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Nincs közeledés 
a fürészgyár* és a cipészipari 

munkások sztrájkjában 
(A Délmagyarország munkatársától.) Jelen-

tette a Délmagyarország. hogv kedden este a 
fürészgyári munkások értekezletet tartottak 
és azon elhatározták, hogv beszüntetik a mun-
kát. mivel a mai munkabérek mellett nem ké-
pesek megélni. A füróezgvári munkások egy 
héttel ezelőtt Írásban kérték munkabérük fel-
emelését, ós azzal érveltek, hogy a beállitt élel-
miszerdrágulás miatt feltétlenül szükséges az 
eddigi órabérek felemelése. A munkaadók csak 
részben teljesítették a munkások kérelmét, 
aminek következménye lett a kedden este ki-
mondott sztrájk Az eddigi tárgyalások során 
a munkaadók hat százalék javítást voltak haj-
landók adni. ami egy-két fillért jelentett volna, 
a munkások ezzel szemben óránként átlag 
nyolefillfres javítást, kértek. 

Szerdán reggel a négy szegedi fű-
résztelep: a Lővy-gőzfürész, a Svl-
vánia két telepe és a Lippay-telep 

munkásai sztrájkbaléptek 

és nem mentek be az üzembe. A rendőrség kar-
hatalmat vezényelt ki a reggeli órákban a dol-
gozni akarók biztonságának megvédésére. A 
rendőrségi karhatalom azonban feleslegesnek 
bizonyult.. mert a sztrájkoló munkásság a leg-
nagyobb higgadtsággal és nyugalommal szem 
lélte az eseményeket, a rendőrségnek nem nvi-
lott alkalma közbelépésre. A sztrájkfronton 

estére sem történt változás. 

Közeledés, tárgyalások nem történtek, mintán 
az eddigi tárgyalások nem vezettek eredmény-
re és igv uiabb kiindulási alap egvelőre nem 
volt, Lájer Dezső titkár bejelentette a dolgot 
az ipa.rfelügvelőségnek és értesülésünk szerinl 

az iparfelügyelőség vállalkozott a 
közvetitó szerepére. 

TTa. nem sikerül a megegvezés. akkor a sztrájk 
továbbterjedése várható. Ezidoig több. mint 
négyszáz fürésznyári munkás tette le a mun-
kát. 

A cipész- és csizmadiaiparban 

is áll a bérharc, a helvzet kedd óta csak anv-
nviban változott, hogv szerda reggel az Al-
földi cipőüzem munkásai is letették a szerszá-
mokat. A cipőipari szakmában munkabérki-
egittenlitést követelnek a munkások. Eddisr 
ugyani« a munkaidő minimalizálása hiányában 
a munkások heti 80 100 órát is dolgoztak ő-
ezzel a hatalma* munkával som tudtak töb-
bet keresni, mint heti 8—11 pengőt. A munka-
idő megállapítása, nemhogy iavitott volna a 
munkások helyzetén, hanem még rontott, mert 
most a 48 órás munkákét alatt, eddigi kere-

LÉGYFOGÓK: 

12 drb „Ágnes" mézos légyfogó —.¡M 
!> drb „Párisi" mézes légyfogó —.24 
5 drb .,<">riás" mézes légyfogó —.24 
Légyfogó üveg l-es —.68 

HALÁSZATI CIKKEK: 

30 drb vegyes kék horog —.24 
6 méter halászzsinór —.84 
Bambusz horgászbot —.68 
Parafa uszó —.12 

SZEGEDI PAPUCSOK: 
Reklám bársonyfejü papucs 1 pár P 1.78 
Bőr, v. bársony nöi szegedi papucs P 2.88 
Hímzett bőr, v. vársony nffl szegedi pa-

pucs P 3.48 
Féllábas pompemos hftr szegedi női pa-

pucs P 3.58 

SZEGEM EMLÉKTÁRGYAK: 

Szegedi paprika fából festve —.24 
Szegedi könvvjelzö —.24 
Szegedi emtéV'-á»* fából égetve és Festve —.10 
Sz'^edi emlék szépen festve —.10 
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set,üknek csak a felét keresték meg. A munká-
sok kérése az, hogv a rövidebb munkaidő alatt 
is annyit keressenek, mint a régi. a hosszabb 
munkaidő alatt, mert enélkiil az egész rende-
let célját, vesztette valami volna. A munka-
adók körében a munkások kérelme iránt meg-
oszlanak a vélemények. Legtöbb munkaadó 
nem hajlandó a munkásság kérelmét teljesíte-
ni, mások viszont részben hajlandók a kereset 
kiegyenlítésére. Akadt azonban nem egv mun-
kaadó. aki közölte, liogv a munkásság követe-
lése jogos és méltánvoe, ezeken a helveken nincs 
is baj. Hir szerint a szerda reggeli munkabe-

Berlin, augusztus 12. A magyar közönség 
-jgvre nagyobb érdeklődéssel néz Berlin felé, — 

j az olimpiászon most következnek azok a ver-
senyszámok, amelyekben a magyar sportolók-
nak győzelmi esélyeik vannak, bár még sok 
i.ehézség és izgalmas küzdelemre van kilátás. 
Vizipólócsapatunk a hollandok felett aratott 
fölényes győzelme után már a döntőben van, 

Hét csoportba osztották a kardvivőcsapato-
kat, amelynek harmadik csoportjában vivott 
Magyarország, Dánia és Belgium ellen. Reggel 
kilenc órakor kezdődött a magyar—dán mér-
kőzés, amely megsemmisítő, 16:0 arányú ma-
gyar győzelmet hozott 

Csehország—Görögország 10:5, 
Románia—Németország 5:4. 
Jugoszlávia—Törökország 6:5. 
USA—Svájc 11:2. 

j Hollandia—Chile 7:1. 
Franciaország—Kanada 11:2 
A selejtező mérkőzések eredménye. 
1. csoportban: Uruguay—Románia 8:8. Ro-

mánia kiesett. 
111. csoportban: Belgium—Dánia 9:1, Dánia 

;<se1t. 
\z eredetileg 1 órára kitűzött Magyarország 
">el .'ium mérkőzés igv elmaradt. 
A IV. csoportban Lengyelország győzött Gö-

. ögorszag ellen 3:3 arányban. Görögország ki-
esett. 

szüntetést előreláthatólag követni fogja még 
több üzem leállása. Értesülésünk szerint több 
munkaadó ugv véli elintézni a munkások ké-
relmét, hogy a sztrájkolok munkakönyvét be-
adta az iparhatóságnak, a sztrájkotokat az 
OTI'ból kijelentették, jelezve ezzel, hogv a 
sztrájkolókat elbocsájtottaknak tekintik. 

A cipószmunkások csoportvezetősége a 
Délnuigyarországot a következő sorok közlésé-
re kérte fel: 

„A cipészmunkásság felhívja a kisiparosok 
figyelmét arra, hogy a 48 órás munkaidő l>e-
vezetésével a munka értéke növekedett. Ne tár-
gyaljanak azokkal, akik a sztrájkoló munká-
sok helyett most a kisiparosokkal akarják a 

| munkát elvégeztetni, hanem legvenek segitségé-
| re a munkásoknak abban, hogv valóban emel-
| kedjék a munka értéke, nocsak a munkásoké, 
| hanem saját munkájának értéke is. A munkás-
i Jág bízik abban, hogy a kisiparosság segítse 
; gére lesz a munkásoknak a közös cél kivívása 
I érdekében." 

ahol pénteken a németekkel méri össze erejét 
a világbajnokságért. 

Kardvivóink is megkezdték a munkát és 16:0 
arányban legázolták a dánokat. A magyar 
kardcsapat K o v á c s , B e r c z e l l v , R a j c z . v 
és G e r e v i c b összetételben állt ki a küzde-
lemre; Lichteneckert tábornok Kabost és Rai-
csányit pihentette. 

Az V. csoportban Anglia győzött Chile elleti 
10:6 arányban. Chile kiesett. Olaszország—Ka-
nada 5:1. Kanada kiesett. 

14 csapat a selejtező mérkőzések után 

a középdöntőbe 

jutott, amelyet kél négyes és két hármas cso-
portban vívnak. Magyarország l'ruguay-jal és 
Ausztriával került össze. Elsőnek Ausztria 
mérkőzik Uruguay ellen, Magyarország ennek 
a mérkőzésnek a győztesével vív, tehát a kö-
zépdöntőben csak egyszer mérkőzik. \ közép-
döntőből 8 csapa l megy tovább az elődöntőbe. 

A magyar csapat ezután az osztrákoktól ve-
reséget sz nvedetl Uruguay csapatával került 
szembe. A magyar csapat 14:2 arányban győ-
zelmet aratott. Kabos és Rajcsányi 4—4. Ber-
czelly és Kovács 3—3 győzelmet aratott. 

A kardcsapat elődön tőjét csütörtökön délelőtt 
vívják. 

BELVÁROSI MOZI Csütörtök péntek 

Bécií randevú 
nagy zenés vígjáték MAGDA SCHNEIDER, 

AD.ELE S AND ROCK, Slezák és Geoarg 

Alexander 5, 7_ 9, 9-kor a nyáriban. 

SZÉCHENYI MOZI Ma"utoljára 

CAFFE MOSZKVA 
TöKES, KISS. C-SORTOS .V 7, 8 

A v h d p ó l ó z ó k u i a b b g y ő z e l m e 
Berlin, augusztus 12. Az olimpiai us7Ó6ta-

li ónban szerdán délután negvedöt órakor 
zsúfolt nézőtér mellett folyt le a magyar— 
holland vízipóló mérkőzés, amely a magyar 
együttes 8:0 (3KI) arányú győzelmét hozta. 
Á díszpáholyból nézte végig a mérkőzést Al-
brecht főherceg is. 

A magvar csapat játéka megnyugtató volt. 
Az összjáték fejlődött és az adogatás sima 
volt. A holland csapat a vereség ellenére is 
erős ellenállást tanusitott,. 

Az uszóstadionban délben Belgium csapata 
6:1 (3:1) arányban győzött Anglia ellen. 

Délben 1 órakor mérkőzött Franciaország és 
Ausztria. Franciaország 4:2 (1:2) arányban 
győzött. Ausztria gyengébben játszott, mint 
kedden. 

Nagyszámú közönség előtl játszották le szer-
dán délelőtt a német svéd vizipőlómérkőzésl. 
A német együttes kemény küzdelem után 4:1 
(2:0) arányban győzött. 

Pénteken: magyar—német 

Berlin, augusztus 1*?. A izipóló torna dontó 
küzdelmét 14-én, pénteken délután 5 óra 55-kor i 

kezdik meg Magyarország és Németország kö-
zött. bíró: De.lboj t (francia). 

15-én 5 óra 17 |ierckor tartják meg a magyar 
—francia vizipőlómérkőzésl. 

A magyar—német vizipólómérkőzést a néme-

tek indítványára halasztották el. A németek 

indítványukat azzal indokolták, hogy vala-

mennyi csapat igen erős küzdelmet vivott ed-

dig és szükség van az egynapos pihenőre. A 

halasztás ténye a magyar vízipólózok körében 

nem találkozott tetszéssel. 

A k a r d c s a p a t e l s ő g y ő z e l m e i 
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