
Szerda, 1936 november It. D É L M A G Y A R O R S Z Ä G 

Szegedi répa-munkások 
súlyos helyzete 
egy biharmegyei uradalomban 
Napi kereset: 50 fillér — 4 tarthatatlan helyzet miatt sokan 
megszöktek a telepről, a többiek sürgős segítséget kér-
nek kétségbeesett panaszaikban 

(A Délmagyarország munkatársától) He-
tekkel ezelőtt történt, hogv a szegedi ható-
sági munkaközvetítő hivatal cukorrépa-szedő 
munkásokat keresett egv biharmegvei urada-
lom számára. A munkaközvetítő felhívására 
tömegesen jelentkeztek a szegedi munkanélkü-
liek, akik közül ötvenhat aláirta a munka-
szerződést. és amikor elérkezett az ideje, el-
utazott a biharmegvei Szerepre, cukorrépát 
szedni. Az elszerződtetett munkások jelenté-
keny résee rövid idő alatt visszaérkezett Sze-
gedre, a többiek kétségbeesett hangú levele-
ket küldöznek haza az ottani állapotokról. 

Az egyik levelet eljuttatták a Délmagyaror-
szág szerkesztőségébe. A levélben — helyeseb-
ben a nyilt levelezőlapon — az egyik lunkáí 
elpanaszolja, hogy 

. a helyzet lehetetlen, a napi kereset 
alig éri el az ötven fillért, de ezt 
sem fizetik ki. nehogy a munkások 

ott hagyják az uradalmat. 

A szegedi munkások közül már negyvenen 
megszöktek, inkább veszni hagyták megszol-
gált járandóságukat, a többi azonban nem kö-
vetheti a példát, mert csendőrök vigyáznak rá-
juk. 

Érdeklődtünk az ügvben Lung Mihálynál, 
a hatósági munkaközvetítő hivatal főnökénél, 
aki a következőket mondotta: 

— A munkások panaszáról mi is értesültünk 
és megtettük a szükséges intézkedéseket. A hi-
vatal hatáskörébe tulajdonkénen nem tarto-
zik mezőgazdasági munkások közvetítése, a 
szerepi uradalom kívánságára azért vállalkoz-
tunk kivételesen rá, mert Szegeden nincs me-
zőgazdasági munká-sközvet itő. A mi szerepünk 
nem állt másból, mint a hirdetmény kiboesáj-
iásából és a jelentkező munkások felvételéből. 
ötvenhat munkást küldtünk igv a biharmegvei 
Szerep községbe. A munkások útiköltséget 
kaptak és olvan munkaszerződést, amelynek ér-
telmében akkordban kell cukorrépát szedniük. 
Száz^ négyszögölnyi répaföld megdolgozásáért 
másfél pengő az akkordmunkadii, mivel azon-
ban egy-egv munkás naponta száz ölnél na-
gyobb »területről is felszedheti a cukorrépát, 
a napi készpénzkeresete elérheti a két nengőt 
is. Ezenkívül bizonvos kommenciót. kap. A baj-
nak az az oka., hogy a munkások elutazása után 
néhány nappal az beköszöntött az esős idő. 

a répaföldek eláztak, lehetetlenné 
vált a munka. 

Igv erre az időre csak a kommenciót kapták 
meg n munkások, ami természetesen nem sok. 
talán arra sem elegendő, hogy mindennapi 
szükségletüket kielégítse. 

Az uradalom ragaszkodik a munkaszer-
ződéshez, ragaszkodik ahhoz, hogv a leszerződ-
tetett munkások bevárják a kedvezőbb időjá-
rást és felszedjék a cukorrépát. Mivel a mező-
gazdasági munkálatokra külön törvények vo-
natkoznak. mi ebben az ügyben nem tehetünk 
semmit. A szerepi községi elöljáróságtól is 
kaptunk értesítést a szegedi munkások pana-
száról. Válaszunkban arra kértük fel a községi 
elöljáróságot, hogv a munkásokat tájékoztas-
sák a törvénv rendelkezéseiről, közöljék velük, 
hogy panaszukkal az elsőfokú közigazgatási 
hatósághoz, ebben az esetben annak a járásnak 
a főszolgabírójához kell fordulniok, amelvhez 
munkahelyük tartozik. Az elsőfokú közigaz-
gatási hatóság majd elbírálja a vanaszokat 

Belvárosi Mozi Szerda, csütörtök 

Az első bál 
Olga Tseihiva remekbe kfisziilt orosz fára-yii filmje 

Széchenyi Mozi Szerdán is a nagysikerű 

Három sárkány 

és gondoskodik azok orvoslásáról. Az ténv, 
hogy az elközvetitett munkások közül többen 
hazajöttek már, valószínűleg azért, mert nem 
találták meg a számitásukat, — fejezte be 
nyilatkozatát. 

Kétségtelen, hogv ebben a zavaros^ ügyben 
valami nincs rendién. A szegedi munkások ab-
ban a hiszemben vállalkoztak erre a messzi 
munkára, hogv ott megkereshetik a télirevaló-
nak legalább eg<yrészét. Most pedig megtörté-
nik. hogv azok, akik nem szökhettek haza 
Szerepről, sürün érkező panaszos leveleikben 
pénzbeli segítséget is kérnek hozzátartozóik-
tól. 

Minden csésze kávé-
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Az ipartestület állást foglalt 
a májusi 

ipari vásár önállósága mellett 
A szabadtéri játékok időpontjától függetlenül rendezik meg 

a kilencedik vásárt 

(A Délmagyarország munkatársától.) ki 
ipartestület elöljárósága kedden délután ülést 
tartott, amelyen Vénig Gyula elnökölt a beteg 
Körmendy Mátyás helyett. Bejelentette az el-
nökség, hogv a husiparosok panaszt tettek, 
amiért a szatócsüzletekben is árulnak hentes-
árukat. Az ipartestület elöljárósága a panasz 
kapcsán feliratot intéz a kormányhoz és olyan 
rendelkezés életbeléptetését kéri. amely megvédi 
a husiparosok érdekeit a hentescikkek árusítá-
sánál. 

Bejelentette az elnökség, hogv 

kijelölték a kilencedik szegedi ipari 
vásár idejét, még pedig május 27. 

és junius 4-ike köz&lt. 

Ezzel kapcsolatban dr. Gyuris István titkár 
ismertette azt az értekezletet, amelyet a. pol-

I gármeeter hívott össze, a szabadtéri játékok 
és fiz ipari vásárok időpontjának összeegyez-
tetése érdekében. Rámutatott arra, hogv az 
iparosságnak nem érdeke, hogy az ipari vásá-
rokat a szabadtéri játékok napjaiban rendez-
zék meg. A szegedi vásárok a. iövő áruminta-
vásárok alapját képezik — úgymond —, az 
iparosság számit arra, hogv megnyílnak a 
most lezárt sorompók és a szegedi ipari vásár 
a Délvidék áruminta vásárává nőheti ki magát. 
Ebből a szempontból meg kell őrizni a vásár 
önállóságát. 

Wirth István felszólalásában megcáfolta az 
egyik szegedi lapnak azt a közlését, hogv az 
ipari vásár forgalma csökkenő tendenciát mutat. 
A legutóbbi ipari vásár is deficitmentes vo\t. 
növekedett legutóbb a vásár területe, emelke-
dett a kiállítók száma, a vásárlátogatók szá-

ma pedig megsokszorozódott. Hangoztatta fel-
szólalásában, hogv szükség- van az ipari vásár 
.önállóságára és azt a szabadtéri játékoktól 
függetlenül kell megrendezni. 

Az elöljáróság végül is egyhangúlag ugv ha" 
tározott, hogv 

a kijelölt időpontban, a szabadtéri 
játékoktól függetlenül rendezi meg 

a kilencedik ipari vásárt. 

Az indítványok során tárgyalták Vörös 
József két előterjesztését. Az egyikben azt 
kéri, hogy az ipartestület tegven sürgős éa 
erélyes lépéseket a bőrkartel túlkapásainak 
megakadályozása érdekében. Rámutat arra, 
hogy az utóbbi napokban a talpbőr és felső-
bőr ára hihetetlen mértékben drágult. 

egyes bőripari cikkeknél 50—60 
százalékos drágulás következett be. 

amit az amugv is rossz viszonyok között lévő 
bőriparosok nem képesek a közönségre áthárr 
tani. Az előljárósáír az indítványnak megfeler 
lően felír az IPOK-hoz és a kormányzathoz, 
hogv akadályozza meg a bőrkartel túlkapásait. 

Másik indítványában Vörös foglalkozott a 
felsőfémipariskola Kálvária-téri épületének ta-
tarozásával. Hibáztatta, hogv a tatarozást, 
abbahagyták. Javaslatára az ipartestület .felii 
a kereskedelmi miniszterhez, hogv 

a tatarozás munkáját fejezzék be és 
a felsőipariskolát mielőbb adják át 

eredeti rendeltetésének. 

Ugyancsak kéri az ipartestület a minisztertől, 
hogy elektrotechnikai szakosztállyal bővítsék 
ki az ipariskolát. 

Erőteljes akcót rnditanak 
a szeqedl vasúti kedvezmények 

biztosítása 
Az AUKE állásfoglalása a szabadtéri játékok és az ipari vá-

sár időpontjának összekapcsolása ellen 

(A Délmaguarország munkatársától.) A 
polgármester elnökletével — mint isimeretes - j 
hétfőn megbeszélést tartottak a. városházán a 
szabadtéri játékok és az ipari vásár időpontjá-
nak összeegyeztetése céljából. A megbeszélés 
eredménytelenül végződött, miután az irari ér-

dekeltség megbízottai kijelentették, hogy az 
ipari vásár megszokott időpontját nem, változ-
tatják meg. azt idegenforgalmi szempontból 
is károsnak tartanák, mert' fontos az. hogv 
Szegednek évente legalább kétizben legyen ide-
genforgalmi attrakciója. Ehhez a minden te-


