
Péntek", 1936 november 27. D E f M Ä G Y A R O R S E H G 

Sztrájkba léptek 
a Pick-szalávnigyár munkásai 

Ellenférek a minimális munkabérek körül 

(A Délmagyarország munkatársától.) A 
szegedi Pick-ezalámigvár munkásai csütörtö-

kön sztrájkba léptek. A munkabeszüntetést 
hosszabb ideje tárté tárgyalások előzték meg-, 
miután azonban a tárgyalások nem vezettek 
eredményre. bár az iparhatóság hivatalbó1 köz-
vetített a gvár igazgatósága és a munkások 
között, az tizem alkalmazottai beszüntették a 
munkát. 

A sztrájkról dr. Katona István tanácsnok, 
az előljárósági ügvosztálv vezetője, csütörtö-
kön jelentést tett a polgármesternek. Bejelen-
tette, hogy a kereskedelmi miniszter a munká-
sok kívánságára már régebben megállapította 
a szalámigvári munkások 

minimális órabérét, 

A rendelet ezerint a napszámosok minimális 
órabére 27. a osontozómunkásoké 36. a kötö-
zőké 40 fillér. A differencia abból keletkezett, 
hogy a legutóbbi bérfizetés alkalmával azok 
a munkások, akik csontozómunkát végeztek 
az üzemben, a napszámosok számára megálla-
pított kisebb órabért kapták. Ez ellen tiltakoz-
tak, maid az iparhatóság közreműködésével 
megindultak a tárgyalások. A gyár álláspontja 
az. hogy az érdekelt munkásek napszámosmun-
kát végeznek. nem tekinthetők csontozó mun-
kásoknak. ezzel szemben a munkások ragasz-
kodtak ahhoz. hogy a csontozó munkások szá-
mára megállapított órabéreket folvósitsák 
számukra. Mivel az ellentétek áthidalása nem 
sikerült, a munkások beszüntették a munkát. 
a.z iparhatóság pedig 

felterjesztette a kérdést a kereske-
delmi miniszterhez 

annak a megállapítása cél iából, bogv az érde-
kelt munkások melyik órabérkateaóriába tar-
toznak. 

A sztrájkkal kapcsolatban 

a Pick-gvár 

igazgatósága a kővetkezőket közölte: 

— A miniszteri rendelet, amelv minimálja 
az órabéreket, nem határozza mea. honn ki a 
csontozómunkás és ki a napszámos. Azok a 
munkások, akik elégedetlenek voltak a munka-
bérükkel, a mi megítélésünk szerint nem szak-
munkát. hanem napszámosmunkát végeztek, 
mert munkájuk abból áll. hogv a csonVól leka-
pargatják a hust, tehát osak a tisztogató mun-
kát végzik el, a tulaidonkéneni szakmunkások 
után. A gyár a miniszteri bizottság döntésére 
kívánta bizni a kérdést és közölte a munkások-
kal. hogy abban az esetben, ha a bizottság az 
ő álláspontjukat igazolja, akkor utólaa meg-
kapják az órabérkülönbözetet. A bizottsásr 
döntését azonban a munkások nem voltak 
hajlandók bevárni, csütörtökön beszüntették a 
munkát. Mivel a gvár ugvis redukált üzem-
mel dolgozik a hushiánv miatt, ezidöszerint 
169 munkás sztráikol. 

A szakszervezeti bizottság 

is nyilatkozott a szalámigvári satráik előz-
ményeiről és okairól. A nyilatkozat a követke-
zőket mondja: 

— Az eredeti megállapítás szerint a vidé-
ki szalámigvári munkások munkabére 2 fil-
lérrel lett volna kevesebb, mint a fővárosiaké. 
Emiatt a vidéki szaMmigvárosok felszó^im'ás-
sal éltek és a bizottság másodszor a 45 fil-
léres órabérekkel szemben a vidékieknek 40 
fillért, a 40 filléres órabérekkel szemben 36 
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fillért, a 30 filléres bérekkel szemben 27 fil-
lért állapított meg. Ezeket a minimális bére-
ket a miniszter megerősítette és november 
7-től életbe léptek. 

— A Pick-szalám igvárban dolgozó munká-
sok az első kifizetés alkalmával meglepődve 
tapasztaltak, hogy a minimális bérek tekinte-
tében nagyszámmal kimaradtak abból a bércso-
portból, amelyik megilleti őket. különösen a 

csontod munkásokat érte sérelem, mert a bér 
megállapító bizottság minimálisan 36 fillérben 
állapította meg bérüket és o&ak 27 filléres óra-
bérrel fizették ki őket. Azok pedig, akiknek 
órabére elérte, vagy valamivel meghaladta a 
megállapított minimumot, javítást eaváltalán 
nem kaptak. Ezenkívül 25—30 régi munkást 
elbocsátottak és helyettük olyanokat vettek 
fel, akik a gvárban még egyáltalán nem dol-
goztak. 

— A munkások belenyugodtak volna, ha a 
bérmegállapitó bizottság döntése alá került 
volna a vitássá tett tigv. Az egvmástkövető 
elbocsátásokból azonban azt látták — fejező-
dik be a szakszervezeti bizottság közlése —. 

, hogy ez valamennyiük ellen iránvul ée igv eé 
1 relintik orvos1 ásáról tárgyalni nem voltak haj-

landók. 

Tavaszra elkészít a polgári repülőtér 
a régi léverseiytéren 

(A Délmagyarorszáa munkatársától.) Az 
Országos Idegenforgalmi Hivatal már régeb-
ben átirt a város hatóságához és a polaári It 
niforgalom céljaira alkalmas repülőtér kijelö-
lését kérte. Hivatkozott arra. hogv az utóbbi 
évek alatt igen elterjedt a repülősport és az 
ország számottevő idegenforgalomra számit-
hatna, ha a nevezetesebb pontokon megfelelő 
repülőtér állna a polgári repülök rendekezér 
sére. 

A város hatósága a réti lóversenyteret je-
lölte ki erre a célra. a mérnöki hivatal pedig 
kidolgozta a tervezetet. Az idei szükaégmun-
kák programjába is fölvették a repülőtéri 

munkálatokat ós négvezer pengőt iránvoztalí 
elő. A tanács most elhatározta, hogy a polgá-
ri repülőtér céljaira kijelölt negyvenöt, ka-
tasztrális hold nagyságú terület rendezését 
soronkivül elvégezteti, tehát ez lesa az idén 
egyike a legelőször elvégzendő szükségmun-
káknak és igv a tavasszal már meanrnlik Szer 
geden a polgári repülőtér. 

A télen kidolgozzák a repülőtér használa-
tára vonatkozó sziabálvzatot. megállapitiák, 
hogy a repülőteret igénvbevevő gépek után 
mennyi kikötési dijat kell a géptulaidonosok-
nak fizetniök. 

Szegedet nem lehet megfosztani 
szerzett fogaitól 

A Lloyd-Társulat állásfoglalása az ipari vásár önállósága és a vasúti 
kedvezmények ügyében 

(A Délmagyarorszáa munkatársától.) A 
Szegedi Lroyd-Társulat tegnap tartott választ-
mányi ülésén foglalkozott a Szeged számára 
eddig biztosított 50 százalékos vasúti ked-
vezmények ügyével. A választmány elismerés-
sel állapította meg, hogy Szeged idegenforgal-
mának fellendítése érdekében úttörő, kezde-
ményező munkát véazett a szegedi ipartestület. 
amikor állandósította az ipari vásárt és a vá-
sár látogatói számára féláru vasúti kedvez-
ményt eszközölt ki. Ugyancsak elismeréssel 
állapitot'ű meg az Llovd választmánya, hogv 
a szabadtéri játékokkal hatalmas lendületet 
nyert Szeged gazdasági élete és az európai 
vonatkozású kulturális ielentőségen kívül a 
gazdasági érdekeket értékesen szolgálta a 
szabadtéri játékokra engedélyezett 'féláru vas-
úti kedvezmény is. Végül mindkét a^alommal 
jelentős szerepet iátszott Szeged gazdasági 
életére, hogy a Máv. filléres vonatokat indí-
tott Szegedre. 

Annál nagyobb megütközést keltett és 
megdöbbentően hatott az a hír. hogv a fél áru 
u'ozási kedvezményt 1937-től Szeged számára 
csak egy alkalomra akarják korlátozni, a sza-
badtéri játékok idejére. Szeged kereskedőinek 
ós iparosainak, de általában mindazoknak ér-
dekét" akik számára értéket ielent Szeged 
idegei igalma, a Lloyd-Társulat felemeli til-

| takozó szavát az ellen, honn Szeaedet meg-
fosszák szerzett jogától. A trianoni osonkitás 

j és a sorozatos leépítések után Szeged sorvadó 
j kereskedelme és ipara számára némi életlehe-
j tőséget jelentett az. hogy évente kétszer ' aaz-
! dasági és kulturális idegenforgalmi mozaalom 

hozott lendületet, mozonalmas életet, lükte-
tést a város falai. közé. Kétségbevonhatat-
lan ténv. hogv ugy az ipari vásár, mint a sza-
badtéri iátékok külön-külön, más-más időpont-
ba való megrendezése szerencsés megoldás 
volt amit számszerű adatok is bizonyítanak. 

Erre való tekintettel a választmány, a ke-

reskedelmi ós ipari érdekekre való tekintettel 
határozott állást foglal a szegedi ipari vásár 
és a szabadtéri játékoknak 1937-ben külön* 
külön való megrendezése mellett ós a felhozot-
takra való tekintettel tiltakozik az ellen, hogy 
évek óta élvezett szerzett jogától meafosz-
szák a várost ós a fél áru utazási kedvezményt 
1937-ben csak egv alkalomra engedélyezzék. 
Ugy az ipari vásár, mint a szabadtéri játékok 
számára kéri- a Llovd választmánya a féláru 
utazási kedvezményt, valamint a filléres vo-
natok indítását. 

Erre való utalással felhatalmazza a vá-
lasztmány az elnökséget, hogy az állásfogla-
lásról tájékoztassa az illetékes tényezőket, a 
nyilvánosságot és szükség esetén a Llovd-

Társulat n/evében m.ás érdekképviseleti szer-
vekkel együtt járjon el. hogv Szeged számára 
a jövőben is két alkalommal biztosítsanak 50 
százalékos utazási kedvezménut. 
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