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Krómozás, nikkelezés Frischmannál! Tartós, olcsó, slép! 
ttr. Jósika-u. 13. 
Telefon 32 84. 

A dorozsmai 
varázsszőnyeg elindult 

a világhír felé... 
Látogatás egy „mségenyhitő" üzemben 

Kiskundorozsma, január 15. (A Délma^jaror-

szág munkatársától.) Kiskundorozsma nevezetes-

sége a Kunsági Szövőüzem, amely ma már nem-

csak n szük országhatárok között, hanem a tá-

ivoll világrészekben ls közismert. A dorozsmai 

Szőnyegeket, egyelőket és falvédőket Amerikába 

is szállítják és legutóbb Ausztráliából is érke-

zett nagyobb megrendelés. 

A szegedi háziipari foglalkoztató műhely kará-

csony óta tétlenségre van kárhoztatva, mert nem 

nkad vállalkozó, aki vezetné az üzemet. Ezzel-

szemben a kiskundorozsmai szövőmüholy alig 

győzi a sok megrendelést teljesíteni és neveze-

tessége folytonosan növekszik, a külföldön talán 

még jobban Ismerik, mint itthon. Nem túlzás, de 

n dorozsmai szőnyegek és falvédők manapság ir.ér 

világhíresek. 

A minap a Délmagyarorszdg munkatársa künn 

Járt Kiskundorozsmán és megtekintette a község 

nevezetességét: a szőnyegszövő üzemet. A község-

háza szomszédságában, a község egyik épületé-

ben működik az üzem, amelynek N a g y m i h á l y 

Gáspár 28 esztendős közgazdasági egyetemi hall-

gató a vezetője. Az ő elgondolásai szerint műkö-

dik és folytonosan bővül a dorozsmai szőnyeg-

szövő üzem, amely legújabban már a raffiapa-

pucsok gyártáséra is berendezkedett. 

Az üzemet hosszú évekkel ezelőtt R á c z Rudolf, 

Dorozsma érdémes községi birája alapitolta, 

majd később a Szent Imre Ifjúsági Egyesület vet-

te át az üzem vezetését és nagyszerű terveivel 

rövid idő alatt kifejlesztette az üzemet. Ma már 

husz szövőszékkel és az irodaszeményzeten kivül 

25 emberrel dolgozik állandóan az üzem, dc ezen-

felül még külön 80 idősebb asszonyt lát el ott-

hon végezhető könnyű munkával: a tcxtilhulla-

dékok szortírozásával. 

A dorozsmai szövőüzem ugyanis Budapestről 

leszállított textilhulladékokat használ fel a szö-

nyegszövésnél. Ezekből a már kiselejtezett ron-

gyokból készülnek a megkapóan szép és pompás 

színezésű torontáli mintás szőnyegek, ágyelök, fu-

tók, falvédők, összekötök és átvetők. Ujabban 

már gyapjufonálból is készitenck szőnyegeket, 

legutóbb ilyenből küldtek egy kollekciót Ausztrá-

liába, ahol nagy tetszéssel fogadták azokat és kö-

zölték, hogy Jelentős kvantumot tudnának a do-

rozsmai szőnyegekből értékesíteni. Most majd a 

dorozsmai üzem berendezkedik az ausztráliai ex-

portra . . . 

Amerikába is ezportál az üzem. Az Újvilágba 

szintén mintadarabokat küldtek ki tavaly és az-

óta alig győzik a tengerentúli exportot kielégíteni. 

Egyszerre Amerikából 200 darab szincs sezlon-

takarót rendeltek meg a dorozsmai Kunsági Sz.ö-

vöüzemnél. Nem is csoda, hiszen a szebbnél-szebb 

mintájú szőnyegek aránylag nagyon olcsó árban 

kerülnek forgalomba és c?időszerint a dorozsmai 

szőnyegeknek nincs párjuk. Magyarországon va-

lamennyi városba szállítanak az üzemből és na-

ponta mindtöbb uj helyről érdeklődnek az üzem 

produktumai iránt. 

A szönyegszövőüzem fejlődéséről beszéltünk 

N a g y m i h i á l y Gáspárral, aki érdekes dolgo-

kat mondott el nekünk: 

— 1935 őszén vettem át az üzem vezetését, — mon-

dotta Nagymihály Gáspár. Abban az időben bi-

zony még szerény keretek között működött az 

üzem, mert mindössze öt szövőszék és nyolc em-

ber dolgozott. Két év alatt sokat fejlődtünk és 

nagyon sokat köszönhetek Sztriha Kálmán espe-

res-plébánosnak és Rácz Rudolf főbírónak, akik 

a község szociális érdekeit tartva szem előtt, min-

den anyagi és erkölcsi támogatást megadtak, 

hogy a kezdet nehézségein átsegítsenek. A megin-

dulás után az Iparügyi minisztériumtól ls Ígére-

tet kaptunk, hogy állami támogatásban részesíte-

nek, mégpedig kamatmentes kölcsön formájában. 

A tervünk hála Istennek sikerült, ma már a do-

rozsmai szövőüzemnek messze földön jóhire van 

és sikerült biztosítani a jövőjét. 

A fejlesztés lehetőségéről, a közelebbi tervekről 

is beszél Nagymihály Gáspár: 

— Óriási fejlődési lehetősége van a szövőüze-

münknek. Most fájdalom, megfelelő anyagiak 

hijján még a hazai megrendeléseket is alig vagyunk 

képesek kielégíteni, pedig egyre jobban érdeklöd-

nek a dorozsmai szőnyegek iránt külföldről is. 

Franciaországba, Svédországba és Norvégiába is 

tudnánk szőnyeget szállítani, ha elegendő készle-

tünk volna. Részt szoktunk venni a budapesti és 

a szegedi ipari vásárokon és mindenütt szép ered-

ményt érünk el. Budapesten ezüstéremmel tiin'et-

ték ki az üzemet. 

Nagymihály Gáspár nemrég az önállósitási 

Alaptól kért 5000 pengő kölcsönt. Ha a kérését 

teljesítik, ugy egyszerre kibőviti az üzemet, egész 

sereg uj munkást állit munkába és akkor a do-

rozsmai szőnyegek nagy tömege indul cl minden-

fele, szerte a nagyvilágba. 

Beszéltünk a szövőüzem munkásságáról dr. 

V a j d o v i c h Bélával, Dorozsma főjegyzőjével 

is, aki kijelentette, hogy szociális tekintetben igen 

hasznos működést fejt ki az üzem. 

— Az üzem munkája ugyanis fontos szociális 

tevékenységet jelent Dorozsma számára, — mon-

dotta a főjegyző. A szőnyegüzem főkép az idős, 

egyébként munkaképtelen asszonyokat foglalkoz-

tatja, akik* igen szépen keresnek és ezáltal a köz-

ség mentesül eltartásuk gondjától. Az üzem mű-

ködése Valóságos inségenyhités Dorozsmán. Már 

ebből a szempontból ls megérdemli, bogy a község 

a legteljesebb támogatásban részesítse. 

— De egyébként is érdemes a támogatásra az 

üzem, — folytatta a főjegyző. Megállapítottuk, 

hogy 1037 második felében 8912 pengőt tizetett ki 

tisztán munkadíjra és egyik évről a másikra 300 

százalékkal növelte forgalmat. Rendes könyvveze-

tés van az üzemnél és a legracionálisabb munka-

terv szerint dolgoznak, úgyhogy mindenképen rá-

szolgált arra az elismerésre, amellyel a dorozs-

maiak körülveszik a szövőüzemet. Bizunk benne., 

hogy sikerül az üzemet oly mértékben kifejlesz-

teni, hogy mindjobban növekvő hazai és külföldi 

megrendeléseknek eleget tudjon lenni. 

Dorozsma a szines szőnyegei révén elindult a 

világhir fe lé . , , 

Vidáki gyárak 
budapesti 

;;£/)v!|eletét elvállalnál? 
csekély jutalék mellett. Telefonnal, a város 

központjában szép raktárhelyiséggel ren-

delkezem. A legjobb referenciák. Választ 

„Mellékkereset 3549' jeligére. Blockner J. 

hirdetöirodába, Budapest IV., Városház u: 

10. kérem. 
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Erich Maria Remarque: Három bajtárs. E. M. 
Remarque fedezte fel a húszas évek végén a re-
gény számára újra a világháború vérrel és szeny-
nyel teli lövészárkát. Könyve, a „Nyugaton a 
helyzet változatlan", öt millió példányban kelt 
el. Uj könyvének, a Három Bajtársnak három 
volt frontkatona a hőse. Ez a három bajtárs 
együtt él 1930 Berlinjében és éppúgy összefog 
mindenben, mint egykor összetartott a front vé-
res viszontagságai között. Amit Rcfnnrquc en-
nek a három embernek élete köré gömbölyít, áz 
csupa megkapó élmény, a regényírás mesteri 
munkája. Á Három Bajtárs igazi nagy regény, 
/oli meglepő, elragadó és tréfás fordulatokkal, 
nsiandokkal, egy zárt világ kiilön társadalmára*. 
El és lélekzlk ez a regénv, sírni kell rajta, ne-
vetni és gondolkodni. A Ilárom Bajtárs a Nyu-
gaton a helyzet változatlan szerzőjének első nagy 
sikeréhez mí'ltó munkája. A Húrom Bajtárs most 
jelent meg ns* Athenaeum nagy regénysorózatá-4 

ban. 

Mindazon rokonok, jóbarátok és Is-

merősök, valamint a Magyar Kender, 

és Lcnipar igazgatósága, tisztviselőkara 

mesterei és munkásai, úgyszintén ének-

kara kik felejthetetlen édesapám vég-

tisztességén megjelenésükkel és virág-

adományaikkal fájdalmamat envhiteni 

igyekeztek, ezúton fogadják hálás kö-

szönetemet. 

Ifi!. EOcliler Jakah 

J a n u á r 28-lki 

=============== Filharmonikus hangversenyre 
Jegyeit a Délmagyarország 
Jegyirodában válthatóit. 
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