
332 ezer munkahely, 
413 ezer munkakereső és 281 ezer 

közvetifés 
A szagedi munkaközvetítő hivatal 25 éves munkája 

a számok tükrében 

(A Délmagyarország munkatársá-
tól) Két évvel ezelőtt kezdték meg 
országszerte a munkaközvetítő hi-
vatalok átszervezését. Ekkor került 
sor a szegedi hatósági munkaköz-
vetítő hivatal államosítására is. 
Negyed százados működés után 
szűnt meg ez a városi intézmény, 
hogy helyet adjon egy uj, korsze-
rűbb állami munkaügyi szervnek. 

Az elmúlt negyedszázad munká-
járól statisztikát' állított össze a 
szegedi munkaközvetítő hivatal. 
Megtudjuk ebből a statisztikából, 
hogy az utóbbi 25 év alatt összesen 
332.858 munkahelyet és 418.984 
rounkakeresőt tartott nyilván a hi-
vatal. A közvetitések száma 281.984 
volt Szegeden. 

A tavalyi, 1943-as esztendőben a 
munkaközvetítő hivatal 10.676 
munkahelyet és 10.896 munkakere-
sőt tartott nyilván és 10.183 közve-
títést végzett. A munkahelyek szá-
ma ax előző esztendőhöz képest 9.3 
százalékkal, a munkakeresőké 17.4 
százalékkal, mig a közvetítés szá-
ma 10.6 százalékkal csökkent 

Megállapítható a munkaközvetítő 
jelentéséből az is, hogy a mult év-
ben már számos foglalkozási ág-
han Szegeden is jelentkezett a 
munkáshiány. Különösen a követ-
kező szakmákban volt nagyobb a 
kereslet, mint amennyien jelent-
keztek: gazdasági mindenesekben, 
gazdasági munkásokban, vas, fém, 
fa, csont, fonó, szövő és ruházati 
iparokban, valamint a szállodai és 
vendéglői iparágakban több mun-
kahely állott rendelkezésre, mint 
amennyien jelentkeztek elhelyezés 
végett. 

Általában meg lehet állapítani 
ázl, hogy a munkásvándorlás, a 
munkahelyek változtatása lényege^ 
sen csökkent Szegeden az utóbbi 
időkben. 

leányoké 60—80, a szakácsnőké 
60—100, a bejárónőké 30—100 pen-
gő között mozgott az elmúlt év vé-
gén. 

Nem foglalkozik a munkaközve-
títő jelentése az ipari szakmákban 
muntatkozó bérváltozásokkal, pe-
dig ez is kétségkívül érdekes lett 
volna. Ugyanígy ki kellene mutatni 

folyamán lényeges eltolódás kő- , azt is, hogy egyes szakmákban 
vetkezett be, egyes szakmákban a mekkora a munkanélküliség, mert 
munkabérek 100 százalékkal emel- sajnos vannak még most is ipari 
kedtek egy éven belül. A mindene- 1 szakmák Szegeden, ahol számot -
sek bére általában 56—60, a min- tevő azok száma, akik elhelyezke-
denes főzőnőké 60—100, a szoba- désre várnak. 

Megnyílt 
a% aniiboisevisia k i é l i Más 

D e C M A G Y ' A R O R S Z A r í 

CSÜTÖRTÖK, 1941 február 34 
süMyww 

(A Délmagyarország munkatársá-
tól) Szerdán délben 12 órakor ün-
nepélyes külsőségek között meg-
nyílt a Klauzál-gimnázium torna-
termében rendezett antibolsevista 
kiállítás. A cimerpajzsokkal és dra-
périákkal diszitett teremben nagy 
érdeklődő közönség jelent meg, 
élén dr. T u k a t s Sándor főispán-
nal és dr. T ó t h Béla helyettes 
polgármesterrel, valamint a város 
számos vezető egyéniségével. A 
vendégeket a kiállítást rendező 
Nemzeti Munkaközpont társelnöke: 
vitéz C si c s e r y-R ó n a y István 
fogadta, majd felkérte dr. Tukats 
Sándor főispánt a kiállítás meg-
nyitására. 

Tukats főispán rövid megnyitó-

beszédében rámutatott a kiállítás 
rendkívül fontos propagandisztikus 
jelentőségére és azt a kívánságát 
fejezte ki, hogy legyen ez a ki állí-
tás riadó, amely felriasztja azokat 
is, akik eddig még nem veitek tu-
dumást az Európát fenyegető bol-
sevista veszély rémségeiről. Beszé-
dét azzal a reménységgel fejezte 
be, hogy a kiállításnak meglesz 
majd a kivánt hatása a látogatók 
körében. 

A jelenlevők ezután vitéz Csi-
csery-Rónay István kalauzolásával 
megtekintették a kiállítást. 

A kiállítást a következő napok-
ban reggel 9 órától este 6 óráig állan-
dóan nyitva van, egészen március 
5-ig bezárólag. 

KSzlemény a kedd éjszakai 
nagy tűzről 

Igen nagymértékben emelkedett 
a kereslet a háztartási alkalmazót- István tüzoltófőparan 
takban. Amig 1942-ben 1280 ilyen 
hely állott rendelkezésre, 1943. év-
ben már ezek száma 2055 volt A 
munkaközvetítő 1942-ben 1085 ház-
tartási alkalmazottat közvetített el, 
tavaly pedig 1945 volt az elhelye-
zett háztartási alkalmazottak 
száma. 

Foglalkozik a munkaközvetítő 
hivatal jelentése azzal a körül-
ménnyel is, hogy évről-évre csök-
ken a háztartási alkalmazást ke-
resők száma, ez a csökkenés már a^ 
1944. évben is erősen folytatódik! 
Erre a hivatalos magyarázat ezt 
mondja: 

— A háztartási alkalmazást vál-
lalók nagy százaléka mezőgazda-
sággal foglalkozó szülők gyermeke. 
Viszont a mezőgazdasággal foglal-
kozók kereseti lehetősége lényege-
sen emelkedett, nagy a munkakc-
reslet és ez a két körülmény vissza-
tartja a háztartásokban való elhe-

A' Magyar Távirati Iroda jelenti: 
A Mezőgazdasági Közraktárak rt. 
szegedi telepének alsótiszaparti 
raktárainak egyikét nagy tüz pusz-
tította el. A raktárhelyiség eddig 
még ki nem derített okokból feb-
ruár 22-én este háromnegyed 10 
óra tájban kigyulladt. A nyomban 
értesített tüzoltósá'* H o r v á t h j 

..." vezeté-
sével azonnal a legnag., jb készült-
séggel vonult ki a helyszínre és a 
mentési munkálatok során sikerült 
elérni, hogy a tüz a közelben levő 
egyéb helységekre nem terjedt át. 
Alig pár perccel a tüz kitörése után 
megjelent a telepen dr. G a á l 
ödön soros kír. ügyész, a rendőrség 
részéről pedig dr. B u ó c z Béla 
rendőrfőkapitányhelyettes, K ama-
r á s Lajos rendőrtanácsos, a bűn-
ügyi osztály vezetője és a detektiv-
testület számos tagja, a rend fenn-
tartása végett pedig vitéz P a p p 
rendőrfelügyelő vezetésével nagy-
számú rendörlegénység. A rendőr-
ség az ügyészséggel együttműködve 
a legszélesebb mederbe folytatja a 
nyomozást és a vizsgálatot annak 
megállapítása végett, hogy a tüz 
miként keletkezett, a tüz keletkezé-
se szándékos cselekmény, vagy mu-
lasztás eredménye-e? Ebből a cél-
ból a rendőrkapitányság egész de-

lyezkedéstől azokat, akik azelőtt a tektivtestületét mozgósították és 

háztartási alkalmazottak zömét ad-i s*ámos szakértő meghallgatását fo-

tók. ganatositották, hogy az eset korul-

Végül a szegedi halósági munka-fölényeit minél hamarabb kiderit-

legnagyobb elismerés illeti a tűz-
oltóságot, amely H o r v á t h István 
főparancsnok vezetésével a legna-
gyobb hősiességgel és eredménye 
sen végezte munkáját. 

Minisztertanács 
Budapest, február 23. Kedden 

délután a kormány tagjai K á l l a y 
Miklós miniszterelnök jelenlétében 
minisztertanácsot tartottak, ame-
lyen időszerű kormányzati kérdé-
sekkel foglalkoztak. (MTI) 

A szegedi munkásság 
Chopin-estje 

közvetítő statisztikája érdekes ki-'sék. További tűzveszély nincs a 

mutatást közöl a Szeged környékén kár megállapítása folyamatban 

tapasztalt 'munkabér válfdzasoklál.. Várj, 
Eszerint » munkabérekben az évi A nagy tűzesettel kapcsolatban F 

(A Délmagyarország munkatársától) 

Szeged szervezett munkássága feb-

ruár 27-én, vasárnap este léi 7 órai 

kezdettel a Tisza-szálló nagytermében 

Chopin-estet rendez. A nagysikerű-

nek Ígérkező est műsora a következő: 

Noeturne (Éji zene) f-moll Op. 65. 1. 

Berceuse (Böjcsődal), Etude (Tanul-

mány) c-moll Op. 25, Etűd (Tanul-

mány as-dur Op. 25, Etűd (Tanul-

mány as-dur Op. 25, Etűd (Tanu!-

Etude {Tanulmányi f-moll Op. 10. Etűd 

(Tanulmány) ges-dur, Valse (kerin-

gő) a-molL A zongpraszámokat a 

Chopin-este Kollár Fél, a kitűnő zon-

goraművész adja c'ő, mig Chopin éle-

tét és müveit Jemnitz Sándor, az is-

mert zenekritikus ismerteti. A vaaáj-

ápi Choprarfaít ^ránt vtfrcnik'zprte 

nagyfokú érdeklődés nyilvánul még. 

MAGYAR 
N Y I L V Á N O S S Á G 

• Megtorlást a fecsegők ellem címen 
a Szegedi Uj Nemzedek cikket kózói-
Ebből közöljük az alábbi részleten 

• A miniszterelnök nyíltsága f.an 
most már mi is nyíltak és őszinték 
lehetünk. Megmondhatjuk tehát 
ugyanolyan férfias nyíltsággal, 
hogy ebben a városban újra felütöt-
ték a fejüket azok, akiknek a ke-
reszténység győzelme bukás volna 
és sodorják magukkal újra azokat, 
akiknek idegrendszere az izgalmat 
és a szóbeszédet szomjazza még 
akkor is, ha ez az izgalom ós szó-
beszéd ön- és közveszélyes tünettá 
nőhet a magyar társadalomban. Ma 
megint suttognak arról — mint máe 
hivatalának átvétele után közvetle-
nül —, hogy valaki, aki ennek a 
városnak arculatát bennszülött izzó 
szegedi szívvel, végtelen munkával 
és verejtékkei újra hasonlatossá 
tette a régi Szegedhez s a szegedi 
gondolat eszményéhez: megingott 
pozíciójában. Újra suttognak, hogy 
változás lesz s elmúlik az a világ, 
amelynek minden tisztességes sze-
gedi ember olyan maradéktalanul 
örült és örül. Suttogják, hogy na-
pok kérdése a változás, napok kér-
dése, hogy a szegedi gondolat leg-
hívebb harcosa megválik felelősség-
teljes és előkelő közjogi hivatalától. 

Arról a kj* szigetről, amelyen a 
mai világkataklizmában szilárdan 
áll a szegedi gondolat első lapja, a 
mi lapunk: a miniszterelnöki őszin-
teség után megvetéssel tekintünk a 
hitványak és gyengék szemébe. A 
furás-faragás, az ö politikájuknak 
ácsmunkája nem tudja már lefarag-
ni a szegedi városháza becsületes, 
szegedi érdekeket képviselő és meg-
valósító uj emberének alkotásait 
De nem tudja lejáratni azt az em-
bert sem, akinek a város ezt a mun-
kát s annak gyümölcseit köszön-
heti. A becsületes és tisztességes 
szegedi társadalomba* immár ötö-
dik éve nyugodt és magabizó öröm 
ül az arcokon, hogy végre harcos, 
igazi, szegedi gondolatban fogant 
ember vállalta és teljesítette azt a 
feladatot, amit sokan szivesen vál-
laltak volna és szivesen vállalná-
nak bizonyára ma is, de kevesen 
"volnának a hivatottak.* 

M E G N Y Í L T 
a Váradi-líolcsönkonyvfár 
BATTHYÁNY UTCA L SZ. ALATT 

Magyarország és a külföld kiváló, 

íróinak munkái. A könyvpiac «zenzá-

ciói azonnal olvashatók. 
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