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A szegedi gyárosok mereven v isszautasí t ják 
a munkáslétszám emelését 
Másfélmillió hitelt kér 34 szegedi üzem 

Dénes Leó polgármester a szegedi 
munkanélküliség leküzdésére csütör-
tök délelőttre értekezletre hivta meg 
a szegedi gyáripari vállalatokat. 

Dénes Leó megnyitó beszédében 
rámutatott a szegedi munkanélküliség 
arányaira Foglalkozott a magyar 
gyáripar jelentőségével a nemzetgaz-
daságban és kérte a megjelenteket, 
hogy tegyék meg előterjesztésüket á 
munkanélküliség leküzdésére. Több 
mint kétórás hozzászólás után . két-
irányú tennivaló alakult ki. A gyár-
ipari vállalatok egyrészt hitelt, más-
részt nyersanyagot kértek. Érdekes-
nek tartjuk megemlíteni az egyik fel-
szólalást. Az egyik szegedi üzem meg-
bízottja megemlítette, hogy napi egy 
százalék kamatért van bankkölcsön, 
de Jisztessóges, megfizethető ka-
matért nem (ehet még 100 forintot 
sem kapni. Azért tartjuk érdekesnek 
a felszólalást, mert 

a felszólaló nem volt hajlandó 
Steipíeveanl az uzsorakamatot 
kérő bank nevét. 

A tőkés „társadalom még mindig ösz-
szefog a' maga érdekeinek védelmé-
ben és nem hajlandó a nemzeti ér-
dekéket figyelembe venni. 

Dénes Leó a felszólalások után 
megkérte a megjelenteket, hogy ugy 
pénz-, mint nyersanyagigénylésüket 
részletes indokolással "és azzal a meg-
jegyzéssel, hogy a mégnevezett ösz-
sze'g kiutalása esetén hány munkást 
tudnak alkalmazni, adják át keddig 
az iparügyi kormánybiztosságnál. Az 
összesíteti kérést Dénes Leó elvtárs 
és a demokratikus pártok országgyű-
lési képviselői feívlnnék Budapestre 
és eljárnának a kormánynál a kérés 
kedvező elintézése ügyében. 

A kereskedelmi és iparkamara ren-
delkezik ugyan már egy ilyen hitelt 
és nyersanyagot Kérő kimutatással, 
amely szerint 

34 szegedi özemben másfélmillió 
forrni hilelrc van szükség, hogy 
3300 munkást tudjanak alkal-
mazni. Ez a szám a pillanatnyi 

Három szlovák fia kalandos utazása 
három országon át 

A jugoszláviai vasutápitő brigád-
ba 200 szlovák fiu jelentkezett ön-
kéntes munkára. Márciustól má-

jutottak,. vonatra üllek Szegedig, 
ahol a feltűnően toprongyos társa-
ságot a rendőrségre irányították. 

jusig dólgoztak, majd visszafelé a: Igazolták magukat és elmondták. 
jugoszl áv-román határon, Versecen 
egy oltani földbirtokos vendégelte 
meg a 200 önkéntes ujjáépítőt. Jő 
hangulatban késő éjszakáig együtt 
volt a társaság s másnap reggel a 

milyen kalandba keverte őket a 
verseci vendéglátás. 

A rendőrségen kicsit összeszedik 
magukat a munkásbrigád tagjai és 
rövidesen útnak indulnak család-

jó bor hatása alatt Kovács István, jókhoz,akik négy hónapja izgatót-
Lencsa András és Franciszti Jánosi "tart várják eltűntnek hitt gyerme-
a romári határrendőrség jjöltögeté- | keiket, 
séce ébredt fel, vonatuk pedig már 
messze futott. 

Egész Temesvárig kisérték a fia-
talokat, ahol tiltott határátlépés 
miatt közel négy hónapig £ogház-
ban tartották őket, mert időközben 
megfeledkeztek kihallgatásukról. 
Négy hónap után visszazsuppolták 
a hármast a magyar határig, de 
útközben mindénükből kiforgatták, 
ruhájukat, értékeiket elvették s 
toprongyosan érkeztek meg Kis-
zomborba, ahol papírjaikkal sza-
bályszerűén igazolták magukat s a 
határrendőrség Szegedre irányítot-
ta őket. 

Hogy pénz'.u^ jussanak, beálltak 
egy gazdához napszámra. Elragad-
tatással nyilatkoztak arról a bá-
násmódról, amelyben négy nan'ig 
részesültek. Miután készpénzhez 
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Hazaérkezett Romániából 
a MaDISz küldöttség 

A MaDISz szegedi""- szervezetét 
négy napig vendégül látta a temes-
vári Ifjumunkás Szövetség. A sze-
gedi fiatalok 70 tagú küldöttsége 
szombaton utazott Bomániába és 
csütörtökön este tért vissza Sze-
gedée. A négy nap jelentősen hoz-
zájárult a két -szomszéd nép ba-
rátságának elmélyítéséhez. 

munkanélküliséget teljesen meg-
szüntetné. 

A továbbiak során Dénes Leó elv-
társ megkérte a gyárak vezetőit, hogy 
egészen addig, amig a küldöttség nem 
j á r el Budapesten, ne bocsássanak el 
egyetlen munkást sem. Az ipari 'vál-
lalatok képviselői azonban nem adtak 
egészen megnyugtató Ígéretet a pol-
gármesternek. 

Ezután Dénes Leó előterjesztette 
azt a kérést, hagy a gyárak 'a 
kormány döntéséig vegyenek fel 
legalább 600 munkást. A polgár-
mester kérése elől azonban a lö-
kések képviselői mereven elzár-
kóztak. 

Egyedül a Barna-késüzem, amely 34 
munkással ilolgozhc, ajánlotta fel, 
hogy a továbbiakig1 10 kisegítő mun-
kást alkalmaz;. 

Jellemző a szegedi gyáripari vál-
lalatok és nagykereskedők mentalitá-
sára, hogy akaor, amikor a város ve-
zetősége lát szerzett be, a szükséges 
hitelt is biztositolta, több mint egy 
hónapig azon vitatkoztak, hogy a fa-
kon tingenst hqgyan osszák el. Meg 
kívánjuk jegyezni még, hogy ismerünk 
szegedi gyárat, amely a felszabadulás 
után birkalegelőn épült, ma virágzó 
üzem. Tulajdonosai nem rendelkeztek 
a szükséges tökével, nagy nehézség-
gel tűzkődnek. De Párizstól Szófiáig 
utaznak és szerveznek. Az üzem dol-
gozik, nemes valutához juttatják az 
országot. Azonban kevés ilyen tőkés 
van. A legtöbben nem hajlandók sem-
minemű kezdeményezésre és üzleti 
rizikó vállalására. Ezzel a merevség-
gel fi'ileg a hároméves terv elindítá-
sának küszöbén találkozunk. Itt kíván-
juk megjegyezni, hogy a nemzet meg-
találja a megoldási lehetőségeket azok-
kal szemben, akik nem a nemzej ér-
dekeit szolgálják. 

A szegedi gyárak dolgozói követelik 

a munka kormányának 
megalakítását 

Szeptember fO-én a Yizinütelep összmunkássága, a Pick szalámi-
gyár dolgozói párlkülönbség nélkül és az Orion bőrgyár szellemi és 
fizikai munkásai határozati javaslatot fogadtak el. melyben követel-
ték a koalíciós pártoktól, liogy haladéktalanul alakítsák meg a 
munka kórmányál. amely az MKP kormányprogramját a magáévá te-
gye és kövessen el mindént annak végrehajtása érdlékében, mert ez a 
magyar dolgozók felemelkedését szolgálja. 

A határozati javaslatokat a gyárak munkásai megküldték a koa-
líciós pártoknak és a kormánynak. 

G e r ő miniszter jelenlétében avatják fel 
a hídépítők kulturházát 

A szegedi hídépítő munkások a I kúlturházban, hanem egy 40 iné-
iHAlf-Ióron poinne bl i l I l i r t i i íoM loroc t n l n n íivro a pálro lnfncílnft Rudolf-téren csinos kulturházát 

épitettek, amelyet szombaton este 
ünnepélyesen avatnak fel. A meg-
nyitó ünnepségre meghívták Gerő 
Ernő minisztert is, aki megígérte, 
hogy résztvesz a szombati ünne-
pélyes megnyitón. A megnyitó ün-
nepségen a meghívottakkal együtt 
közel 1000 résztvevőre számítanak. 
Az ünnepi vacsorához nemcsak a 

Gazdák í F i g y e l e m ? 
Szeptember hó folyamán és az őszi Vásár fartama alatt jelentékeny 
mennyisé*li árut hocsájfunk a gazöaközöniség és a kereskedők ren-

delkezésére. 
Ve tógépek, szecskavágők, répa vágók, 
kuk o r i c am orz s o 1 ők, permetezőgépek, 
boronák és minden a mezőgazdaság-

gal kapcsolatos kéziszerszámok. 
A Alkalmi vételek: 

Használt csövek, rudvasak, vaslemez, 
csavarok, szerszámok, más vasanya-
gok. villamossági szerelési anyagok, 

stb. 
Selejt fürdőszobakályhák, kádak stb. 

A 

IMI 
Kiállítás: 

i Z I I GÉPKERESKEDELMI RT. 
telepén. Kndapesl, XHI., Váeí-nt 47- Telefon: 260—264. 

teres külön erre a célra létesített 
sátorban is terítenek. A nívós kuh-
turmüsor után jazz-zenekar szóra-
koztatja az egybegyűlteket és reg-
gelig jartó hál várja a fiatalokat. 

N Y I L A T K O Z A T ! 
A szegedi mozgószínházak 
megállapodtak abban, hogy 
az eheti uv,műsoraiknál elő-
adásaikat 

4, 6 és 8 órakor 

kezdik* tekintettel a korai sö-
tétedésre. 
Miután aKorzió és Széchenyi 
Mozik ezen megállapodást 
egyoldalúan felbontották, a 
nélkül, hogy berniünket er-
ről értesítettek volna, a Bel-
városi Mozi tegnap megálla-
pod'ásszerüen 4, 6, 8-kor ját-
szott. Nem akarván a közön-
ségek zavart okozni, 

mától fél 5, fé> 7 és fél 9 
érakor kezdünk 
Belvárosi Mozi igazgatósága 

Héttőtől szabadcukrot oszt 
a Monkásszőveikezet 

Néhájiy nappal ezelőtt hírt ad-
tunk arról, ,hogy a szegedi Mun-
kásszövetkezet nagyobb mennyi-
ségű .szabadcukrot kötött le a sze-
gedi fogyasztók részére. Értesülé-
sünk szerint a szabad'cukor már 
útban van s hétfőtől kezdve meg-
kezdődik a szétosztása. Személyen-
kint fél kilót kapnak a vásárlók. 
A szabadcukor 11.40 forintos árban 
kerül forgalomba. Hogy az elosz-
tásban fennakadás ne álljon elő. 
a cukrot félkilós csomagokban ké-
szítik elő, A szabadoukor éppen 
ugy, mint a .Munkásszövetkezet 
bármely áruja, szövetkezeti tagság-
ra tekintet nélkül, minden fogyasz-
tó rendelkezésérc áll. 

Hogyan igényeljünk műtrágyát 
A szuperfoszfát ára régi gazdák-

nak: jutazsákokban mázsánkint 60. 
papirzsákokban 57.50, ömlesztve 53 
forint. Az ujgazdáknak féláron ad-
ják, „mégpedig: julazsákokban má-
zsánkint 30, papirzsákban 24.50 fo-
rint. 

Az igénylésekkel a MOSzK tag-
szöve t keze leinél (f öl din ü vesszövet-
kezeteknél) kell jelentkezni. Aa 
igénylők névsorát az IJFOSz-nak. 
FÉKOSz-nak, vagy a községi elöl-
járóságnak kell láttamoznia. 

Az igényelt műtrágya árát kész-
pénzben kéli előre fizetni a helyi 
földmüvesszövetkezeteknél, amely 
pedig továhhitja a MOSzK pénztá-
rába (Budapest, Alkotmány-u. 29 % 
vagy pcd!iig a 29.243. szánm postata-
karékpénztárt csekkszámlára utal-
ja át. 

NAGY CSILLA művésznő. Sze-
ged kedvence vendégfolléptével 
szombaton és vasárnap este 21 
órai kezdettel 

D A L E S T 
özv. Szánlay Jánosné vendéglő-
jében, Tisza Lajos-körut 59. BZ. 

Kínevezték a kamarai választás! intéző választás 
biztost és a választási bízottság tagjait 

A kereskedelem- ós szöveVkezetügyi 
miniszter a kamarához szeptember 
11-én érkezett leiratában közölte a 
kamarával, hogy a kamarai választás 
lebirnyolitásat intéző választási biz-
tosul,* helyettesül, továbbá a válasz-
tási bizottság tagjaiul és póttagjaiul 
a következőket .nevezte ki: 

Választási biztos: Antalffy György 
dr. h. polgármester. 

Választási biztoshelyettes: LucsFe-
renc szőnyegkereskedő. 

Választási bizottsági rendes latfok: 
dr. Kertész István téglagyáros, Katona 
András szobafestő- és mázolómester, 
Ablaka György nyomdászmestor, Völ-
gyi Vilmos rövidárukereskedő, X6f$ 
Ferenc textilkereskedő, Káldor József 
divatárukereskedő. 

Jöiiön vásárolni a 

K á r á s z - u t c á b a I 
50 kereskedő várja dus raktárával 
Mindent megvásárolhat egy utcában 

a K á r á s z - n f c á b a n ! 


