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Hogyan akart embert „faragni" ttnonoébó/ űz „elöénekes" szabómester 

A Szír megvédi a tanoncokat 
a lelketlen bánásmódtól is 

Egyetlen tilldr és minden 
filruvaló nélkül gyalog Indult 
ei Szegődről egy IC eves ta-
noncfiu szüleihez Szekszárdra. 
Az ut odájg több mtnt 200 
kilométer és rossz lábbelivel, 
fcres gyomorrul, pénz nélkül 
nekivágni nagy vállalkozás. De 
miért is indult ei egy 10 éves 
Ciu frre az útra? 

i • 

Az elmúlt év októberében 
Borbély Mihály, egy szegény 
földmunkás 16 éves" fia meg-
alapozta »szerencséjét c. Szak-
mát aknrt tanulni és Bitté Já-
nos oroszlánutcal szabómester 
li agy kegyesen fel Ls vetle ta-
noncnak. Bittó mester jó »rö-
vUivi szabta • próbaidőt és 
Mihály icsitk* négy hónapig 
dolgozott néla az OTl-ba való 
bejelentés és természetesen 
egy fillér tize lés nélkül. Ja-
nuárban nagyneliezcu a szer-
ződtetés is megszületett és a 
liu szüleitől végleg a mester-
hez költözött. Az Idősb Bor-
bély szivesebben tudta volnfl 
Utót valamelyik tanonoottlion-
ban, de Bittó azzai beszélte 
ie erről a imeggondolatlant 
csclckeaetről, hogv ott sosem 
nevetnek MihályDóJ embert. 
Az np'nnk pedig nz volt a vá-
gva, hogv fiából becsületes, 
Jo munkást faragjanak. Bittó 
mester vállalta ezt a felada-
tot és részben teljesítette is, 
liinint az Mihályon — akiről 
•zanle >lefuragták< a húst és 
•ra'm csak a csont és bőr 
maradi — meg ls látszott. 

Bittóéknál reggel 6-kor 
volt az ébresztő, a lefekvés 
Wo.jét nem halArozláa meg 
Ilyen pontosan, de 10 óra előtt 
nem volt alvás. A műhelyben 
munka akadt bőven, de amel-
lett a háztartásban fs jól jött 
II tanonc, akit súrolásra, mo-
sogatásra. kapálásra és fa vár 

Bsra is befogtak, sőt akit egy 

s munkára néha még a szom-
szédoknak is kölcsön lehetett 

" lídnt 
Enni kapott Mihály H mes-

Heréknéi, mert nz mái- valóban 
>«zégyen« lenne, ha valakinek 
Khenhai a tanonca. A reggeli 
például kispohár kávé és a 
kávénál ls kisebb kenyér volt. 
Lassan azt is megszokta a fin, 
hogy amiikor még ezt n da-
rabka kenyeret sem kapja meg 
» kávéhoz, mert »nem volt*. 
H gazdái teliór kalácsot ettek. 

A legnagyobb baj azonban 
•z. volt, hogy a mester állan-
dóan embert »taravoll« Mi-
Mlyból Bittó uraimuik a múlt-
ból ágon jól ismert módszere 
volt. Pofonnal, veréssel ne-
velte a gyenge tanoncot, akt 
már moccanni sem mert, mert 
állandóan n •neveléstől* félt. 
Csak ükkor volt szabad, csak 
akkor órüJt az életnek, ami-
kor Bittó énekelni ment. Bittó 
lírám ugyanis jó keresztény-

nek tartja magát és a túlvilági 
boldogságra az >craberfarugás« 
mellett mint temptonü elöéne-
kes is szerez magának jó pon-
tokat. 

Igy élt Mihály, 
de mégsem panaszkodott se-
hol, mert azt gondolta: ez a 
tanonc sorsa. A bfl) ott kez-
dődőit, hogy szaltftdságra akart 
menni. Édesapjának szeretett 
volna segíteni a rész-aratás-
ban, hogy megszerezze a téli 
ruhára valót. Bittó mester 
azonban kijelentette, hogv sza-
badság nincsen és ha Mihály 
elmegy, többé vissza se jöj-
jön. Az »el6éneJces« szabó-
mester nem akarta tudomásul 
venni, hogy demoftcrácla van 
és a tanoncnak ls Jár szabad-
ság. 

A uabadságből nem ts ielt 
semmi és Bittó addig fenye-
gette Mihályt és annak nagy-
anyját, akt "Szekszárdon dol-

gozó szüleit képviselte, míg 
azok egy nyilatkozatot írtak 
alá, amelynek értelmében a 
fiu nem kíván tovább tanonc-
kodat a mesternél és nemcsak 
a négyheti fizetéses szabad-
ságáról, ae egyéb követelései-
ről ís lemond. 

Ezért indult el gyalog 
a 16 éves Hu szüleihez Szek-
szárdra, és ezert foglalkozik 
most az üggyel a SzIT érdek-
védelmi osztálya. Bittó mes-
ter ur még felelni fog az üt-
Icgekért, az erőszakos fenye-
getésekkel aláíratott nyiialko-
zatért és többi bűneiért, ame-
lyeket tanonca ellen követett 
ei, miközben vembert faragott* 
belőle. Mihályt pedig védel-
mébe veszS « SzIT. Iíff visz-
szatér Szegedre, elhelyezik az 
egyik tanoncotthonban és nem 
a régi, hanenv emberi mód-
szerekkel nevetnek belőle be-
csületes munkiAsernbeit. 

Jullus 30-én 

Megtartják Belgrádban 
a dunai államok értekezletét 
Belgrád. Julius 7. A bel-

ftrásli rád ió közl i , hogy a 
JugosrlílT kormány Julius 
8-án megkapta a Szovjet-
unió, »r Egyestilt Államok, 
Anglia és Franelnorsgáíf fel-
hívását. hogy hlvjn össze 
Belg!rfid1>a a duna' államok 
érlekezlelét. A JugJosztfiv 
kormány a négy nagyhata-
lom felhívásának megfelelő-
en Julhis 30-ra összo fogja 
htvnl n dunai hajózás kér-
déseinek megtárgyalására 
hlfaloM nemzetközi érlekcz-

lele!. Meghívják) Bulgária, 
Csehszlovákia. Magyaror-
szág, Románia és Szovjet-
Ukrajna klköldötlét. továb. 
bá megldvást küldenek 
Anszlr'áuak Ls. hogy meg-
figyelőként vegyen részt nz 
értekezleten. Az értekezlet-
nek az a célja, hogy a négy 
nagyhatalom1 fc iilügvni'r.lsz-
lere'nek 1918. dccembcrbcn 
hozol! határozata értelmé-
ben egyezményt dolgozzon 
kt a dunai hajózás ügyében. 
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Telefon 524. 

MA, CSÜTÖRTÖKÖN 
PREMIER! 

A francia filmgyártás új-
donságai 

" Izgalmas bűnügyi fiinil 

Ms. ALIBI 
Egy bűnöző kétlaki élete. 
Megdöbbentő, tragikus, Iz-

galmas, idegfeszítő. 
A kettős főszerepben: 

l . ons t JOUVET 
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Előadások: fél A, fél 7 és 
féi • érakor. — Pénztár 
délelőtt J1—12 és dél-
után 4 órakor 

Szovjet guminövényt termelnek 
a városi kertészetben 

A váróul üzemeli legközelebbi tervel 

A város! fizetnek vezetői 
jelentést tettek a polgármester-
nek arról, hogy üzemükben me-
lyek a legközvetlenebb tenniva-
lók. A városi kertészeiben ako. 
rai paradicsom faj Iák kiterme-
lése folyik és ennek magjaival 
ellátják majd a szegedi gazdá-
kat is. Igen érdekes kísérletet 
is indítottak meg, amennyiben 
szovjet guminövény termeszté-
sével próbálkoznak, amelyet a: 
elkövetkező években rendszere-
sen termelnének. A guminő vény 
termelésben siker esetén kizáró-
lagos maglennesztésre rendez-
kelnének be és az ország más 
részeibe Ls szállítanának a ma-
gokból. 

A tejüzem három uj elárusító 
lictyct akar szervezni A közvá-
góhíd a jégggártds nlcsőbbálé-
tele érdekében villanyerővel 
akar kizárólag termelni, mert a 
villannyal nemcsak munkát ta-
karitauának meg, hanem mint-
egy 25 százalékkal olcsóbban 
tudnák a jeget előállítani. 

A kisvasút vezetősége, a vd-
rostanya—pelráczi-vonal meg-
hosszabbítását akarja minél 
előbb befejezni. Két kilóméte-
res vonalon a vágány, négy ki-
lőmélcres vonalon pedig a föld-
munkálatok te készen vannak. 

A köztisztasági fizern kultúr-
termet óhajt létesíteni telepén. 
A gőzfürdőben a férflosztály 
rendbehozása a legfontosabb 
feladat. 

Feliértón u j kutak fúrása vá-
lik szükségessé, hogy szükség 
esetén a Tsza kis vízállásakor 
ts feltölthessék a halastavakat. 

A bodomt gazdaságban az ön-
tözőberendezés műszaki előké-
szítése fejeződik be rövidesen. 

Híneíc a „számlájára" silüveszfeffek ei 
a Rímelek három tiszai uszályt? 

Érdekes kártérítési per az Ujszegedi Kendergyár 
elten 

Még a német megszállásig 
nyul vissza az a többszázezer 
forint értékű kártérítési per, 
amelyet az Ujszegedi Kender-
gyár e'len indított özv. Lipo-
senchlch Istvánná és Beke Ist-
ván tisíaf hajós. 

A hadiüzemmé nyilvánított 
ken torgvár généit nyugatra 
akarták menekíteni és erre a 
célra három uszályt vettek át a 
hajósoktól azzal a feltétellel, 
hogy a fegyverszüneti szerződés 
után egy évre azonos űrtartal-
mú uszályt adnak cserébe. Az 
uszályokra felpakolt géneket a 
németek elsüllyesztették 8 csak 
1945-ben emelték M, de az 
uszályt a hajósok nem kapták 
vissza. A felperes hajósok az-
zal érvellek ebben a portion, 
hogy az elsüllyesztésből agyár 
hasznot húzott, mert Igy a gé-
pek Szegeden maradtak, migha 
kikerülnek Németországba, ta-
lán vissza se kerülnek. 

A per bosszú ideje húzódik. 

rengeteg szakértőt kellett ki-
hallgatni, míg ítéletre készen 
áBott. Ekkor azonban bekövet-
kezett az államosítás. Az álla-
mosítás! tőrvény szerint pedig 
az 1916. augusztus 1. előtti ma-
gánjogi szerződésből eredő kö-
vetelések megszűntek. A tőr-
vény ekkor még nem volt kihir-
detve, de az országgyűlés pénz-
ügyi és gazdasági bizottságon 
változatlan szöveggel átment. 

Az eljáró dr. Molnár János 
törvényszéki bíró igen rugalma-
san intézkedett. Rendelkezése 
nem volt rá, de nem akart a 
kormányintézkedések elé vágni 
és a pert felfüggesztette a tör-
vény. végreahjlási utasításának 
megjelenéséig. A felfüggeszti 
határozat az Ítélőtáblánál felül-
bírálás alatt á l l 

Időközben a törvény végre-
hajtási utasítása megjelent s 
most Jogászkörökben érdeklő-
déssel várják a nem minden-
napi ügy ítéletét. 

m 

fkz év végére száznál több 
gépállomás lesz az országban 

Országos értekezlofet tertolf az UFOSz 

físttffl ' iSSta? iö'JsI 
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e b b e n a b ő n a p b a n 

A város közellátási bizottsá-
gának szeraat értekezletén Lu-
kié s Andor tanácsnok bejelen-
tette", hogv júliusban is csak 
tíz százalék kukorica lesz a 
kenyéri»e.n. A város közellátá-
sa egyébként Jelentős Javulás-
nak indult. 

Utoanil sztböi ugyante 70 de-
ka kerül k'ORTtasrn mé« a 
hónap eleién, később pedig 
ÖO deka EU lisztet te osz-
tanak. Je-vre 15 deka zs'rl 
feltet ka no*, * hónap ntáso-
rtk telében pert** V.x flóta 
étolajaI. Az első számú cu-
korszclvénvre ebben a lió-
nanfoui 00 deka krtetály-
j-n5.rol oszlanak, d> ezen-
kívül mindenki: megkapja az 
egy liftté befőzést cukrot te. 

A terhes és szoptatós anyák, 
valamint a 6 éven aluli gyer-
mekek részérc fejen kint húsz 
deka szappant adnak. A mis-
kolci erdőigazgatóság értesí-
ttette a várost, hogy augusztus-
ban leszállítja az első tűzi fa-
rész le let, amely 500 vagont 
lesz nuijd ki. Folyamatosan 
biztosítják a város 35 ezer 
tonnás tűzifaszüiksépletét. 

Kiss Mihály elvtárs, szak-
szervezeti kiküldött a gyer-
mekek részére búzadara ki-
osztását kérte. Ebben nz figv-
ben nyomban feliratot litiéz 
tefc az Országos Közellátási 
Hivatalhoz. 

Budapest, Jut. 7. Az UFOSz 
országos központi vezetősége 
szerdán délelőtt országos ér-
tekezletei tartott, amelyen bel 
és külpolitikai (tömések kel, a 
gazdasági helyzettel és az 
UFOSz szervezeti kérdéseivel 
foglalkoztak. Dögei Imre or-
szággyűlést képviselő a két 
munkáspárt egyesülésének je-
lentőségéről beszélt. Hangsú-
lyozta, hogy 

a magyar dolgoz A paraszt-
tá f a jíivőben i's elismer' a 
mnnhásosztálv vezető szere-
pét és továbbra Cm szoros 
együttműködésben k v í n ve-
le' trüLüdn'. 

A munkásosztály vezetése nél-
kül a magyar parasztság so-
hasem lett volna Stépes fel-
szabadítani magát és birtok-
ba venni őst jussát, a földét. 
Az ország gazdasági helyzeté-
ről szólva hangsúlyozta, hogy 
kenvérgnhoniban mintegy 4— 
5 millió mázsával 'szándtliit-
tunk többre a niult eszten-
deinél. Kapásokban is Igen jó 
termés kínálkozik, ezért a han-

gulat a parasztság körében bi-
zakodó. Szép eredmények inu© 
takkoznak a gépállomások fel? 
állításával és remélhető, hogv. 

az év végével az országban 
már szárnál tilbh gépállo-
más ntttköd'k. 

Minél szélesebb körben luda-
tositam keli a piezőgazdaságt 
verseny jelenlösógét. 

A másik döntő feladat, hogv 
a népi demokratikus kormány-
zatnak minden támogatást 
megadjunk ahhoz, hogy a me-
zőgazdasági tenne lés módsze-
reit az ipari termeléshez ha-
sonlóan átszervezzék. Az ér-
tekezlet után egyhangúlag ha-
tározati Javaslatot fogadtak el. 
az ujgazdák. A dolgozó pa-' 
rasztság nevében magukévá 
leltélv a Magyar Dolgozók 
Pártjának álláspontját a jugo-
szláv üggyel kapcsolatban^ 
helyte'enilve a jugoszláv kom-
munista párt vezetőinek azt 
az álláspontját, amely tagadj® 
a munkásosztály vezető szere? 
pét. 

0 ensivarrjrszági délszlávok ütíviizíik 
Sztálin elvtársat és csa?te!'ozna!s 

n MÖP halározalákoz 
A magv'arországi délszlávok 

deniokraftlcus szővetságének 
inoliácsl vezetősége julius G-L 
ülésén a következő egyhangú 
határozatot hozta: 

»A magyarországi délszlá-
vok mohácsi szervezete mély 
megdöbbenéssel értesült arról, 
hogy a jugoszláv kommunista 
pdri vezetői letérlek a marxiz-
mus-leninizmus uljái-ól. * Mi, 
mohácsi demokratikus délszlá-
vok tudatában vagyunk annak, 
hogy 

a Jugoszláv nép elsősorban 
a na-rv és áteső szovjet 
had? öregnek Utezönhet", 

loíeszláv'ában és Ma-
«'?-orsiá.ren egyaránt a 
rtnfgozó nép leli a hatalom 
Wrlckosa. 

Mindezek tudatában egysége-
sen magunkévá tesszük a Ma-
gyar Dolgozók Párlja központi 
vezetőségének azt a határoza-
tát, amelivei csatlakozott a 
Tájékoztató Iroda határozatá-
hoz. A mohácsi délszláv de-
mokratikus szövetség ezért 
szeretettel 

OdvtteP StMVb elv'örsat afc'. 
»lvi Aófle'he'etten ésjjget fcl-
térta a jugoszláv boemtnnte-
ta párt vezetőséiéBck hely-

pol M i j á t 

és hozzásegítette a jugoszláv 
népet a marxista-leninista ut1 

felismeréséhez.* 

Csak röviden 
TILDY ZOLTÁN köztársaság! 

elnök kíséretével n rgtcldntetlo 
a felsőgallai alnminiumkohót 
abból oz alkatomból, hogy a 
kohó munkásai elérték a napi 
lOfl.OOO ldlógramos termésátla-
got-

A BUDAPESTI törvényszék 
mint cégbíróság elrendelte a 
kén vszer felszámolási eljárás 
megindítását a Magyar-Szlovák 
Bank és Kereskedelmi Rt ellen-

ASBÖTII a híres magyar te-
niszező különrepülőgépen visz-
szaérkezett Budapestre 

x Haetek és Sajó Szege-
ÓNI. A budapesti Pódium ka-
baréva! az ország legjobb ko-
mikusát jönnek Szegedre (hét-/ 
főn 9-kor a Belvárosi Mozi-*, 
ban) Ascher Oszkár, Boros* 
Géza, Ilerczeg Jenő. Komlós' 

Vilmos, stb. 2 órán át fog-
ják nevette tol a közönsége^ 

(Magyar Múzsa produkció.) 


