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A közgyűlés 
a szociáldemokraták munkánk 
Indítványát szakbizottság elé uta 
Sorozatosan leszavaztak a klsgyüSés faraslatalt — A kisgyűlés által letesleoesnek 

minősített népfólétl ügyosztály felállitősál Is elrendelte a közgyűlés" 

Véget ért a hat nap óta tartó közgyűlés 
(A Délmagyarország munkatársától.) Dr. Pálfy 

József polgármcsterhelyettes csütörtök délután ne-
gyed 5 órakor nyitotta meg a folytatólagos köz-
gyűlést, amelynek napirendjén a pótlárgyalc sze-
repeltek. Az ülésteremben tizenöten tartózkodtak, 
köztük a szocialisták teljes számban. A karzato-
kat a munkanélküliek töltötték meg. A padokon 
apró lila cédulák várták a városatyákat a követ-
kező szöveggel: 

Mélyen tisztelt bizottsági tag url A szegedi 
munkanélküliek nélkülöző ezrei és éhező gyer-
mekek sokezrei arra kérik ónt, szívesked-
jék támogatni minden olyan indítványt, mely 
már elviselhetetlenné vált szenvedésük eny-
hítését szolgálja. 

A mult ülés jegyzőkönyvét dr. Rőth Dezső 
olvasta fel, miközben egyenkint érkeztek meg a 
•árosatyák, úgyhogy a napirend tárgyalásának 
megkezdésekor már vagy ötvenen voltak a közgyű-
lési teremben. A borellenőrző bizottságot a köz-
gyűlés a kisgyűlés javaslata szerint alakitotta meg. 
Ez volt az egyetlen előterjesztés. Ezután került 
sor 

ez fnleroellá tfókra. 
Az első 

Wagner Adolf 
lett volna a levent'egvakorlóterek rendezése ügyé-
ben. Mivel az interpelláló nem volt jelen, az elnök 
levette az in'erpelláriót a napirendről. 

Horváth József 
azért interpellálja meg a 
polgármestert mert a vá-
rosi üzemekben meg-
fosztják az alkalmazot-
takat a szabad szervez-
kedés jogától. 

A polgármester vála-
szában kijelenti, hogv a 
jogfosztásról nincs tudo-
mása, de ha konkrét ese-
tet megtud, sz'goruan el 
fog járni, mert garan-
'á'ni kívánja a városi al-
ka'mnzottak politi'ai szi-
bad tágat. 

A választ az interpelláló is, a közgyűlés is tudo-
másul vette. 

táfer DezsA 
azt kérdi interpellációjában, hogy tud-e a pol-
gármester arról, hogy a sütőiparban nem tartják 
be a zárórát. A polgármester válasza szerint a ható-
ságnak erről nincs tudomása, csak arról tud, hogy a 
rendőrség egyes indokolt esetben ad engedélyt 
a munkaidő meghosszabbítására. 

Lájer Dezső szólal fel. Amikor előterjesztette 
interpellációját, nemcsak a munkások érdekében 
járt el. A választ közegészségügyi szempontból 
sem tartja megnyugtatónak. Szegeden a kereske-
delmi miniszter korlátozó rendeletét nem tartják 
be. Az egyik pékiparos 

még a7. ellenőrző bizottságot sem 
engedte be műhelyébe, 

azután eljárásával még kérkedett is Pedig az 
törvényellenes cselekedet volt. Az éjjeli munka 

Ho'odth lóztel 

Belvárosi Mos! Márciaa 7, 8, 9-én, péntektől vasárnapig 

Várkoüvi Mihály Jn»w Barrymore 
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különben sem egészséges, de rossz világitás miatt 
a munkások sem ügyelhetnek a kenyér tisztasá-
gára A tőrvény szerint négy óra előtt nem szabad 
megkezdeni az éjjeli munkát, de sok helyen már 
éjfélkor megkezdik és igy a munkás munkaideje 
8 helyett 12—14 óra. 

Kifogásolja, hogy az inasok a műhelyben alsza-
nak, pedig a törvény külön hálóhelyiség beren-
dezését Írja elő. A polgármester válaszát nem 
veheti tudomásul. 

A választ a közgyűlés tudomásul vette. 

Láfer Dezső 
második interpellációjában az üzleti zárórára és 
az ipari és kereskedelmi munkaszünetekre vonat-
kozó rendeletek be nem tartását teszi szóvá. 

A polgármester válaszában kijelenti, hogy nincs 
tudomása arról a törvénj'telenségről. csak arról 
ad lft—15 perces zárórameghosszabbitást 
tud, hogy a rendőrség néhány indokolt esetben 

Lájer Dezső nem veszi tudomásul a választ, 
mert biztosan tudja, hogy sok üzletben a zárás 

után még órákig foglalkoztatják az alkalmazót« 
takat. 

Zaraéczay Béla 
az ingyenes gyógvellátás-
ra szoruló családtagok 
érdekében interpellál. 
Azoknak csak akkor ad-
ják ki a szegénységi bizo-
nyítványt, ha napi kere-
setük a 3 pengőt meg 
nem haladja. 

A polgármester válasza 
szerint ezt a megszorítást 
azért léptették életbe, mert 
a népjóléti miniszter redu-
láUn az ápolási költsé-
geket 

Zarnóczag nem veszt 
tudomásul a polgármester válaszát, mert sok 
olyan család van, ámelvnek együttes keresete sem 
éri el a napi három pengőt, amiből a minden-
napi életre sem telik, nehogy betegápolásra jutna 
belőle. Sok munkáscsalád ezért nem fordulhat 
idejében orvoshoz és így a betegség elhatalma-
sodik. 

A választ a többség tudomásul vette. 
Ezután 

az indítványok 

következtek. Wimmcr Fülöpnek és Lájer De-
zsőnek azt az indítványát, hogy a közgyülét 
ezután délulánonkint ülésezzen, elfogadták. 

Lájer Dezsőnek 

Zq' nóczay Béta 

a közmunkák kiadása és a munkanélküliség 

Láfer Dezső 

ügyében előlerjesztett indítványait együtt tár-
gyalták. Lájer első indítványában azt kivánja, 
hogy a város a közmunkákat csak olyan sze-
gedi vállalkozónak adja ki, aki csak szegedi 
munkásokat alkalmaz. 

Második indítványa több pontból áll. Az in-
dítvány pontjai a kővetkezők: 

Határozza el a közgyűlés : 
1. még ebben az esztendő-

ben lega'ább 10 olyan városi 
bérház felépítését, mely 
egyenként 50 egy- és két-
szobás lakásokból áll; 

2. annyi hasznos beruhá-
zást eszkő'őljnn. amennyi a 
munkahiány megszületésé-
hez szükséges; 

3. szabályrendelettel köte-
lezze a házluhjdonosokat az 
egészségtelen és elhanyagolt 
laliások.rend eho'á á a hogy 

azok az egészségi követelményeknek megfelelje-
nek; kötelezze a légszeszhálózat mentén a légszesz, 
a villamoshálózat mentén a villany bevezetésére; 
azokat a háztulajdonosokat pedig, kiknek lakói 
vannak, de mosó'-onyhájuk nincs, mosókonyhák 
építésére kötelezze és a Belvárosban emeleten-
ként legalább egy közös fürdőszoba építésére; 

4. az önhibájukon kívül munkanélkülivé vált 
munkálok és alkalmazottak készpénzsegélyben ré-
szesitendők. 

Írjon fel a közgyűlés a kormányhoz, hogy 
1. a heti 48 órás munkahetet sürgősen iktassa 

törvénybe és azt minden iparágra terjessze ki 
a túlórázás szigorú megtiltásával; 

2. terjessze haladéktalanul a törvényhozás elé 
a munkahiány esetére szóló biztosítás törvényét; 

3. az építőipari !evé' env?é"? e'őmozdi'ásn céljából 
utasilsa a Társadalombiztosító Intézetet, hogy az 
öregségi biztosítási ágon összegyűjtött tartalék-
tőkéjét bocsássa az épittetők rendelkezésére; 

4. szigorú törvényes eljárást indítson mindazok-
kal szemben, akik a megengedettnél magasabb 
kamatot szednek, az anvagárusitó és gyártó kartel-
leket rendszabálvozza meg. 

írjon fel a közgyűlés a népjóléti és munka-
ügyi minisztériumhoz és sürgesse meg: 

1. a város által átengedett Taschler-telken meg-
ígért bérházak felépítését; 

2. az Országos Társadalombiztosító Intézet sze-
gedi kerületi pénz'ára mellett fekvő telken az uj 
székház felépítését. 

Indítványozom végül: 
küldjön a közgyűlés a főispán ur és polgár-

mesler ur vezetésével az érdekeltségek bevonásával 
küldöttséget a kormányhoz és ott tárja fel a 
város munkásságának, iparosainak, kereskedőnek 
és mezőgazdáinak katasztrófális állapotát és kérje 
mindazon intézkedések soronkivül való megléte-
lét, melyek Szeged gazdasági életét a végső össze-
roppanástó' megmentik. 

A klsnyOlés nem favaso'p 
a liz bérház fölépítését, meri a városnak K-S. 

pénze rá. A város által végeztetett közmun-
kákba csak helybeli vállakozók részesülhet-
tek, akik viszont szegedi munkásokat alkal-
maztak. Az állami közmunkákat, az egyetemi 
építkezéseket az állam végeztette és az épl-
hitése érdekében annyi közmunkát végeztet. 
A város hatósága a munkanélküliség eny-
hítése érdekében anny iközmunkát végeztet, 
amennyire csak fedezetet tud teremteni. Beje-
lenti a polgármester, hogy az egészségtelen 
lakásokból szükséglakásokba telepiti ki a la-
kókat a város. Az önhibájukon kivül mun-
kanélkülivé vált munkásokat, koldusokat és 
munkaképtelen szegényeket állandóan segé-
lyezi a város. A nyolcórás munkanap érde-
kében és a túlórázás ellen nem javasolja a 
kisgyűlés a fölirati javaslat elfogadását. A 
munkahiány esetére szóló biztosítás ügyét a 
kisgyűlés a kormány bölcs belátására kivánja 
bizni. Ahoz ellenben hozzájárul, hogy Írjon 
át a közgyűlés a Társadalombiztositóhoz a 
tartaléktőkék épitési célokra való kölcsön adás« 
érdekében. 

Láfer Dezső 
szólalt föl: 

— Amikor a választás után először jelen-
tünk meg a közgyűlési teremben, ugy érez-
tük, hogy nem találkoztunk azzal a lojalitás-
sal, amelyet egy uj párt elvárhat. A közgyű-
lés nem adolt módot deklarációnk felolvasá-
sára. Most bátor leszek ezt a deklarációt fel-
olvasni. (Zaj.) 

Dobay: Ez nem tartozik a tárgyhoz. 
Lájer: Én engedélyt kértem, ha nem kapom 

meg. elállók ismét tőle. 

Pálfy elnök: Megkér, 
dem a közgyűlést, meg-
adja-e az engedélyt. 
(Zaj, ellentmondások. 
Sokan tiltakoznak az 
engedély megadása el-
len, a higgadtabbak 
azonban azt kiáltják az 
elnök felé. hogy m gad-
júk az engedélyt.) 

Pálfy József: Megál-
lapi'om, hogy a köz-
gyűlés többségének 
hangulata az, hogy 
megadja az engedélyt. 

Lájer Dezső ezután olvasni kezdi á dekla-
rációt, amelyet a Délmagyarország annak ide-
jén már teljes terjedelmében leközölt 

A közgyűlés többsége nagy figyelemmel hall-
a t j a . 

csa'í a szélsíí fo^ba lda l n é h á ny 

lsgfa 

Dr. Pálfy tózsci 


