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A PIck szalámigyár 
és a szegedi munkások 
Tegnap beszámoltunk arról, hogy munkás-

küldöttség jelent meg a Délmagyarország szer-
kesztőségében és előadta azokat a sérelmeket, 
amelyek a szegedi munkásokat a Pick-szalámi-
gyárnál érték. A küldöttség ezután megjelent 
a városházán Pálfy polgármesterhelyettesnél, 
aki közölte, hogy a sérelmek orvoslása ér-
dekében mindent el fog követni. Az ügyben 
ma Pick Jenőtől a következő sorokat kaptuk: 

•A Délmagyarország tekintetes Szerkesztő-
ségének. 

Távollétem alatt tőrtént, hogy nb. lapjuk 
szerkesztője küldöttséget vezetett a helyettes 
polgármester úrhoz avégből, hogy a szalámi-
gyárunk szegedi munkásokat alkalmazzon és 
ne vidékieket, mert ezáltal 300 szegedi mun-
kás jut kenyérhez. Tisztelettel megállapítom, 
hogy ezen közlés tévedésen alapszik, mert a 
gyárban ezidőszerint alkalmazott munkásoknak 
kétharmadrésze szegedi lakos és csak egy-
harmada vidéki. 

Talán nem érdektelen annak megállapitása, 
hogy az összes magyar szalámigyárak már 
békében is vagy olasz vagy nagyszeben- és 
brassókörnyéki szász munkásokat foglalkoz-
tattak, mert ez a két vidék az, ahol a szalámi-
gyártás mestersége apáról fiúra száll. A ma-
gyar szalámigyárak mindenikében még ma 
is, ha nem is nagyszámú, de olasz munkás 
nyer alkalmaztatást. A mi vállalatunk az 
egyetlen, amely kizárólag magyar munkásakat 
foglalkoztat. Természetes azonban, hogy a ma-
gyar munkások közül csak azokat alkalmaz-
hatom, akiknek munkája bevált és nagy gya-
korlattal bir. Én azon munkásokhoz ragasz-
kodom, akiknek munkájával meg vagyok elé-
gedve és akik állandóan a szalámigyárban 
dolgoznak, mert ezeknek a munkája legtöké-
letesebb. A Pick-szalámi minőségének rová-
sára menne, ha tanulatlan, gyakorlatlan sze-
gedi munkásokat alkalmaznék gyakorlott al-
győi, tápéi, sándorfalvai, tehát a körtöltésen 
kivül élő oly munkásokkal szemben, akik 
évtizedek óta bejárnak a gyárba. 

A munkabéreket illetőleg hivatalos bérlista 
alapján állapítom meg azt, hogy 95 munká-
somnak keresete óránkénti 50 és 70 fillér 
között váltakozik. A segédmunkások zömé-
nek fizetése teljesítményük arányában 26 és 
46 fillér között mozog. 22 filléres órabérrel 
a munkáslétszámnak csak igen csekély töre-
déke, összesen 14 fiatal munkás van alkal-
mazva. Ennél kevesebbet csak néhány inas-
gyerek kap. Még megjegyezni kívánóin, hogy 
a "munkaidő gyárunkban napi 10 óra. 

Amidőn munkásaim értesültek a Délma-
gyarország révén arról, hogy a helyettes pol-
gármester urat kérték fel az intervencióra, 
azonnal felkeresték és a fentieket tudomására 
hozták. 

Ha a mai nehéz kereseti viszonyok között 
gyárunkban 95 munkásnak adunk oly magas 
fizetést, hogy napi díjazásukért 70—90 kg. 
rozsot vásárolhatnak és ha évről-évre öröm-
mel állapítom meg azt, hogy munkásaim kö-
zött mind nagyobb száma van azoknak, akik-
nek a Somogyi-telepen saját háza és kertje 
van, akkor azt hiszem, joggal állithatom, hogy 
nem illethet gáncs azon munkáspolitikáért, 
melyet folytatok. 

Magam és vállalatunkat a mélyen lisztéit 
Szerkesztőség sz. jóindulatába ajánlom és va-
gyok mély tisztelettel Pick Jenő, a szegedi 
Pick Márk szalámigyár beltagja.<n 

Az ügyben egyébként kedden délelőtt a 
Pick-gvár munkásainak egy csoportja jelent 
meg Pálfy helyettes polgármesternél és ellen-
tétben a tegnapi munkásküldöttséggel azt ad-
ták elő, hogy a régi, tanult munkások órabére 

, 50 és 70 fillér között váltakozik. A munkások 
egyrésze — mondották — 26—46 filléres 
órabért kap, mig 77 fiatal munkásnak 24 
filléres bére van. 22 filléres órabért csak 14 
»fiatal gyerekmunkás« kap. A gyárban a mun-
kát — mondotta végül a küldöttség — csak ta-
nult munkás tudja elvégezni és ezért van 
az,, hogy a régi munkások között van olyan is, 
aki nem szegedi. 

Nagy József, Márton József, Szögi János 'és 
Bun András aláírásával kedden levél érke-
zett szerkesztőségünkbe, amelyben az aláírók' 

(A Délmagyarország munkatársától.') A tőr-
vényhatósági bizottság, mint ismeretes, szom-
bati ülésén kisorsolta a közigazgatási bizottság 
választott tagjainak felét, öt tagot és a hétfői 
ülésen helyettük ujakat választottak. Az uj 
közigazgatási törvény intézkedik ugyanis ugv, 
hogy a közigazgatási bizottság választott tag-
jainak fele minden évben kisorsolandó. A' 
keddi választáson, amely névszerinti titkos 
szavazással tőrtént, a legtöbb szavazatot ka-
pott városatyák között volt, még pedig az utclsó 
helyen dr. Debre Péter, a városi közkórház 
igazgató-főorvosa is, akinek megválasztását 
azonban az elnöklő dr. Pálfy József polgár-

. : J 
Dr. Debre Féter 

mesterhelyettes nem hirdette ki, mivel választ-
hatósága körül kételyek merültek fel. A tör-
vény ugyanis ugy rendelkezik, hogy az állami 
és a törvényhatósági alkalmazottak akkor sem 
választhatók be a közigazgatási bizottságba, 
ha tagjai a törvényhatósági bizottságnak. Tisz-
tázatlan még az a kérdés, hogy Debre Péter 
törvényhatósági alkalmazottnak tekintendő-e, 
illetve, hogy a nem szorosan vett közigaz-
gatási alkalmazottakra is vonatkozik-e a tör-
vény rendelkezése. 

Ez az ügy most az igazoló választmány elé 

ugyanazt adják elő, mint amit a gyár mun-
kásainak küldöttsége közölt dr. Pálfy, József 
helyettes polgármesterrel. 

kerül és az állapítja meg, vájjon a Debre 
Péterre leadott szavazatok érvényesek-e. 

Igen valószín!!, hogy az Igazoló 
választmány érvényteleneknek 
fogja minősíteni ezeke! a sza-

vazatokat, 
mert az általános felfogás az, hogy Debre 
Péter, aki kórházigazgató-főorvosi állása után 
a város pénztárából kapja fizetését és aki a 
polgármester fegyelmi hatósága alá tartozik, 
törvényhatósági alkalmazottnak tekintendő és 
mint ilyen nem választható be a közigazgatási 
bizottságba. 

Debre Péter városatyai mandátumának a 
sorsa is bizonytalan még. A közgyűlés annak 
idején az uj közigazgatási törvény rendel-
kezései alapján megalkotta az összeférhetet-
lenségi szabályrendeletet, amely expressis ver-
bis kimondja, hogy nem választható meg tör-
vényhatósági bizottsági taggá senki, aki a 
várostól bármilyen cimen állandó jellegű fize-
tést huz, tehát a kórház igazgatója sem. Ezt 
a szabályrendeletet már nagyon régen felter-
jesztették a belügyminiszterhez jóváhagyás 
végett, a jóváhagyás azonban még nem érke-
zett meg és így Debre Péter mandátuma 
egyelőre érvényes. Abban az esetben azonban, 
ha a belügyminiszter jóváhagyja az összefér-
hetetlenségi szabályrendeletnek ezt a részét 
is, dr. Debre Péter törvényhatósági man-
dátuma megszűnik és azt a kerületében meg-
választott soron lévő póttag kapja meg. 

Eldöntetlen még az a kérdés is, hogy mi 
történik abban az esetben, ha az igazoló vá-
lasztmány érvényteleníti a Debrére leadott' 
szavazatokat. Egyesek szerint ebben az eset-
ben a közigazgatási bizottságnak erre az egy 
tagsági helyére uj választást kell tartania a 
közgyűlésnek és nem hívható be az a bi-
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