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követ mostani szállását erős őrizet (dait tartjók. 
Élelmezéséről görög szállodások gondoskodnak, de 
az ételeket etióp katonák viszik be neki. 

Diplomáciai körökben igen sok sió esik erről 
a helyzetről, amelybe az olasz követ jutott. 

A négus ma arra kért több újságírót, győződ-

jenek meg arról, hogy az olatz követ teljesen jól 
érzi magát. Vinci gróf elutazásáról még nem 
döntöttek. A Paris Soir jelentése szerint az olasz 
követ azért marad továbbra is állomáshelyén, 
hogy majd a békejavaslatokat közvetítse. 

Tárgyalások a pénzügyi szankciókról 
Genf, október 14. A 18-as összeegyeztető bi-

zottság hétfőn délelőtt fél 11 órakor kezdlf? meg 
ülését és a pénzügyi nagybizottság indítványával 
foglalkozott. A javaslatok szerint az egyezmény-
okirat 16. szakaszának harmadik bekezdése alap-
ján tiltott lenne minden akár közvetett, dkár köz-
vetlen olasz kölcsön, minden akár közvetlen, akár 
közvetett hitel, minden részvénykibocsájtás, to-
vábbá minden, akár közvetett, akár közvetlen rész-

vénytársaság áiapitás, amelyben Olaszországnak] 
érdekeltsége van. E pontban a bizottsági tárgya-
lások megnehezültek, mivel a nagy olasz töké-
vel alakult, vagy olasz részvénytöbbséggel ren-
delkező külföldi biztosító társaságok kérdése igen 
sok fejtörést okozott. A kérdés ugyanis összefügg 
a tengeri biztositások megkötésével, amelyeket 
rendszerint nemzetközi alapon kötnek meg. 

A bizottság a következő határozatot szavazta 
meg: 

1. A bizottság elhatározza, hogy azonnal meg-
kezdi tanulmányozását azoknak a rendszabályok-
nak, amelyek egyrészről eltiltják, hogy a tag1-
államok Olaszországnak az ellenségeskedések foly-
tatásához szükséges nyersanyagot és más anya-
got szállítsanak, másrészről pedig megtiltják, 
hogy a tagállamok Olaszországból hozzanak be 
árukat. A bizottság ebből a célból albizottságot 
küldött ki. 

2. A bizottság tanulmányozás tárgyává teszi azt 
a kérdést, hogy kölcsönös segítséget gazdasági 
tekintetben ilyen körülmények között lehet-e al-
kalmazni. 

3. A bizottság felszólítja a két albizottságot, 
hogy munkáját a lehető leggyorsabban folytassa. 

4. Kötelezi a két albizottságot, hogy mihelyt 

valami pontban végső következtetésié jutott, azo-
kat a pontokat bocsássa a i8-as bizottság elé. 

Az összeegyeztető nagybizottság délután elfo-
gadta a 16-os bizottság következő javaslatát: 

— Abból a óéiból, hogy a Nemzetek Szövetsége 
kebelébe tartozó államok kormányai számár* 
megkönnyítsék az egyezményokirat 16-ik szakai 
szában foglalt kötelezettségek végrehajtását, «J-
Ismer minden olyan indítványt, amely a 16. sza-
kasz alapján foganatosítandó lépésekre vonat-
kozik. 

visszahívják a római nagy-
követeket? 

Genf, október 14. Rómából jelentik: Diplo-
máciai körökben híre jár, hogy a megtorló in-
tézkedésekben résztvevő államok a közeljövő-
ben visszahívják diplomáciai képviselőiket. Ez 
azt jelentené, hogy az illető államokat a jövő-
ben Rómában csak ügyvivők képviselnék. 

„Magyarországot és Ausztriát 
nem lehet szankciókkal bün-

tetni" 
Róma, október 14. Az olasz sajtó ujabban 

tiltakozik az ellen a terv ellen, hogy Magyar-
országot és Ausztriát is büntető megtorló in-
tézkedésekkel sújtsák genfi magatartásuk mi-
att. Megállapítják a Lapok, hogy a népszövet-
ségi alapokmány teljes mértékben fenntartja 
az államok cselekvési szabadságát és ezért sem-
mi körülmények között sem lehet büntetni 
egy kormányt, mert az élt ezzel a szabadságá-
val. 

A z inséglroni 
Megkezdték az Inségmunkaprogram 

tárgyalását 

(A Délmagyar ország munkatársától.) Az idei 
inségmunkaprogiam tárgyalását hétfőn kezdte 
meg együttes ülésén a népjóléti és a műszaki bi-
zottság dr. Tóth Béla polgármesterhelyet tfcs 
elnökletével. Az ülésen dr. Kemenesy Tibor tb. 
tanácsnok, a népjóléti ügyosztály vezetője tájé-
koztatta a bizottság tagjait az inségszezon elő-
készítésére tett eddigi intézkedésekről és bemu-
tatta az inségakció költségvetését. Elmondotta, 
hogy 

a szükséglet 510.847 pengő, 

amiből a népkonyhák fentartására 116.502, se-
gélyezési célokra, a napközi otthonok étkeztetési 
akciójára 16.601, szellemi szükségmunkákra 45 
ezer, munkabérekre 195.010, anyagszükségletek-
re és dologi kiadásokra 24.000, tüzifasegélyekre 
10.000, a rókusí fekvőcsarnok ápoltjainak étkez-
tetésére 6000, a szükséglakások karbantartásárai 
1000 pengő jut. A munkaközvetítő és az OTI ki-
mutatása szerint a munkanélküliek száma ebben 
•az évben a (havi átlag szerint 14, a nyári hónapok-
ban 30 százalékkal kisebb a mult évi átlagnál, 
l nsonió arányban csökkent a népkonyhák láto-
gatottsága is, de a város hatósága nem vehette 
ezeket az adatokat figyelembe, mert a látszó-
lag mutatkozó differenciát az élelmiszerek nagy-
mértékű drágulása és a mezőgazdaságot ért sú-
lyos elemi csapások kiegyenlítik. 

Elmondotta Kemenesy tanácsnok, hogy a város 
hatósága által összeállított szükségmunkaprogra-
mot a miniszterközi bizottság letárgyalta és jóvá-
hagyta. A program a szükségletek ősszegét ere-
detileg 601.987 pengőben állapította meg, ezt az 
összeget azonban a miiiíszterközí bizottság le-

szállította 550.000 pengőre, mivel az ínségszezon 

költségvetését novembertől-novemberig álli!júk 

össze és igy a most következő november és de-
cember még a város idei költségvetését terheli. 
Az 1935—1936. évi inségszezonra ugyancsak 
azért, mert a jövő év utolsó két hónapja már a 
kővetkező inségszezonba esik, a műszaki és a 
népjóléti bizottság 510.847 pengőt írt elő. 

A szükséglet fedezetéül szolgái a városi hozzá-
járulás, amely a jövő évi költségvetésben 225.865 
pengő, 1018 pengővel több, mint az idén volt, 
az inségjárulék, amelyből 190.000 pengő bevé-
telre számithat a város, tekintettel arra, hogy 
214.000 pengőt vetettek ki az adózókra, az állam 
hozzájárulása 96.000 pengő. 

A szükségmunkaprogram megvalósításán 

ezánt összeg négy munkáltató között oszlik meg. 
A mérnöki hivatal és a városi kertészet 100—100 
ezer pengős keretet kap, a népjóléti ügyosztály a 
csökkent munkaképességű munkanélküliek foglal-
koztatására 25.000 pengőt, a többit a köztiszta-
sági üzem kapja. 

Megállapították a bizottságok, hogy a városi 
kertészetet a város jövő évi költségvetése igen 
szegényesen dotálja, amennyiben alig irányozza^ 
elő a javaslat a tényleges szükséglat egynegyed-

részét és igy abban az esetben, ha a szükség-

munkák keretében nem ju tna a kertészet nagyobb 

lehetőségekhez, nem vállalkozhatna még a m?rj 
lévő közkertek fentartására sem, 

P^ólaUerüIt az ülésen 

a szükségmunká'i bérintk 

a kérdése is. A kormány álláspontja szerint a 
sziiks gmunkák napszámbére nem haladhatja 
meg a magángazdálkodás által fizetett legkisebb 
nipszámbéreket. Országosan a legalacsonyabb át-
lag a belügyminisztérium megállapítása szerint. 

1.20 pengő, Szegeden, az OTI és a munkaközve-
títő hivatal adatai szerint 1.50. A bizottságok azt 
javasolják, hogy Szeged tartsa fenn a jövő sze-
zonra is az 1.50 pengős szükségmunkabéreket. 

Lájer Dezső ennek a kérdésnek tárgyalása al-
kalmával azt kérte, hogy a kiskorú és a női szük-
ségmunkásoknak is 1.50 pengőt fizessen a vá-
ros, ehhez azonban a bizottságok nem járultak 
hozzá és igy csak 1 pengőt kapnak. 

Kimondotta elvileg a bizottság, hogy a vgrw 
támogatást munkaképes munkanélkülieknek csak 
munka ellenében ad és hogy a csökkent munka-
képességűek napszáma 1.20 pengő. 

A mérnöki munkák programjának tárgyalása 
következett volna ezután, de az idő eltelt, ezt keddi 
délutánra halasztották el. 

II nyári szünet után 
hétfőn félórás ülést 

tartott a képviselőház 
(Budapesti tudósítónk telefonjelentése.) A több-

hónapos nyári szünet után hétfőn összeült a képvi-
selőház. amelynek külső képe mindenesetre meg-
változott, mert már az ülésteremben is indokolat-
lan változásokat eszközöltek; megszüntették a 
jobboldali ujságirókarzatot. A külsőségek mellett 
a belső szellem al ig változott, a képviselők hét-
főn is meglehetősen idegességgel üdvözölték egy-
mást. 

A baloldali folyosón élénk volt az élet. Négy 
óra előtt feltűnt gróf B e t h l e n István, aki Biró 
Pállal tanácskozott, majd T h u r y Bélával beszél-
getett. Eszmecserét folytatott a volt miniszterel-
nök gróf E s z t e r h á z y Móriccal, akinek szer-
dai interpellációja iránt nagy érdeklődés mutat-
kozik a Házban. 

Bár még az első ülések' formasága mutatkozik, 
mégis megállapítható, hogy az uj parlamenti kam-
pány bizonyos idegesség jegyében indul meg. 

A képviselőház hétfői üléséről 

részletes jelentésünk 

a következő! 

A képviselőház ülését délután egynegyed 8 
órakor nyitotta meg S z t r a n y a v s z k y 
Sándor elnök. Üdvözölte a képviselőket és an-
nak a meggyőződésének adott kifejezést, hogy 
az újból meginduló törvényhozói munka a 
nemzet közérdekéért eredményes és hasznos 
munka lesz, amelynek végzése közben minden 
képviselő szeme előtt lebeg a nemzet jelenére 
és jövőjére irányuló fontos érdek. 

Az elnök ezután bejelentette, bogy a belga 
királyné tragikus elhunytakor a belga kamara 
elnökének a képviselőház részvétét tolmácsoló 
táviratot küldött. Bejelentette, hogy N á v a y 
Lajos volt képviselőházi elnök makói szobrá-
nak leleplezésén a Ház képviseltette magát, 
majd felhivta a képviselők figyelmét a kor-
mányzóné nyomorenyhitő akciójára. 

Az elnök végül bemutatta az eleki válasz-
tókerületben megválasztott B a i b e l Mihály 
képviselő megbízó levelét. Ismertette a köz-
igazgatási bíróság mandátummegsemmisitó 
végzéseit és bejelentette, hogy az u j választások 
elrendelése végett megkereste a belügyminisz-
tert. Közölte, hogy a kápolnai kerületben meg-
választott S o l t é s z János mandátuma ellen 
panaszt nyújtottak be. 

Ezután a miniszterek terjesztettek be tőr-
vényjavaslataikat. F a b i n y i Tihamér pénz-
ügyminiszter beterjesztette a gazda tartozások 
rendezéséről szóló javaslatot és a fémjelzésről 
szóló javaslatot. Kérésére a Ház mindkét tör-
vényjavaslatra kimondótta a sürgősséget. 

K o z m a Miklós belügyminiszter beterjesz-
tette az orvosi rendtartásról szóló javaslatot. 
D a r á n y i Kálmán földmüvelésügyi minisz-
ter a bor előállításáról, kezeléséről és forgalmá-
nak szabályozásáról és a borhamisítás tílal-
mazásáról szóló javaslatot. 

A Ház ezután áttért napirendjének egyetlen 
tárgyára, a további teendők iránti intézkedés-
re. 

Az elnök javasolta, hogv a Ház lgekőzelebbi 
ülését kedden délután tartsa. Javasolta, bogy 
az ülés napirendjére tűzzék ki az itélőbirák és 
az ügyészség tagjainak fegyelmi felelősségéről 
szóló törvényjavaslatot, valamint a birói és 
ügvészi tisztviselők fegyelmi felelősségéről 
szóló törvényjavaslatot, továbbá a házadómen-
tességről szóló jelentést és a S3-as bizottság je-
lentését. 

Az ülés háromnegyed 5 órakor véget ért-


