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Rövidesen uiaLh n é p szakmában is bevezetik 
a 48 órás munkahetet 

(A Délmagyarország munkatársától.) Két 
hónappal ezelőtt vezették be — minit isme-
retes — az asztalosiparban a 48 órás mun-
kahetet és ez az ujitás láthatólag jól bevált. 
Most mozgalom kezdődött a többi iparszak-
mában is, hogy a 48 órás munkahetet nálunk 
is megvalósítsák. Az iparügyi minisztérium-
ban megvan a hajlandóság arra, hogy a 48 
órás munkahetet több iparszakmára is köte-
lezően kiterjessze; egyelőre négy iparág mun-
kaviszonyait vizsgálják annak megállapítása 
céljából, hogy a munkaidő megrövidítése 

mennyit könnyit a munkapiac helyzetén, más-
részt mennyire befolyásolja az ipar kapaci-
tását. 

Az a négy iparszakma, amelyről most szó 
yan a 48 órás munkahét bevezetése szem-
pontjából, a következő: a textilipar, az élel-

mezési ipar, a kő-, agyag- és üvegipar, vala-
mint a vegyészeti ipar. 

Az első négy szakma Szegeden is megle-
hetős nagyszámban foglalkoztat munkásokat. 
A munkások szociális szempontokból rendkí-
vül fontosnak tartják, hogy a 48 órás mun-
kahetet megvalósítsák ezekben a szakmákban 
is, ma jd fokozatosan az összes ipari szakmában. 

Értésülésünk szerint a szakmák munkásai 
rövidesen gyűlést tartanak, hogy a maguk ré-

széről is hangsúlyozottan állást foglaljanak 
a 48 órás munkahét mielőbbi bevezetése mel-
lett. Az asztalosiparban a kimutatások szerint 
eredménnyel járt a 48 órás munkahét megva-
lósítása, a külföldi példák is igazol ják, hogy a 
48 órás munkahét ugy a szakma, mint a fog-
lalkoztatott munkások szempontjából egyaránt 
eredményes. 

Pálfy polgármester: 

Minden előkészületet megteszünk, 
hogy a z Idén elkészüljön 

a modern strandfürdő" 
(A Délmagyarország munkatársától.) Beszá-

molt a Délmagyarország azokról a nehézségek-
ről és aggodalmakról, amelyek a legújabb 
strand-kombinációval kapcsolatban fölmerül-
tek és rámutatott arra az eshetőségre is, hogy 
a legutóbbi fordulat esetleg ismét idő-
veszteségnek lesz az okozója anélkül, hogy 
a strand ügyét előbbre vinné. A z ajánlat 
ugyanis csak a január végén összeülő közgyű-
lés elé kerülhet, tehát április végénél korábban 
semmiesetre sem lehet a város kezében végre-
hajtható jogerős és a kérdést megoldó határo-
zat. Abban az esetben pedig, ha ez az ajánlat, 
ez az elgondolás kivihetetlennek, elfogadhatat-
lannak bizonyulna, a házikezeléses megoldás-
ról ismét lekésne a város, mert akkor már 
nem építhetné fel erre a szezonra az u j strand-
fürdőt a maga erejéből sem. 

Dr. P á l f y József polgármester mindent el-

követ, hogy az időveszteség veszedelmétől 
mentesítse a várost. Csütörtökön a következő-
ket mondotta a Délmagyarország munkatársá-
nak: 

— Elhatároztam, hogy a Lengyel—Sebes-
tyén-féle ajánlat előkészítésével párhuzamo-
san és egyidóben előkészítem a strand-kérdés 
házikezeléses megoldását is, hogy abban az 
esetben, ha az u j ajánlat elfogadhatatlannak 
bizonyulna, még idejekorán gondoskodhas-
sunk a strand-kérdés más módon való megol-
dásáról. Megteszem a szükséges lépéseket tehát, 
hogy a város szükség esetén megfe-
lelő kölcsönhöz juthasson és hogy a 
kivitelre alkalmas tervek fölött is ren-
delkezzék. Az idő tényleg már olyan rövid, 
hogy egyetlen elvesztegetni való napunk sincs, 
ha azt akarjuk, hogy az idén elkészüljön az u j 
városi strandfürdő. 

Az ipartestület tiltakozása 
az Inségmunkák keretében elrendelt 

ipari munkák ellen 
Négy pengőre emelték fel a szellemi szQkségmunkások családi póf-

lékát 

(A Délmagyarország munkatársától) A csü-
törtöki tanácsülésein több népjóléti vonatko-
zású dolog került szóba- Dr- Kemenesy Tibor 
tb- tanácsnok, a népjóléti ügyosztály vezetője, 
bejelentette, hogy a karácsonyi ünnepek alkal-
mából nem volt szükség munkaelőlegek folyó-
si {ására> mert a népjóléti ügyosztály, illetve a 
hatósági munkaközvetítő núnáen jelentkező 
munkanélkülit munkába tudott állítani- MWel a 
közgyűlés ha'ározata ugy szólt, hogy munka-
előleget az ünnepek előtt csak annak kell fo-
lyósítani, akit nem állithatnak karácsony élőt1 

munkába a határozat tárgytalanná vált-
Foglalkozott ezután a tanács az ipartestület 

t'ltakozásával• A város ugyanis az ujszegedi 
templomot insógmunkásokkal festeti át- Az 
ipartestület ez ellen tiltakozásit jelentett be- h1'-

.vatkozva arra, hoiry ilyen módon elesnek a 

| munka lehetőségétől az önálló festőiparosok 
A polgármester a népjóléti tanácsnok előter-
jesztése alapján most értesíti az ipartestület 
elöljáróságát, hogy a hatóság nyilvántartásá-
ban nyolc önálló festőiparos és 63 festősegéd 
szerepel a munkanélküliek között, a népjóléti 
ügyosztály tehát éppen az iparosság érdekében 
határozta el, hogy az ujszegedi templomot az 
inségmunkák keretében festeti á t meri *gy ke-
resethez jutatja a munkanélküli festőiparoso-
kat- Mivel az ujszegedi templomban szükséges-
sé vált festőmunkákra rendes költségvetési 
fedezet nem volt. ezt a munkát különben ei s«m 
végezteíthetné a város, csak igy> az inségmun-
kák keretében-

A szellemi szükségmunkára beosztott munka-
nélküliek egyik panaszát szintén elintézte csü-
törtökön a tanács- Az érdekeitek az 'dén éáet-

Gyógy szert árakban kapható 

beléptetett fizetési rendszer* kifogásolták, fő-
képpen azt, hogy a családfentartó szellem» in-
ségniunkások családtagjaik után mindössze két 
pengő családi pótlékot kapnak- A tanács a pa-
naszt jogosnak találta és a népjóléti tanács-
nok előterjesztésére a családi pótlékot négy 
pengőre emelte föl- Ez havi 300—350 pemrő 
többletkiadást jelent-

R kormányzó újévi beszéde 
a békéről és a megértésről 

Budapest' január 2- A díptomácfe* kar újév 
napján felkereste Horthy Miklós kormányzót, 
hogy kifejezze szerencsekivánatait- A kar re-
vében Angelo Rótta pápai nunc'us mondott üd" 
vőzílő beszédet-

A kormányzó válaszában többek között ki-
jelentette, hogy tovább fogunk haazok fe-

lé a célok felA amelyeket helyesnek és igaz-

ságosnak tartunk- Már-már mindenki kezdi be-
látni hogy a túlzott gazdasági elzárkózás m'n-

d«n nemzetnek csak ártalmára van Örömmel 
áJlapíthatjuk meg azonban, hogy egyre sza-

porodnak a kölcsönös támogatásra és a teljes 

együttműködésre 'ránytüó komoly kísérletek 

Azt a kívánságát fejezte Jd a kormányzó, hogy 
m'nden nemzet taJálja meg a bensőséges meg-

értést• a békét és a boldoguláshoz vezető utat 

A kormányzó a diplomáciai testület tisztelgé-
se «lőtt fogadta Gömbös Gyula miniszterelnö-
köt, Széchenyi Bertalan grófoí, a felsőház. 
Sztranyavszky Sándort, a képviselőház elnö-
ké*. Shvoy Istvánt a honvédség főparancsno-
kát. valamint a Mária Terézia Rend, a Vi'ézi 
Szék, a főváros és a református egyház kül-
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