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Ujabb olasz jegyzék 
a semlegességi bizottság 

4 semlegesség 20 rendbeli megsértésével vádolta Grandi a szovjetet 
— A bizottság kielégítőnek találta a szovfetnagykövet válaszát 

London, október 28. A spanyol semlegességi 
bizottság albizottságát G r a n d i olasz nagykö-
vet kérésére szerdán délben váratlanul össze-
hívták a szovjet ellen tett titoksértés vádjának 
megvizsgálására. Az eljárási szabályok szerint 
az albizottság tanácskozása titkos és ezt a 
szovjet azzal sértette meg, hogy közzétette Ka-
gan szovjet delegátusnak lóid Plymouthoz 
intézett jegyzékét, amelyet a szovjetsajtó szó-
szerint közölt. Másfélórás tanácskozás után 
összehívták a bizottság teljes ülését. 

A Reuter Iroda szerint G r a n d i olasz nagy -
követ ujabb jegyzékében a semlegesség meg-
sértésének 20 rendbeli vádját sorakoztatja fel 
a szovjet ellen. * 

Ezek közül a fontosabbak: 1. a „Nová" szov-
jetgőzös október 10-én Odesszából Alicanteba 
Arkezett és másnap megkezdte élelmiszer és 

ruházat cimmel álcázott fegyver- és lőszerszál-
litmány kirakását. 2. Egy meg nem nevezett 
volt spanyol miniszter megfigyelése szerint 
szeptember 30. óta 20 szovjetrepülőgép érkezett 
Madridba. 3. Október elején egy szovjetgőzös 
Alicanteban hat szétszedett hadirepülőgépet 
rakott partra. A repülőgépek szárnya vörösre 
volt festve. A többi vádpont fegyver- és lő-
szerszállításra vonatkozik. 

A bizottság a késő éjszakai órákban fe jezte 
be tanácskozását. Utána megkezdték a kiadan-
dó hivatalos jelentés megszövegezését. 

A Reuter Iroda ugy értesül, hogy a bizott-
ság kielégítőnek találta Maiski szovjet nagy-
követ felfogását a pénteken átnyújtott jegy-
zékre. A szovjet továbbra is képviselteti magát 
a bizottság ülésein. 

Éjfélig tartott 
a közgyűlés szerdal vitája, 
de még nem ért véget a költségvetés 

tárgyalisa 
Az autonómia védelme, a paprikamonopólium, kulturált és szociális 

kérdések 

Határozatképtelenség miatt félbeszakították az éjszakai ölést, a vitát 
csütörtökön folytatják 

(A Délmagyar ország munkatársától.) A 
közgyűlés lmecs György főispán elnökletével 
szerdán folytatta a költségvetés általános vi-
táját. A vita harmadik napjának első szóno-
ka dr. Táth Imre volt. Elsősorban az elemi is-
kolák kérdésével foglalkozott. Kifogásolta, 
hogy 

a város halósága az alsóvárosi is-
kola épületét, amely botrányos ál-
lapotban van. mind a mai napig 

nem hozatta rendbe. 

A válasz mindig az. hogv nincs fedezet. Az 
iskolaszék egy alkalommal próbaképen aján-
latot kórt egv iparostól egv olyan munkára, 
amelynek költségvetését a mérnöki hivatal 
előzetesen már elkészitatt. Kiderült, hogv az 
iparos ajánlatának az összege a mérnöki költ-
ségvetés összegének felét sem érte el. (Zaj.) 
Foglalkozott ezután az iskolai ingyen tejak-
cióval és sürgette annak a tanyákra való kiter-
jesztését. 

Lájer Dezső volt a következő szónok. A 
szociáldemokrata párt közgyűlési frakciója 
nevében bejelentette, hogy 

a költségvetést elvi okok miatt el-
fogadja, mert ezzel is hozzá akar 
járulni az autonómia védelméhez. 

A polgármester igv a, kormány változtató 
szándékával szemben hivatkozhatik árra, hogy 
a költségvetést a közgyűlés egyhangúan elfo-
gadta. A költségvetési javaslatot elég reális-
nak és formai szempontból tökéletesnek tartja. 
Azokat az existen,érákat, akiket elsodort a 
gazdasági válság vihara, nem hagyhatja ma-
gára a közület. Talpraállitásukra keli töre-
kedni. De nem szabad elhanyagolni a városfej-
lesztés ügyét sem. Relatívnak tartja azt a 
megállapítást, amelv szerint általános gaz-
dasági javulás következett be. Ha van is ja-
vulás, az nem általános és előnyeit csak ke-
vesen érzik. Az iparban és a kereskedelemben 
az alkalmazottak «zárna az utolsó év alatt nö-

vekedett valamivel. Feltűnő jelenség azonban, 
hogy az alkalmazott női munkaerők száma 
sokkal nagyobb mértékben emelkedett, mint a 
férfiaké. Statisztikai adatokkal bizonyítja, 
hogy a keresetek, a bérek csökkentek. De^ ezt 
bizonyítja az alkalmazottak kereseti adójának 
csökkenése is. 

A Szegeden dolgozó ipari munká-
sok összkeresete négy év alatt kö-

zel négymillió pengővel csökkent. 

Egy óv alatt minden tizenegyedik szegedi ház-
tartás olyan súlyos helyzetbe került, hogy 
kénytelen volt háztartási alkalmazottját elbo-
csájtani. A negyvennvolcórás munkahét, beve-
zetése és a minimális munkabérek megállapí-
tása igen lassan, nehézkesen halad előre. Arra 
kérte a polgármestert, hogv a bizottságok ki-
nevezése alkalmával vegye figyelembe a mun-
kásérdekeket. 

Foglalkozott ezutná a tanyai bérlők helyze-
tének problémájával. A földbércsökkentés nem 
jelent megoldást. A főbaj az, hogy a tanyai 
gazdálkodás rendszere korszerűtlenné vált. 
Tanítani, oktatni kellene a bérlőket a moder-
nebb gazdálkodás tudományára. A paprika-
kérdésről szólva megállapítja, hogv- a korlá-
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tozó rendelkezések látható és érezhető követ-
kezménye a paprika fogyasztói árának emelke-
dése, ezzel szemben 

a paprikatermelók annyit sem kap-
nak a mai árak mellett a termé-
sükért, mint amennyibe a terme-

lés került. 

Ha valahol indokolt az árelemzés, itt indo-
kolt. Az illetékesek arról is megfeledkeztek, 
hogy a paprikatermelés és értékesítés egyúttal 
munkáskérdés is. 

Azzal fejezte te felszólalását, hogv az igazi 
kereszténység, az igazi nemzeti alap és az igazi 
szocializmus sohasem kerülhet eltentétbe. 

Mi igy fogjuk fel ezt a kérdést — mondotta 
— és meggyőződésünk, hogy a város érdekét 
igv szolgáljuk a legjobban. (Taps és helyes-
lés.) 

Dr. Szalay József volt a következő felszó 
laló. A költségvetést reálisnak tartja, meri 
meggyőződése, hogv a i adott körülmények kö-
zött sem jobb, 6em szebb költségvetést nem 
lehetett volna összeállítani. Foglalkozott szo-
ciális kérdésekkel, majd felhívta a közgyűlés fi-
gyelmét arra a lehetetlen állapotra, amelv s 
nemzetközi autóut cegléd—szegedi szakaszát) 
uralkodik és amelyet csak motorizált rendőr 
seggel lehetne megszüntetni. Javasolta, hogv 
a szabadtéri játékok idején ne szedjen Szeged 
az idegen autók és fogatok után ee kövezetvá-
mot, se hidvámot. 

Szegednek feltétlen igénye lehel 
arra, hogy színháza a második 

Nemzeti Színház legyen. 

Emelni kell a szinvonalat, hogy a szegedi szín-
ház több legven, mint vidéki színpad. Arra 
kéri .a hatóságot, hogv foglalkozzék a zene-
palota felépítésének problémájával. Szüksége*» 
a Kultúrpalota mielőbbi kibővítése is. A jövő 
évi szabadtéri játékok programját ugy kell 
összeállítani, hogv az összefogva, sűrítve rep-
rezentálja Szeged szellemi, kulturális és gazda-
sági pozícióját. A programba Szeged tanva-
világát is bele kell kapcsolni. 

Adja meg a. magvar törvényhozás a mag var 
városnak minél eiőbb az önálló városi t ö r 

! vényt. Szeged a nemzettel egv évezreden t ö r 
ténelmi sorsközösségben élt. Szegednek joga 
van, a megkülönböztetett, a kivételes bánás-
módra. (Éljenzés.) 

A főispán hat órakor ötperces szünetet ren-
delt el. Szünet után dr. Singer István szólalt 
fel. A város lakossága örömmel vette todo-
másul, hogy az idén nem lesz pótadóemelés. A 
statisztika tanúsága szerint Szegeden 1934 
óta nagyobb lakóház nem épült. Érmek 

a hibás házadópolitika 

az oka. Az adózási rendszernek — a vidéki 
vá r fok rovására — Budapest a kedvezménye-
zettje. Mozgalmat kell kezdeni, hogv arányo-
sítsák ezeket az igazságtalan, vidékellene« 
adóterheket. Dr. Singer István ezután a ma-
gasnyomású vizvezetékhálózat kiterjesztését 

sürgette. A költségvetést elfogadja. 
Dr. Ernyei István szólalt fel ós közegész-

ségügyi kérdésekkel foglalkozott. 
Utána a főispán bejelentette, hogv az ál-

talános vitának 

még 16' feliratkozott szénoka van, 

ezért arra kérte a szónokokat, hogv szabják 
lehetőleg rövidebbre mondanivalóikat. 

Dr. Valentiny Ágoston következett ezután, 
Megállapítja, hogv a,z általános vita során 
ugyanazok a kívánságok hangzanak el. mint 
két évvel ezelőtt. Ebből arra kell következtet-
ni, hogy 

sok jogos kívánság kielégítetlen 
maradt. 

Kifogásolja, hogv az inségadőkból federí a 
város-az anya- és csecsemővédelem és a tüdő-
gondozás költségeit is. A költségvetést a rész-
letes vita alapjául elfogadta 
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