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tudjuk értékelni, mert olyan ország
kormányának képviseletében jöttünk
el
Berlinbe,
amely országot a háborús vérveszteség, a trianoni béke. annak ránkháritott
rendelkezései
folytán előállott területi és egyéb veszteségeink,
továbbá a bár rövid ideig tartó k o m m u n i z m u s
súlyos és válságos helyzetbe sodort. A magyar
nép azonban, amely a múltban is súlyos sorscsapásokat élt át, fajtájára jellemző életerővel
nézett szembe ezekkel az u j a b b megpróbáltatásokkal is. A mi népünk a jobb jövőért való
küzdelemben találkozik össze a német birodalommal egy barátságos
együttműködésiben,
amely együttműködés
a
béke,
nemzetközi
egyenjogúság és igazság jegyében áll. Részünkről számos alkalommal jelentettük
ki, hogv
Magyarország mindig kész részt venni olyan
konstruktív értelemben vett békepolitika mü-

Péntek, T957. november 2(5.

velésében, amelv figyelemmel
van
minden
nép vitális érdekeire, kölcsönösen tiszteletben
tartja jogos követeléseiket és normális viszonyok helyreállítását reálpolitikai alapon keresi. Hangsúlyozom, hogy a kormány tagjainak látogatása semmiféle más célt nem szolgál, mint általános eszmecserét folytatni
és
baráti kézszorítást váltani a német birodalom
vezető egyéniségeivel.
A magyar államférfiak berlini látogatásának
fcefejezéseképen a birodalmi vezérnél és kancellárnál m a vacsora volt, amelyen
Darányi
K á l m á n miniszterelnökön és K á n y a K á l m á n
külügyminiszteren kivül részlvellek S z t ó j a i
Dötne berlini magyar
követ.
Marschall
Ferenc és P a t a k i Tibor államtitkárok, a
magyar miniszterelnök kíséretének több tagja és a berlini magyar követség tagjai.

December elsején kezdődik
a szellemi szükségmunka
(A

Délmagyarország

munkatársától.)

Csütörtö-

kön délelőtt ülést tartót! az a bizottság, amely a
ízellemi szükségmunkások ügyeivel foglalkozik. A
bizottság megállapította a szellemi szükségmunkások idei fizetési táblázatát és kimondotta, hogy
az idén december elsején kezdődik a szükségmunka.
A bizottság, miután az idén 30—35 százalékkal kevesebb szellemi munkanélküli jelentkezett
a népjóléti ügyosztályban és mivel az élet alaposan megdrágult, a fizetéseket
felemelte.

25—50

százalékkal

A szükségmunkásokat az Idén is négy
riába sorozzák. Az elsőbe azok tartoznak,
főiskolai végzettségük van, ezek havonta
digi 36 pengő helyett 46 pengő fizetést

A második kategóriába azok tartoznak, akiknek
érettségijük van. A fizetésük
az eddigi 27 pengőről 36-ra emelkedik. A harmadik kategóriába
tartoznak azok, akiknek nincs érettségijük,
dc.
gyorsírni és gépirni tudnak. A bizottság ezeknek
a fizetését 20-ról 27 paigöre emelte. A negyedik
kategóriába tartoznak azok, akik négy középiskolát végeztek. A fizetésük 14 pengő helyett 2í pengő lesz. Ezeken a „törzsfizetéseken" kivül minden szellemi szükségmunkás által eltartott családtagok után öt-öt pengő pótlékot kap havonta.
December

kategóakiknek
az edkapnak.

elsején

százhúsz

szellemi

szükség-

munkást hiv bc rhunkára a népjóléti ügyosztály.
Decemberben igy az állandóan
foglalkoztatott
szellemi szűkségmunkásokkal együtt a szellemi
szükségmunkások száma körülbelül 2őU lesz.

Pálfy polgármester
a szegedi iparpárlolás fontosságáról
A kisgyűlés kétszer leszavazta a polgármesteri javaslatot
(A

Délmagyarország

munkatársától.)

A

tör-

vényhatósági kisgyűlés csütörtökön délután ült
össze dr. vitéz Imecs György főispán elnökletével,
bogy előkészítse a szombati közgyűlés tárgysorozatát és letárgyalja novemberi napirendjét. A
közgyűlés előkészítése elég gyors ütember történt
és bár egyik-másik Javaslat körül vita kelelkezett, végül általánosságban minden ügy a polgármesteri javaslat szerint kerül most már kisg\ ülési javaslat formájában a közgyűlés elé.
Nagyobb izgalmakat a kisgyülési napirend tárgyalása sem okozott. A soron lévő közmunkákat
kiadták, apró-cseprő ingatlanvételi, vagy eladási
ügyeket tárgyaltak, majd végeztek az épitési engedélyek iránt benyújtott kérelmekkel. Az érdeklődés csak akkor élénkült fel, amikor Pick Jenő
szalámigyáros két kérelmének tárgyalására került a sor,
Pick Jenő első kérelmében azt kérte, hogv a
város
N
a husvizsgálati di jakat
4 gyár számára kilónklnti 0.3 fillérben áilapitsa
rpeg. Azt a szabályrendeletet ugyanis, amely ezt
a dijat 1 fillérben állapítja meg, a belügyminiszter még nem hagyta jóvá. A polgármester pártoló javaslattal terjesztette a kisgyűlés elé a kérelmet és annak a kimondását kérte, hogy abban
az eseben, ha a miniszter változás nélkül hagyná
jóvá a szabályrendeletet, akkor a város kötelezze
a Tiok-gyárat a különbözet utólagos megtérítésére.
Dr. Tóth Imre a javáslat elten szólalt fel. Kijelentette. hogv a belügyminiszter minden bizonynyál változtatás nélkül hagvia jóvá a szabályrendeletet, Így tehát semmi ok sincs arra, hogv a
Pick-gyár a jóváhagyásig használja a város pénzét.
Dr. Pálfy József polgármester eredeti javaslatának' elfogadását kérte. Hivatkozott arra, hogy
javaslatának megtétele alkalmával
r z iparpárlolás
szempontja
vezette cs az a cél, hogy. ez a nagy,

szegedi gyár ne kerüljön
hátrányosabb helyzetbe a debreceni
gyáraknál.
A főispán szavazást rendelt el. <3f bizottsági
tag szavazott a polgármesteri javaslat mellett és
öt ellene, igy a főispánra hárult a döntés kötelezettsége.
A főispán néhány pillanatnyi gondolkozás u'án
kijelentette, hogy

Tóth

Imre

indítványa

javára

dönti el a vitái, igy tehát a kisgyűlés — elnöki
döntés alapján — elutasította Pick Jenő kérelmét.
Pick Jenő második kérelme is hasonló sorsra
jutott. Ebben azt kérte, hogy a város engedje el
a késedelmesen befizetett husvizsgálati
dijak
felszámított
késedelmi kamatot és behajlási

ulán
költ-

ségeket. A polgármester csak a késedelmi kamat
elengedését javasolta.
A javaslathoz ismét dr. Tő/h Imre szólalt fel
és kérte, hogy a kisgyűlés utasítsa el teljes egészében a kérelmet, mert a város nem adhat
„nemzett ajándékot" — mondotta — a szalámigyárosnak.
A polgármester felszólalásában
hivatkozott
azokra a fontos érdekekre,
fenntartásához
fűződnek.

amelyek

a

Pick-gyár

Ha nem Tenne Itt ez a soK
munkást foglalkoztató gyár
—
mondotta a polgármester —, akkor a város a legsúlyosabb áldozatokra is kész lenne, hogy idetelepítse, Vigyáznunk kell arra Ss,
hogy a gyár vezetősége ne kedvetlenedjen el.
A főispán szavazást rendelt el. X polgármester
javaslata mellett most már csak hárman, ellene
viszont hatan szavaztak és lgv a kisgyűlés ezen
az ülésén másodszor szavazta le a polgármestert.
Ezután a mozik vigalmiadófdnak a kulcsát a
jövő esztendőre is 12 százalékban állapította meg
a kisgyűlés, majd kisebb jelentőségű ügyek letárgyalása után fel 7 órakor yáaet ért. a? ülés.

Karácsonyi segélyt kér
a munkanélküliek számára
a szegedi szociáldemokratapárt

Újjáalakították a párt végrehajtó és ellenőrző
bizottságát
(A Délmagyarország munkatársától.) A Munkásotthon nagyterme csütörtökön este zsúfolásig
megtelt abból az alkalomból, hogy a szegedi szociáldemokrata pártszervezet tartotta évi rendes
küldöttgyűlését. A gyűlés elnökévé K o m ó c s i n
Mihályt választották meg közfelkiáltással. L á j e r
Dezső párttitkár a végrehajtóbizottság jelentése
kapcsán az általános politikai helyzetet ismertette, majd a szervezkedés fontosságáról szólott:
—- A szociáldemokrata párt a munkásság pártja — mondotta. Az igazságtalanságok, melyeket
velünk szemben elkövettek, nem gyengítették meg
sorainkat. A sulyos helyzet ellenére tagjaink száma folytonosan növekedett és a mozgalmunk minden vonatkozásban erősbödött.
Az ellenőrző bizottság jelentését S t e r n Dávid
Ismertette a párlgyülés előtt és részletesen beszámolt a pártszervezett munkáról, valamint a
kulturszservck feladatairól.
Az általános politikai és gazdasági helyzetről dr. V a l c n t i n y Ágoston nyújtott tájékoztatót és behatóbban foglalkozott azokkal az eseményekkel, amelyek ma a világpolitikában döntő
szerepet játszanak. A belpolitikai helyzetről szólva, kijelentette, hogy a látszólagos javulás távolról sem alkalmas a munkanélküliség csökkentésére. Szólott még a választójogi javaslatról, amely
szerinte nem fogja a demokráciát szolgálni.
D á n i János a törvényhatósági csoport mm»«
kásságáról számolt bc és várospolitikai kérdésekkel foglalkozott. Kifogásolta a törvényhatósági
bizottság összelétclét, amely nem fejezi ki hűen a
dolgozó tömegek számarányát. Hangoztatta, hogy
a szociáldemokrata párt közgyűlési csoportja követelte először évekkel ezelőtt, hogy a szomszédállamokkal meg kell teremteni a szoros gazdasági
Összeköttetést. Ma már — úgymond —, ez a kívánság széles rétegben visszhangra talált és általános közgazdasági követelmény, hogy Magyarország és az utódállamok között megteremtsék az
együttműködést.
A jelentéseket vita követte. S z é k e 1 y LaszlS
őrömmel látja, hogy a tisztviselők fizetését emelik, javasolná nzonban, hogy a munkanékiiliek
számára is szavazzon meg a város bizonyos öszszsgii karácsonyi segélyt. Ajánlotta, hogy a szociáldemokrata párt közgyűlést frakciója ilyen
irányú javaslatot terjesszen a törvényhatósági bizottság elé.
Dánt János és Lájer Dezső felszólalása utáif
a gyűlés elfogadta Székely indítványát és utasította a törvényhatósági csoportot, hogy terjeszszen javaslatot a közgyűlés elé a munkanélküliek:
karácsonyi segélyezéséről.
A napirend letárgyalása után titkos szavazással megválasztotta a gyűlés az nj végrehajtó és
ellenőrző bizottságot.
A végrehajtó bizottság tagjai lettek: dr. Valentiny Ágoston ügyvéd, Komócsin Mihály épitömunkús, Dáni Jánis vasmunkás, Lakó Antal kisiparos, Szeberényi Géza nyomdász, Papdi György
vasmunkás, Bozókl József épitőmunkás, Soós Vilmos bőripari munkás, Lauritz János kereskedő,
Kórász Mihály szabó, Mison Gusztáv textilgyári
munkás, Varga Péter textilmunkás, Fodor Antal
téglagyári munkás, Engi István papucsos m.
Az ellenőrző bizottság tagjai: Stcrn Dávid kereskedelmi alkalmazott, Lacsány Mihály bőripari
munkás, Schwartz Lipót kisiparos, Szabó Mihály
famunkás, Dubecz József könyvkötő, Pósa Ilonka:
nöinunkás, Nyitrai Antal földmunkás.
A sikerült gyűlés K o m ó c s i n Mihály zárószavaival, lelkes hangulatban ért véget.

Ehinség fenyegeti
Sanghait
London, november 25. Sanghaii japán jelentés szerint tegnap Nanking felett vívott légi
harcok sorén 11 kínai repülőgép közül a japánok h á r m a t lelőttek és ezek közül kettő szovjetgép volt. A sanghaii éhínség komoly veszedelemmel fenyeget. A nemzetközi negyed egyik
tisztviselője közölte a Reuter Iroda képviselőjével, hogy a város éleliniszcrkcszlele alig három napra elegendő.

