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szabálysértés nem történt. A pénzügyminiszter, 
aki melegen érdeklődik a javaslat iránt, a leg-
közelebbi alkalmat meg fogja ragadni, hogy 
válaszoljon a felszólalásokra. 

Hegymegi Kiss Pál: Szokásjog, hogy a Javas-
latot benyújtó miniszter vái«s?olni szokott a 
beszédekre. A jelen esetben házszabaly3érté8 
nem történt. A be'ügyminiszter és a kultusz-
miniszter válaszolt ugyan, de csak a faját tár-
cáját érintő kérdésekben. 

Szakáts Andor: Ha a pénzügyminiszter nem 
válaszolhat, akkor a kotinánynak egyik másik 
tagja fejtse ki a kormány álláspontját. 

Szitágyi L' jos a zárszó jogán szélül fei.Teg-
n£p interpellációi kiván* elmondani a tisztvise-
lők fizetésmdezéséről, a tisztviselők kérésére 
azonban e'állt interpellációjától. Elvárta volna a 
kormánytél, hogy benyújtóit határozati javasla-
tán reflektáljon. Ez nem történt meg. Kérdi, 
hajlandó-e a korminy a piaci árak figyelembe-
vételével állapítani meg a közalkalmazottak 
róMMAAA 

fizetését. Budapesten még egyetlen közalkalma-
zott gyűlésen sem vett részt, soha a sajtóban 
nem foglalkozott ezzíl az üggyel, a mai napon 
azonban kiviszi olyan térre, ahol több meghall-
gatásra talál. (Nagy zaj az egész Házban. Fel-
kiáltások : 1918-ban is ez! csinálták. Itt tisztes-
ségtudást kérünk.) 

Több 8'.ónok nem lévén, elnök felteszi a kér-
dést, elfogadja- e a nem etgyülés általánosság-
ban 8 törvényjavaslatai. A nemzetgyűlés a javas-
latot elfogadja. 
A benyújtott határozati javaslatok közül Vár-

nai Dániel három, Szilágyi Lajos egy, Kiss 
Menyhért ery rendbeli határozati javaslalát a 
Ház elveti. 

Elnök ezután napirendi indítványt tesz. A 
legközelebbi ütös kedden, szeptember 4-én icz , 
melyen folytatják a íétszámcsökKentéstől szóló 
törvényjavaslat részletes tárgyalását. A bortör-
vények is napirendre kerülnek. Néhány napi 
rendi felszólalás után az ülés délu'án egynegyed 
4 órakor ért véget. 

A szegedi iszsorablró&ág megkezdts működését. 
(A Szeged tudósittjdtól.) A leguj tbh árdrá-

gitási, ilietve uzsorareiidelet értelmebsn már na-
pokkal ezelőtt — mint jelenetük - - megala-
kult Szegeden is az uzso abiróság, am?!y csak 
ma iezdie meg működését a törvényszék épü-
letében. Az első nnpon jobbára olyan ügye* 
kerültek a biróság elé, amelyek néhány hónap 
pal előbbre nyúlnak vissza.' ö t nap óta, mióta 
az uj rerdelet éietbe:i van, egyet'en írdrágitá'i 
eset sem került az ügyész elé, ugy hogy Nagy 
Emil rendelete most nem azokat snjíja, akik 
a moet folyó napoknak árusították por ékáikat 
a megengede t árnál magasabban, hanem azo-
kat, at'ik hetekkel, sőt hosszú hónapokkal ez-
előtt köve'tek el bélyegtclennek látszó, apró-
cseprő írdrágitásokat. 

A tárgyalási teremben a ha^ula t mindvégig 
irzó volt és ez akkor emelkedett a tetőpont-
jára. amikor az einflk kijelentette, hogy feleb-
bezés a rendelet értelmében nincs, a börtönőr 
azonnal előlépett és anélkül, hor>y az elitéltet 
elbúcsúzni engedték volna hozzátartozóitól, azon-
nal az ügyészség fogházába kisérték vala-
mennyiüket. 

0,. Tóth Qyula tanácselnök reggel 9 óraker 
nyitotta meg az első uzsorabirósági tárgyalást. 
A? egyes egy: • kel jóformán percek slatt vé-
geznek, eiyn«;; sután szólítják be a vádlottakat 
a folyosóról, aHk még ncn is sejlik, hogy 
rö/id tiz perc múlva a börtönőr előtt sétálna'-
majd le a nem éppen legkellemesebb cellákba, 
8höi a Iagközde^bi tiz-tizennégy napot töltik 
imajd el. 

Tizenegy órakor n ár Ct hat ügyet intézett el 
a biró ág. * i n é h á n y pe^c szünetet tartv;•., 
rrin'ha közönséges kihallgatásról lenne szó, 
állanak e'ő a vádlottak. Ótoit-Kovács Lajos 

Párisi k".ruti pfktiKS'er áíi s bíróság élőit. Né-
nány hón<pp3> ezeiőtt már tárgyalták az ügyét, 
de a b'zcnyi'á3 kiegészítés miatt elhsian^ot-
•ák. Most kertfit ismét a biiósíg elé. Mfrden'ti 
megállapítja, h>gy határozottan nincs szeren-
cséje. Hubay ügyest vádirata szerint a kényé-

it hat 'oronáért sütöHe kilónkint, holott* 
h'egéllapitott ár csík négy korora voíí. Ké:-
ségbeesijiten v 'dckeak, ugy látszik, tudj?, hegv 
mi jön. Nincs apelláta. 

— K*rem, akkor nem volt semmiféle irányár, 
én nem ludtam róla, jóhiszeműen kértem hat 
' o r o n á t . . . 

a biróság megállapúja, hozy igenis volt 
i'ányár. Négy fcooni. \ztán kihitd'tik az Íté-
lete. 14 nop Börtön. Meg rem kérdezik, hogy , 
•negérte te e az Ítéletet. Jön o börtönőr. 

— Én nem vagyok bűnös . .. mondja. Aztán j 
eltűnik a libsapkás börtönőr e ótt. 

Várady János szegedi lakos, tejárus követ-
kezik. Bemondja személyi adr ait. A Tád'rat 
szerint 160 koronáért adta a fölöziit tejet, 
amire azt állította, hogy az valódi teljes tej. 
Az árvizsgáló bizottság megállapítása szerint 
Várady fölö ött tejének literjét csak nyolcvan 
koronáért lett volna szabad árusítani. Védekezik. 
Ő nem árult fölözött tejet, mikor ott állt a 
standon, egyszerre oda iöt ek a detektivek, 
körülfogták, a tejet elkobozták, bevitték a rend-
őrségre, aztán egyszer csak kapo t egy írást, 
amire az volt irva, hogy ő fölözött tejet árult. 

— Kérem én nem vagyok bűnös . . . 
ítélet. Ha'ezer korona. Apellálta nincs. Kifo-

gás nincs. Fizetni ^ell. 
Várady János lassan kifelé indul, aztár; erős 

akcentussal mondja: 
— Van meg igazság a földön . . . 

A pincérek hajnali 
(A Szeged tudósítójától.) Néhány nappal ez-

előtt jelentet'ük, hogy a szegedi pincérek csü-
törtökről pentekre virradóra hajnali gyűlést 
tartanak, amelynek programján a megélhetés 
kérdése szerepelt. Tegnap hajnalban a Maro> 
utcai Munkásotthon helyiségében mintegy száz-
öiven pincér jelent meg. ugy hogy ez volt az 
eh ő szegedi pincérgyülés, amelyen csaknem az 
összes pincérek megjelentek. Már a gyűlés meg-
nyitása előtt ingatott hangulatban tárgyalták a 
megjelentek azokat a szinte hihetetlenül ala-
csony fizetéseket, amelyeket egy-két étteremben, 
illetve kávéimban még jelenleg i& a dolgozó 
pincéreknek fizetnek: Már ekkor kialakult az a 
vélemény, hogy végre össze keli fo^niok a 
pincéreknek, na olyan fizetéseket akarnak, 
amelyből nemileg fedezni lehet a mindennapi 
legszükségesebb kiadásokat. 

Hajiali 3 óra után níhány perccel nyitoiía 
meg a gyűlést Kleits József, a szakszervezet 
szegedi csoportjának e'nöke. Üdvözli a meg-
jelenteket, majd bejeieni, hogy azért hívták 
össze a hajnali gyűlést, hogy a legégetőbb 
kérdést: a megélhetés kérdését alaposan meg-
vitassák és megbészéljék azokat a lépéseket, 
amelyekiöl a bérek megjavítását lehet várni. 
Megállapítja azonban, hogy Szegeden még 
mindig vannak olyan kávéházak, ilietve étter-

mek, ahol nem fizHnek többet a pincéreknek 
öt nyolcezer koronánál. 

Ezután Weisz Dezső titkár szólalt fel. Beje-
lenti, hogy a szegedi csoportnak jelenleg 130 
fizeíé tagja v.n, egyben kéri a tagokat, hogy 
a befizetéseket pontosan lássák el, mert külön-
ben a csopott működése megbénul. Ezután 
ismerteti a helybéli viszonyokat. A Koss kávé-
házban jelenleg a pincérek heti 15.000 koronát 
kapnak, az éttermi pincérek heti 10.000 koro-
nát. A Bohn-jtle étteremben ugyancsak heti 
tizezer koronát kapnak a pincérek és igy ezek 
az alkalmazottaikat legjobban fizető éttermek 
és ezt a fizetést akarják most a többiek is 
elérni. 

Igen szembetűnő azonban a Tisza szálloda 
munkásainak helyzete. A kávéházi pincérek 
havonta 15.000 koronát kapnak, az éttermi 
pincérek pedig az ellátáson kivül (ebéd, vacsora), 
havonta, nyolcezer koronát... Igen rosszul 
vannak fizstve az Emke-, Royal és Park-
kávéházak pincérjei is. Ezeken kivül vannak 
még olyan kisebb üzemek, ahol még ezekné' 
a fizetéseknél is kevesebbet kapnak a pincérek. 
Weisz Decső ezután elmondja, hogy a tagok 
kérték a vezetőséget, hogy a helyzet megjavi 
tására dolgozzon ki egy memorandumot. 

Kincsey Lajos beszédében rámuta< arra, hogy 

csak akkor lehet val 'mit is elérni, ha a szer-
vezet tagjai szolidárisak egymással. Ha a pin-
cérek öntudatosan dolgoznak, akkor már félig 
nyert ügyük van. Javasolja, hogy a pincérek 
üzemenkint külön-külön nyújtsanak be munka-
adóiknak memorandumát, mert igy inkább lesz 
a mozgalomnak eredménye. Kérik a Kast és 
Bohn által már megadott hetibérek fizetését, 
azzal a különbséggel, hogy ha a többiek nem 
adnak fehér ruhát, skkor a kávéházi pincérek-
nek hetenkint 15.000 koronát fizessenek, mig az 
éttermi alkalmazottaknak 20.000 koronát. Kérik 
még ezen kivül, hogy a fizetések ne legyenek 
állandó jellepüek. banem a drágasághoz mér-
ten időről-időre hozzák a béreket egyensúlyba. 

Kincssy Lajos bejelentését a tagok egyhangú 
lelkesedéssel magukévá tették és elhatározták, 
hogy a memorandumokat még szeptember else-
jén kézbesitik az egyes vendégifik, illetve kávé-
házr.k tulajdonosainak. 

A pincérek azután egyhangúlag elhatározták, 
hogy amennyiben a memorandumokra három 
napon beiül nem kapnak érdemleges választ, 
vagy a kéréseiket a tulajdonosok nem teljesíte-
nék, — akkor ezek a pincérek azonnal be fog-
ják szüntetni a munkát. Elhatároztak még, hogy 
senki n*m fogja addig folytatai a munkát, mig 
eire'ict ? minimális béreket a kávésok, illetőleg 
s vendéglősök nem fogják önmaguktól .ragadni. 

Szabó József sta^r-z-rvezati titkár szólal fel 
ezután, kamudat a tn , hogy maguk a pincére!* 
okozói an'-aij, hogy a mostani fize'^st-!: még 
ssáraz kenyérre sem elegendők. Egy kevés jó 
akaraital meg lehet ezt a helyzetet könnyen 
váiioztatni és akkor ugyanolyan fizetéseket kap-
nának, mint a vasmunkások, vagy miit az asz-
talosok. Bejelenti ezután, hogy országos moz-
galom inCrUlt meg a pincérek «?.iegi-'hetésének 
biztosítására és arrig a kiküldöttek Sc'gedre is 
ieérkezneS és .megaüíiprjdnsk a mui.kaadókkal 
— ne csüggedjenek el, hanem kezd - k mtg a 
kenyérharcot egyedül is. Nem lehet ; mizsná-
" .i megelégedni. Ezután a pincér-kai goriákról 
beszél, a főpincérek helyzetről, nki szerinte 
elsősorban okozói a mai kétségbeejtő állapnt-
nak. Bels kell őket is vonni M mozgalomba. 
Még egyszer kéri a o'oígojó pincéreket, hogy 
tartsanak össze. 

Ezuíín még néhány fölszóblá' köveikezelt, 
amelyben rámutatlak a pincéik szomorú hely-
zetére, maid remé '*edő li galatban reggel 
fél 6 óra fdé, amikor a nan már aranyosan 
táncolt a házakon, vígat éri á najnali gyűlés és 
a sápadt, gyttrött szmokingos pincérek haza-
ménak — aludni. 

lE^yTBelvárosi félozi 
Szeptember 1. t s 2-in, szombaton í s vasárnap 

P C T H O V I C H S Z V E T I S Z b l t V legszebb magyar filmje: 

SZENT MIHÁLY. 
WERNIR regénye 6 felvonásban. 

Főszereplők: PETROVICH SZVBT1SZLÁV és MAKAY MARGIT. 
Azonkívül: 

Fatty a ligetben. 
Amerikai bnrleszk 2 felvonásban. 

, . . , . . . Hétköznap 5, 7 és 9 órakor. Előadások kezdete: V a , á r n < t p
H

3 > 5> 7 é g 9 órakor. 

Belvárosban ktilönbejáratu 
elegánsan bútorozott szobát 

keres fiatatember. Ajánlatét 
,Ál landó lakó* jeligére .Szeged' kiadóhivatalába kérek. 

Házakat, földbirtokokat, 
l e g e l ő n y ö s e b b e n 

U vehet vagy adhat el 

6 v a k A iroda által, az OFB. engedélyével 
Széchenyi-tér ó. szám. 

Telefon 10—54. 951 Törvényszék szomszédságában. 

Öröltetők figyelmébe! 

ALFÖLDI MALOM 
ALSÓVÁROSON 430 

Szeged, Hattyas-sor, utászlaktanya mellett. 
A vámőrléseket legjobb örlőhengereivel végzi. 
Minden őröltető saját gabonájából készült, 
elismert legjobb lisztet kapja azonnal vissza. 


