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Nit kivannak a szegedi magántisztviselők 
a fizetést es munhaidőt szabályozó tervezettül 

(A Déhnagyarország munkatársától.) Mint is-
meretes, elkészült a magántisztviselők fizetését és 
munkaidejét szabályozó törvénytervezet, amelynek 
legfőbb intézkedése az, hogy a magántisztviselők-
nél a havi fizetés 100 pengőnél kevesebb nem le-
het, a heti munkaidő pedig a H árát nem ha-
ladhatja tul. A törvénytervezetet a napokban le-
küldték Szegedre a Magántisztviselők Szövetsége 
helyi csoportjának is, hogy észrevételeit megtehes-
se. A szegedi csoport behatóan foglalkozott a 
tervezettel és többféle módosítást ajánlott. 

Elsősorban azt kivánja a módosítás, hogy a 
tőrvény hatálya terjedjen ki a vezető állásban 
lévő tisztviselőkre is. tehát valamennyi alkalma-
zottra, mert látszójagos cini adományozásával, a 
fizetések emelése nélkül, a törvény kijátszható 
volna. Azt kivánja a szegedi csoport, hogy a ma-
gántisztviselők munkaideje heti 40 áréiban álla-
pittassék meg. még pedig maponla 7 óra osztatlan 
munkaidővel és szombaton 5 órai beosztással. 

A negyedik paragrafus arról intézkedik, hogy 
az illetékes miniszter gazdasági szempontokból 
szükséges kivételeket elrendelhet. A csoport a ki-
vételezést aggályosnak tartja. Előzetesen kimon-
dandó, bogy a kivételek a legszűkebb területre 
szoritandók és nein terjedhetnek ki leljes esz-
tendőre. 

A túlóradíjnál is módosítást ajánlott a szegedi 
csoport, még pedig azt, hogy a 25 százalék túl-
óradíj csak az esti 8 óráig végzett munka után 
fizetendő; este 8 órától éjfélig terjedő túlmun-
káért 50 százalék, éjfélután, vasár- és ünnepnapo-
kon végzett munkákért 100 száza'ék túlóradíj le-
gyen fizetendő a magántisztviselőknek. 

A szabadságidőt a következőképen kivánja mó-
dosítani a szegedi csoport: Szabadságidő csak 
osztatlan lehet és pedig egyévi szolgálat után f i 
nap, mely évenkint emelkedik egészen 6 hétig. 
Akiknek lakásuk és ellátásuk van, ba a szabadság 
alatt ezt igénybe nem veszik, a természtbeni jut-
tatások ellenértéke megfizetendő. 

A felmonáásoknál azt a módosítást kívánják, 
hogy a felmondási jogviszony és végkielégítés 
terjesztessék ki minden szellemi munkásra, ipari 
művezetőre és jutalékos utazóra is. Kivánja még 
a módosítás, hogy a törvény végrehajtásának el-
lenőrzését az állami szerveken kivül paritásos bi-
zottságok is végezzék. 

Végül azt kivánja a szegedi csoport, hogy 
azon munkaadókkal szemben, akik nem tartják 
bc a törvényes rendelkezéseket, a minimális pénz-
büntetés, — mely első izben 600 pengőnél keve-
sebb nem lehet és behajthatatlanság esetén fog-
házra legyen átváltoztatható. 

A tizéves fiu 
megmentette apját a börtöntől 

Egy érdekes tanúvallomás a megfiatalított tehén ügyében 

(A Délmagyarország munkatársától.) Mezítlábas, 

ravaszképü ember került kedden a szegedi tör-

vényszék /?ac£-tanácsa elé. Mulati Sándor 42 esz-

.endös pusztamérgesi gazdálkodó és marhakeres-

kedő volt a vádlott, aki ellen közokiratliamisitás 
cimén emelt vádat az ügyészség. Mulati egy 1926-

ban született tehén passzusában a születési évet 

1928-ra javította ki és eként két esztendővel meg-
fiatalította a tehenet és természetesen jóvál drá-

gábban adta el. 

— Kérem, nem érzem magam bűnösnek — vé-

dekezett Mulati. A passzust nem én hamisítottam 

meg. hanem a fiam. Nem is tudtam, hogy 

/Meghamisította, mert már csak az eset után val-

lotta bc nekem. Magam analfabéta vagyok, nem 

tudok sem irni, sem olvasni és igy észre semI 

vettem, hogy a passzus hamis... 

— Hol van a fia? — kérdezték a vádlottól. 

— Itt van künn, majd ő megmondja, hogy ő 

volt a tettes. 

Behívták a »teltest«. hát nagy meglepetésre — 

fgy 10—11 esztendős fiúcska jelentkezett. Min* 

gyárt gyanús volt a dolog, annál is inkább, mert 

az apa már vagy ötlzben volt büntetve külön-* 

bözö bűncselekmények miatt és igy nyilvánvaló 

volt, hogy a gyermek csak védekezésül szolgál. 

Hanem ennek a gyermek nagyon megfelelt. Szem-

rebbenés nélkül vallotta, hogy az apja a passzus 
meghamisításáról semmit sem tudott, ő követte 

cl az egészet és csak már az es-et után vallotta be 

a dolgot az édesapjának, aki nem ir, nem olvas 

és igy még csak nem is ellenőrizhette a passzust. 

Arra a kérdésbe, hogy miért követte el, a gyermek 

csak a vállát vonogatta. 

Gyanús volt és hihetetlen az egész doiez Az 

elnök hosszú időn keresztül faggatta az értelmes 

arcú gyermeket, de az egyszer sem sült bele a 

mondókájába, ügyesen kikerült minden veszélyes 

helyet, nem sikerült kivenni belőle semmit a sza-

vazóbiráknak sem, az ügyésznek sem. Ugy lát-

szott pedig, hogy a gyermek magára vállalja a 
dolgot, hogy megmentse az apját, de el nem szól-

ta volna magát a világért sem. 

Kihallgatását ezzel fejezték te: 

>— Szégyelheti magát apád, hogy ilyen ártat-
lan gyermeket belekever a dologba, hamis val-
lomásra kény szerit, hogy megmentse a bőrét... 

Az öreg Mulati azonban egyáltalán nem szé-

gyelte magát, egykedvűen, szinte gúnyosan ült 

a vádlottak padján, mialatt a gyermeket fag-

gatták. Mesterien kieszelt védekezés volt, a kö-

zönség sorában helyet foglaló ügyvédek nem győz-

tek elegét csodálkozni a két Mulati eszén, külö-

nösen a gyermek nyugalma és bátorsága impo-

nált. 

— Rá mersz nézni a feszületre? — kérdezték 

tőle. 

— Rá én! — felelte szemrebbenés nélkül a 

gyermek. 

A biróság nem tehetett egyebet, felmentette 
az ellene emelt vád alól az apát, megállapította 

azonban, hogy súlyos gyahuókok forognak fenn 

amellett, hogy a gyermek hamis vallomást telt 
apja védelmében, még ha a gyermek is követta 

el a hamisítást, biztos az apja felbujtására tetted 

de viszont mindez nincs megnyugtató módon 
bizonyítva és igy az apát fel kellett menteni. 

A kis Mulati legalább tiz hónapi börtöntől men-

tette meg az aDiat.,. 

Hagy siker jegyében 
tartották meg a székelyek 
eisö országos ösgyüiését 

Szegeden 
(A Délmagyarország munkatársától.) Nagy si-

ker jegyében rendezte meg a Hargitaváralja jel-

képes székely község szegedi társközsége az ujsze-

gedi Vigadóban a székelyek első országos kong-

resszusát. Mintegy 300 székely érkezett Szegedre 

Bartha Lajos altábornaggyal az élen. A Raffay-

j vendéglőben volt a gyülekezés, itt sereglet.ek ösz* 

sze a Budapestről, Pestszenterzsébetről, Gödöllő-

ről, Felsőgalláról, Kiskunfélegyházáról, Magyar^ 

bánhegyesröl, Békésről, BékésgyuJáról, Miskolcról, 

stb. érkező székelyek. Jósa János, a szegedi társ* 

község bírája fffgadta az érkezőket. A székelyek 

először a Széchenyi-térre vonultak, ahol Vásári 

helyi Pál szobrát koszorúzták meg, az Ország* 

zászlónál Bartha altábornagy tartott beszédet és 

helyezte el a széke'yek koszorúját. Ezután a Nem* 

zeti Enilékcsarnokhoz vonultak a Dóm-térre, itt 

a székely és erdélyi emlékmüveket koszoruztákl 

meg. A Rákóczi-szoborra Bartha altábornagy tett 

koszorút lelkes beszéd kíséretében. Az ujszegedi 

Vigadóban ünnepi ebéd volt, amelyen megjelent 

lmecs György főispán és felesége, vitéz Mérey 
László vegyesdandárparancsinok és felesége. dr. 

Buócz. Béla főkapitányhelyettes is. Bartha Lajos 

altábornagy, országos föbiró mondotta az els3 

felköszöntőt a kormányzóra. Barthát Jósa Jánosi 

köszöntötte, majd dr. Szacsvay József a főispán* 

ra és feleségére mondott felköszöntöt. Ezután 

lmecs György főispán emelkede't szólásra és be* 

szédében rámutatott a székelység összefogására* 

A székely törekvések sikerére és az összeinüködés) 

minél áthatóbb voltára ürítette poharát, majd 

Márton Ferenc festőművész székely őszinteséggel 

mondott beszédet a székelység problémáiról. 

Az ünnepi ebéd után tartották meg az ösgyii* 

lést, amelyen dr. vitéz Ákosfalvi Szilágyi Lászlói 

Johannita lovag, belügyminiszteri titkár »A széke* 

Ivek honfoglalása és jogi viszonyai« címmel tar* 

tott előadást. Szacsvay József indítványára eH 

határozták, hogy az előadást kinyomatják éa 

minden székelyhez eljuttatják. Dr. Ábrahám Anib* 

rus főiskolai tanár előadásának is nagy sikera 

volt, majd zártülés következett, amelyei a szé* 

kelyek összeségét érdeklő javaslatokat tárgyalták 

meg. Az országos nagygyűlést ezután a székelyek 

minden esztendőben megtartják az ország kü-t 

lönbözö társközségeiben. A legközelebbi ősgyüléá 

Budapesten lesz. 
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