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A szegedi magánalkalmazottak 
44 órás munkahete 

„Célunk az, hogy a tisztviselők a vállalatok vezetőivel kar-
öltve, az érdekeket szem előtt tartva oldják meg az u! heiv-

zeíet" 

t (A Délmagyarország munkatársától.) Már-
cius elsején lépett életbe a magántisztviselők 
munkaidejét szabályozó rendelet, amely sze-
rint az alkalmazottak hetenkint maximálisan 
44 órát dolgozhatnak és szombaton déli egy 
órakor bo kell fejezni a munkát. Az u j hely-
zettel kapcso l tban kérdést intéztünk a Ma-
gántisztviselők Országos Szövetsége szegedi 
szervezetének elnökéhez, Berényi Nándorhoz, 
aki a következőket mondotta: 

—- Az alkalmazottak várakozással néznek a 
rendelet elé. Sajnos igen sok kibúvót ad a 
rendelet. A legnagyobb baj az, hogy nincs 
megállapítva az időkeret, hogy mettől-meddig 
terjedhet a munkaidő. Ezért valószínűleg a 
rendeletet pót rendelet fogja követni. 

— A nagy cégek — folytat ta - áUaIában 
betartják a rendeletet. Azok a cégek azon-
ban, amelyek eddig is szinte batár nélkül 
dolgoztatták az alkalmazottakat, nem akar-
nak belenyugodni a megváltozott helyzetbe 
és még éppen ugv dolgoztatták alkalmazot-
taikat, mint azelőtt. A Magántisztviselők 
Szövetsége résen lesz és megpróbália előbb 
szép szóval figyelmeztetni a munkaadókat, 
hogy tartsák be a rendelet intézkedéseit, de 
ha ez Dem vezet eredménvre, kénytelenek le-
szünk az ilven cégeket feljelenteni. Célunk, 
hogy a tisztviselők a vállalatok vezetőire1 
karöltve, az érdekeket szem előtt tártra, oldr 
fák meg a helyzetet. A Magántisztviselők Szü-

vetsógp nem akarja, hogy a termelésben, vagy 
az áruelosztásban fennakadás áll jon elő, ao 
ragaszkodunk ahhoz, hogy a tisztviselők joga 
ne csak a papirom, de a valóságban is érvé-
nyesüljön. Rövidesen megalakulnak az ellen-
őrző bizottságok. Aki a rendelet intézkedé-
seit nem tár t ja bc. kihágást követ el cs bün-
tclésbcn részesül. A t t ó l nem kell tartanunk, 
bogy az alkalmazottak félnek maid a visszás 
helyzeteket a szövetség tudomására hozni, az 
ilyeneket fel fogja jelenteni a konkurrencia, 
amelynek szintén érdeke, hogv a rendelet át-
hágásával senki előnyösebb helyzetbe ne jus-
son. 

Kérdést intéztünk az ügyben Szeged egvik 
nngy gyárvállalatának. az ujszegedi kender-
gyár ^igazgatójához, GeVér Józsefhoz, aki eze-
ket mondotta: 

— Már az ankéten is helyeseltem a 44 órás 
munknh.'t bevezetését, amikor ezt annakidején 
először felvetették. A rendeletet fontos szo-
ciális intézkedésnek tekintem a marón alkal-
mazottak érdekében, A gyár tisztviselői kara 
örült a rendeletnek, jövedelemtől nem esett, 
el. viszont munkaideje esőkként. Az eddigi 
54—55 óra helvett naxrv különbség a 44 óra. 
A gvár már előre felkészült az ui helvzetre 
és még februárban ui munkaerőket vett fel. 
Szombaton déli 1 órakor befejezzük a mun-
ká t az irodákban, a gyárüzem tovább dolgo-
zik. 

&g#en ottfon IxmlÁgváté ̂ viJtT fze&n 
vSndág É&jo&Soteafiíi nem te&efct! 

Bohn Antal gyermekeinek 
34 ezer pengős pere 

a városi árvaszék tisztviselői ellen 
X törvényszék elutasította a keresetet, mert megállapítása 
szerint sem törvénysértés, sem gondatlanság nem történt 

'(A Délmagyarország munkatársától,) Bohv 
Anta l szegedi borkereskedő öt évvel ezelőtt 
meghalt. Bohn Antal egvkor ismert, vagvonos 
ember volt, tulajdona volt valamikor a Tisza-
Lajos-köruton lévő mai postaigazgatóság épü-
lete is. ahol a háború előtt konvikfust tartott 
fenn a délvidéki diákok számára. A Délvidék 
lesz aki fásával a konviktus is olvan viszonyok 
közé jutot t , hogv tovább fenntartani nem volt 
érdemes. Bohn ezután füszerkeroskedést és bor-
kereskedést nvitott , azonban ez sem prospe-
rált.. a hitelezők egvre jobban szorongatták. 
Édesapja végrendeletikig azt a kötelezet tfoget 
rót ta rá, hogv két gyermeke részére 25—25 
ezer koronát biztosítson hagyományként. 
Amikor édesáp'a meghalt, három gyermeke 
volt ós ezek számára 75 ezer koronát tábláz-
ta to t t he házára. Tartozása azonban egyre 
mhhan növekedett és emiatt, eladta a Tisza 
T -iios-köruti házat ós helvéhe a iScmogyi-ucrá-
ban vett másikat, do az árvaszék kívánságára 
oly módon történt a vétel, hogv a háznak 
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Izgalmas bűnügyi film. Hansi Knoteck és 
Vktor Ztaal 5. 7, 9. 

esak egv része került Bohn Anta l tulajdonába, 
a többi a kiskorú gyermekeké lett a 75 ezer 
korona fejében. 

Bohn Anta l először az drvaczcktől 14 ezer 
pengő kölcsönt vett fel, bogy legszükségesebb 
kötelezettségeinek eleget tegyen és egzisz-
tenciáját megmentse, később 22 ezer pengő 
kölcsönt szerzett, amiből visszafizette 14 ezer 
pengő kölcsönt, amelyet az árvatártól vett 
föl. Az árvaszók hozzájárulását adta ahhoz, 
hogy ezt a 22 ezer pengőt la kiskorúak ingat-
lana részére is bekebelezzók. mert az árva-
széknek az volt a felfogása, hogv az apa eg-
zisztenciájának a. megmentése a kiskornak ér-
dekében ís fontos, mert hiszen az apa tartja 
el gyermekeit és a neveltetési költségeket ó 
fedezi. Bohn,. Anta l azonban nem. fizette a 22 i 
ezer pengő törleszt&ses részleteit, elárverez- I 
tették a házat , az árverésen 20 ezer pengőért , 
vették meg az ingatlant. 

Ilven előzménvek után Bohn Anta l kiskorú 
gyermekei dr. Fekete Béla u t ján keresetet 
nyújtottak be a szegedi törvényszéken mind-
azon árvaszéki tisztviselők ellen, akiknek a 
kölcsönök folyósításában bármilyen részük 
volt, A 36 ezer pengő iránt támasztott kere-
Retiikbeu alperesként bovonták dr. Bárkányi 
Zoltán volt árvaszéki elnököt, Kornássy Ele-
mér helyettes elnököt, dr Széli Béla és dr 
Gombos József árvaszéki előadó-ülnököket., 
dr Turóczv Mihály nyugalmazott városi fő-

ügyészt, akiket a perben dr. Vajta Jenő, dr. 
Ábonyi Rezső ós dr. Dettre János képvisel-
tek. A kiskorúak keresetükben azt adták elő. 
hogv ők az árvaszék eljárása következtében 
vesztették el vagyonukat, az árvaszék helyte-
lenül járt el akkor, amifcor megengedte, hogy 
édesapjuk tartozását az ó házrészükre is be-
kebelezzék ét ezért az alperesek kárukat, meg-
téríteni kötelesek. 

A perben most hirdette kí a törvényszék 
Ítéletét dr. Szűcs László törvényszéki biró, 
A biróság a felpereseket, keresetükkel elutasí-
totta, mivel az ál landó bírói gyakorlat sze-
rint az árvaszék tisztviselői csak szándékos 
jogsértés, vhav nagyfokú, gondatlanság esetén 
kötél,ehetők kártérítésre. A biróság a tényál-
lás tüzetes átvizsgálása u tán arra a megál-
lapításra jutott,, hogv sem törrénvsértés, sem 
gondatlanság nem róható a tisztviselők ter-
hére és igy a kártérítési keresetnek alapja 
nincsen. 

Az ügyet másodfokon az í télőtábla tár-
gyalja. 

Gr i g e r M i k l ó s 
u to l só u t fa 

Budapest, március 2. Az egész magyar köz-
élet részvéte kísérte utolsó ú t j á ra Griger 
Miklós országgyűlési képviselőt, a harcos szel-
lemű, puri tán lelkű papot. 

Griger Miklóst a ferencrendiek templomába 
ravatalozták fel. a koporsó körül a Szent 
R t v án Bajtársi Egyesület díszőrsége ál lott 
őrt a temetésig. A templomot zsúfolásig meg-
töltötte a gyászolók tömeg©. A templomba 
elsőnek O t t ó királyfi képviseletéhen gróf 
Sigray Anta l órkettett hatalmas babérkoszo-
rúval. amelven ez az egvetlen szó á l lot t : 
„Ottó". 

Megjelent a gyászmisén Frledrfch István. 
Rorni* Gyula, a képviselőház alelnöke. Zsít-
vay Tibor vezetésével a Nep küldöttsége, 
Eckhardt Tibor vezetésével a kisgazdapárt 
teljes számban és ugyancsak telies számban 
jelentek meg a szociáldemokraták is. 

A gyászmise! fényes papi segédlettel Shvoy 
Laios székesfehérvári püspök pontif ikálta. A 
gyászszertartáson megjelentek a koporsót vi-
vő kocsit az Erzeébet-hidig kisérték. I t t a ko-
porsót autóra helyezték és Bicskére szállí-
tották. ahonnan Sóskutra vitték tovább. Sós-
kúton temetik cl csütörtökön délelőtt 11 óra-
kor. 

Ax idő 
A Meteorológiai Intézet jelenti 

este 10 órakor. I d ő j ó s l a t : Még 
élénk északnyugat! szél, változó 
felhőzet, helyenként, főleg nz észa-
ki megyékben vihar, cső, a hefve-
ken hó. A hőmérséklet alig válto-
zik. 

PÁRISI HAGY ÁRUHÁZ RT. 
IZBUED. CHKONICS *a W'tf UCCA M B O I 

D i v a t á t if le a t 
v á s á r o l j o n 

Női divat rnhaviráe ' 24 fillér 
Női pipilő divat gallér 58 fillér 
Női öves harisnyatartó 88 fillér 
Női bőr divatöv 98 fillér 
Női matt mii-elvem harisnya 98 fillér 
Női nanszu kombinó 168 fillér 
Női atlaszcsikos mü«elv. nadrág 188 fillér 
Női divat szalmakalap . 248 f»\Vr 
Női divat fénves szalma kalap 398 fillér 
Férfi zoknitartó 1 pár 18 fittér 
Férfi divat nvakkendő 3 9 fölér 
Férfi flanel sál 68 f/ttre 
Férfi rövid alsónadrág 98 fillér 
Férfi divat sportsapka 98 fillér 
Férfi szines ing, végig egv anyag-

ból 298 fillér 
Férfi divat kalap 558 fillér 
Gverpmk harisnyatartó felgombol-

ba tó 48 fillér 
Gvermek nadrágtartó, gnmia 48 f(Hfr 
Gyennok harisnyatartó öves 68 fillér 


