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főbb Hadurunkat, szeretett Kor-
mánytónkat. 

A megjelent bajtársak helyük-
ről felállva hosszasan és igen tne 
lenen ünnepelték Magyarország 
kormányzóját. 

Dr. Tóth Béla helyettes 'polgár-
mester na int házigazda a honvédel-
mi miniszter és dicső magyar hon-
védséget, Hdsz István tábori püs-
pököt, Lenz Albin altábornagyot 
köszöntötte. 

Nagy Vilmos honvédelmi mi-
niszter állott fel ezután szólásra ál-
talános figyelem közepette. Beszó-
dcbou a következőket mondotta: 

— Kedves BarátaimI Engedjétek 
meg, hogy a mai ünnepnapon most 
már nem mint a Kormányzó úr 
képviselője, hanem mint egyszerű 
magyar honvéd szóljatok hozzátok. 
(Éljenzés és taps.) 

— A Főméltóságű Kormányzó 
úr reám bízta a honvédelem irányí-
tását Most azonban mint öreg ka-
tona szólok hozzátok. Közöttetek lá-
tom a mult képviselőit és fiatal 
honvédségünk reprezentánsait Eb-
ben azt látom, hogy a magyar nem-
zet, amely oly sok uehéz időt élt 
már át és amelynek háta mögött ott 
van az elinult világháború, amely 
még ma is sokat szenved és áldoz 
a közös ügyért érzi azt, hogy ezzel 
m hazával szemben kötelezettségei 
vannak. Érzi azt, hogy az a köte-
lék, amely bennünket összeköt, a 
vérségi kötelék és a magyar szív pe-
dig nem tud elszakadni egymástól, 
mert Össze kell forradnia a haza 
szolgálatában és szeretetében. (Ugy 
van!) 

— Még sok feladat megoldásra 
vár reánk. Hazánkat megcsonkítot-
ták, s keményen kellett fizetnüuk 
azokért a bűnökért amelyeket az 
elmúlt időkben éppen a hazaf ság 
terén, hazánk szolgálata terén elkö-
vettünk. 

— Aki tőlem ma azt kérdi, mi-
ért harcol a magyar — fejtegette a 
miniszter — messze idegenben, an-
?,nk azt mondom, azért mert a ma 
vyarsdgnak vissza kell szereznie 
azt ami az övé volt. E cél érdekében 
nem szavakra és beszédre van szük-
ség. össze kell fognunk és ha szük-
séges fel kell áldoznunk azt, ami a 
legszentebb és legdrágább. a ma-
gyar vért. Hozzunk meg tehát min-
den áldozatot mert ezekből az ál-
dozatokból a dicsőség mellett a ma-
gyar jövő virágai fakadnak. 

— Ürítem poharamat arra ez 
egységre, amolyre a magyar nem-
zetnek ma szüksége van, hogy azt 
amiért küzd el is érje. Forrasszon 
össze bennünket ez az egység és 
vezessen el bennünket a magyar 
feltámadáshoz. 

Délután 4 órakor a fogadtatás-
hoz hasonló ünnepélyes külsőségek 
között távozott Szegedről Nagy Vil-
mos honvédelmi miniszter. Búcsú-
záskor dr. Tukats Sándor főispán 
kérte a honvédelmi minisztert, hogy 
tolmácsolja a Kormányzó úr előtt 
Szeged város mélységes hódolatát. 
A LÉL motoroson távozó minisztert 
szűnni nem akaró éljenzéssel bú-
csúztatta Szexed közönsége. 

Munkabérprobléntákril tárgyaltak 
az ipartestület elöljárósági ülésén 

Nem lehet alkalmazottat kapni a megszabott munkabérekért 
panaszollak a felszólalók 

(A Délmagyarország munkatársá-
tól) A szegedi ipartestület elö;/ tó-
sága hétfőn este tartotta májusi 
iilését liaiuer Ferenc elnökletével. 
Az ülésen anyagellátási ügyekkel 
ós a munkabérek kérdésével ós az 
ipartestület földvásárlásának ügyé-
vel foglalkozott. A munkabérek tár-
gyalásakor felmerült az a kérdés, 
hogy mi az a legnagyobb munka-
bér, amit az iparosok az árdrágítás 
veszélye nélkül segédjeinek és ta-
noncaiknak adhatnak. A rendeleti-
leg megállapított munkabérért 
ugyanis uem kapunk alkalmazottat, 
ha pedig magasabb munkabért fi-
zetnek, csak ráfizetései dolgozhat-
nak, mert a uagyobb munkabérből 
származó terhet nem háríthatják át 
olyan mértékben a fogyasztókra, 
amint az szükséges volna. A fel-
szólalók orvoslást kértek erre a pa-

naszukra. 
Szó volt a kisiparosok olcsó ru-

házati akcióba való bevonásáról és 
végül bejelentették az ipar! szak-
osztályok tisztújítását. A különböző 
szakosztályokban a következő el-
uökkéválasztások történtek: a bog-
Dáripari szakosztályban elnök Ko-
vács Lajos, az ácsiparban Korom 
Mihály, a bőriparban Köteles Mi-
hály, a kocsigyártóiparban Bajnó-
czi Sándor, a cipésziparban megma-
radt a régi elnök, a festőiparban 
K. Katona András, az órás-
iparban Szabó István, a veudéglős-
iparbau Horváth Szilárd, az aszta-
losiparban Hegedűs János, a fod-
rásziparban Szántai Kis János és 
végül a fémiparban dr. Bárkányi 
Ferenc lett az ú j elnök. Az ipar-
testületi rendes ülést Rainer Ferenc 
elnök zárószavaival ért véget. 

Kétévi és háromhénapi (egyházra Ítélte 
a törvényszék a lisztjegyeSszámolását 

meghamisító pékmestert 
(A Délmagyarország munkatársától) 

A szegedi közellátási hivatalban ez év 
januárjában a szokásos évi rovancso-
lás során észrevették, hogy Dóc zy 
István síi ömcster mult év május ha-
váról beterjesztett lisztelszámolása 
nincs rendben. A pékmester, akinek • 
Katona-utca 7. szám alatt van műhe-
lye, a közellátási hivatal által kiutalt 
lisz mennyiség felhasználásáról beter-
jesztett kimutatását bemutatta a közel-
látási tisztviselőknek, akik azt felül-
vizsgálták és a beszolgáltatott ke-
nyérjegyszelvénvekkel való egyeztetés-
sel rendbenlevőnek találták. Ézt meg-
felelően keresztül is vezették és ezen 
az alapon Dóczy meg is kapta a kö-
vetkező hónapra esedékes liszlmennyi-
séget. amelvnek megállapításánál szo 
kás szerin1 figyelembe vették a má-
jusi elszámolás összesítésében előző-
hónapi forgalomként feltüntetett meny-
nyiséget. A kiutalt lisztet Dóczy ki-
váltotta és ezt rak'érkönvvébe sza-
bályszerűen be is veze' te. Nyolc hónap 
után azonban a rovancsolásnál kide-
rült, hogy a májusi összesítés seho-
gyan sem egyezik az egyes részletada. 
tokkal és az nj kiutalással. A különbö-
zet. amelyhez ilyenformán jogosulat-
lanul jutott a pékmester, megközelí-
tette a 8 mázsát A közellátási hiva-
talban erélyes vizsgálat indult és en-
nek eredményeképpen büntető felje-
lentést tet'pk Dóczy Tstván ellen, akit 
a királyt ügyészség közokirattinmisl. 
tás és közszükségleti cikk jogellenes 

elvonásának büntette címén vád alá is 
helyezett. 

Az érdekes bűnperben egyizben, 
március 29-én már tartott fő'árgyaiá»t 
az Ungváry-tanács, akkor azonbaD 
bizonyitáskiegészités címén elnapolták 
a tárgyalást. A hétfői főtárgyalásra 
megidézték G á s p á r Frigyest, a köz-
ellátási hivatal igazgatóját, valamint 
D o b ó Aranka és M é s z á r o s Mar-
git tisztviselőnőket, akik Dóczytol az 
elszámolást annakidején átvették. A 
három tanúkihallgatással azután vég-
legesen tisztázódó t a tényállás. Kide 
rült. hogy a pékmester kimutatása ak-
kor, amikor a két tisztviselőnőnek be-
mulatta, még »stimmelt«. Amikor azon-
ban a hivatali közegek által láttamo-
zott elszámolást átvitte egy másik hi-
vatali szobába, hogy ott annak alap-
ján a következő havi kiutalást kérje, 
időközben a rubrikák egyes tételei fi-
tokzatos módon •módosi'ást szenved-' 
tek*. 

A főtárgyalás adatai szerint az 
egyik 55 kilós tétel elé »2«-es kerül', 
egy másik 500-as tétel az eléje irt 
>l«-essel 1500-ra módosul', a lisia ösz-
szegezését 616-ról 857-re javították ki, 
egy 65t-es összeget pedig 851-re iga-
zi tótták ki. 

A tanuként kihallgatott közellátási 
tisztviselőnők egyér'elmüleg azt val-
lották, hogy előfordult ugyan máskor 
is. hogy egyik-másik pékmester elszá-
molásán elírási, vagv ősszeadási hi-
bák miatt javítani kellett, azonban a 

Ifóezy Tvefti Mlelhetö változtatása* 
nem az ö kezüktől származnak és nem 
itt az ö jelenlétükb*a javították tí, 

Doczy a hétfői tárgyalásos is taga-
dott és azzal próbálta kivágni magat, 
hogy »mar nem emlekszik* a dol-
gokra. 

A törvényszék nem fogadta el tar 
a vedekezest, hanem megállapíts % 
hogy az elszámolás egyts tételeinek 
önkenyes mcgvaltozta.asa következté-
ben 770 kilóval jutott több liszthez, 
mint amennyi a számadás alapján 
megillette volna, ezt a cselekmény* 
magánokirathamisitasnak minősítet o, 
Négy ilyen hamisitást vett a biróság 
beigazoltnak a bizonyítási eljárással 
és ezek közül kettőt bűntettnek, kettőt 
pedig vétségnek minősített. Ezenkívül 
egy rendbeli folytatólagosan elkövetett 
közszükségleti cikk jogellenes elvoná-
sának bűntettében mondotta ki bűnös-
nek Dóczy Istvánt a törvényszék éa 
cselekményeirért összbüntetésül 9 évi 
és 3 hónapi legyházra Ítélte. Súlyosbí-
tó körülménynek vette a biróság azt, 
hogy Dóczyt tavaly már jogerősen el-
ítélték árdrágításért 100 pengőre. A 
vádlott a bűnösség megállapítása 
miatt és enyhítésért, az ügyész pedig 
sulvoshitásérl fellebbezett 

Cigarettázó*nak fontos megismerni 
a legdrágább, D £ C C J l 
del e g j o b b l ^ e • • * * 

CEGARETTAHUVELYT 
Szopókája szabadalmazott nikotinmentesitő beléttel. 
Ezen keresztül a szivás még a legolcsóbb dohány-
ból is a legkellemesebb. Nem idéz elő köhögést 
vagy krákogás! és tüdejének sem árt. 
ÁRA: 100 darab 2-es. vagy 3-as 94 fillér 

Ugyanilyen nikotinmenfesltő betéttel 

CIGARETTASZIPKA 
BAKELITBŐL 1 darab 8 fillér, 
JÁVORFÁBÓL 1 darab 44 fillér, 
RAFFA PICCOLO 3 darab vá'ogatolt szipka 17 darab 
tartalékbetéttel 80 fillér. 

Mindegyik szipkához cserélhető R a f fa-b e t ét 10 darab 20 fill. 

K a p h a t ó minden dohánykisárudáhan, 
viszonteladóknak megfelelő árengedménnyel a m. kir. dohánynagy. 
árudákban és a Szakmabeli nagykereskedésekben. 263 

m 

Az Olvasó írja 
Szombaton ad ák ki 

a boti husadaqo'I 
Tek. Szerkesztőség! Tisztelettel 

kérjük az alábbi sorainknak a Dél* 
nsagyarország nagy nyilvánossága 
előtt való közlését: A közellátási hi-
vatal uj rendszere alapján megszűnt 
a húsért való sorbanállás, a háziasa-
szonyok legnagyobb örömére. A hus-
szelvénvekeí ugyanis elöttevaló na-
pokban be kell mutatni, a lakáshos 
legközelebb eső mészárszékben. Eg 
igy nagyon is helyeselhető rendszer, 
hanem nem helyeselhetjük azt a szo-
kást. amit egyes hentesüzletek kezde-
nek most bevezetni. Az történik 
ugyanis, hogy a vasárnapi husadagot 
már pénteken kiadják és ké' napon 
á| Otthon kelt a húst elraktározni, 
Ahol van jégszekrény, ez nem problé-
ma. de a kisebb háztartások nagvré-
sze nem rendelkezik jégszekrénnyé! 
és nem tudjuk, mi lesz majd a hus-
adaaunkkal. ha bekövetkeznek a nagy 
melegek Ajánlatos volna, ha intézke-
dés történne, hogy a heti hnsadagtv 
ka' a mészárszékek legalább szomba-
ton délután adnák ki a vevők számá-
ra. ennvif meg lehet talán fenni. 

Soraink közlését megköszönve, 
vagyunk teljes tisztelettel: Több há-
ziasszony. 

—oOo— 

Egy fodrósziparí oltalmazott 
hozzászólása a toljes vasár* 
nap' munkaszünet kérdéséhez 

Tekintetes Szerkesztőség! Enged-
tessék meg, hogy néhány sorral bo»> 
zászlóhassak a fodrászok most tár-
gyalás alatt levő vasárnapi munka-
szünetének ügyéhez. Mint alkalmazott, 
tagja ennek a szakmának, sok mun-
katársam nevében szólok a nyilvános-
sághoz, hogy értse meg helyzetünket. 
Mi alkalmazottak igen mostoha hely-
zetben vagyunk. A fizetésünk nevetsó-
gesen alacsony, mert nálunk a borra-
valót veszik számításba. Ez azonban 
mindig kevesebb és kevesebb lesz. mi-
nél jobban emelik a mesterek jöve-
delmét. mi annál kevesebb borravalót 
kapunk Ennek tetejébe még a va-
sárnap? munkaszünetet sem tudjuk* 
kiharcolni Ugyanis nehánv vezetősé-
gi tag minden eszközzel iparkodik 
megakadályozni ennek teljesedését. 
Kérdem a nagy nyilvánosságot, sza-
bad-e néhány ember üzleti érdeke 
miatt a borbély- és fodrászszakma 
tagiait megfosztani az őket ís megil-
lető vasárnapi pihenéstől? Hoti 65 
órát dolgozunk, ennyi mnnka után mt 
is szerelnénk, mint más munkások, va-
sárnao teljesen klkanesolódni és fel-
frissülni, hogy hóffőn nrult crővfí 
láthassunk hozzá dolgunkhoz. 

Soraim szives közléséért köszöne-' 
tet mondva, maradok hü olvasóink-


