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A török Vörös Félhold képeslevelező* 
lapjait 20 fillérért árusítja az Országos Bí-
zottság, (Budapest, képviselőház.) 

A hadbavonult magántisztviselők 
és kereskedösegédek szolgálati 

viszonya. 
A kormány fölötte humánus rendeletét 

közli a hivatalos lap csütörtöki szama. A 
rendelet „a hadbavonult kereskedősegédek-
nek és az ipari és kereskedelmi vállalatok 
hadbavonult tisztviselőinek szolgálati viszo-
nya tárgyában" intézkedik. A rendetet első 
négy paragrafusát itt közöljük: 

1. Oly -keresk-ed-őseg-é-d-e-k ne k, továbbá 
ipari ós kereskedelmi vállalatok oly tiszt-
viselőinek szolgálati szerződése, akik 1914. 
évi julius hó 25 napján, már ez időpont előtt 
kötött szolgálati szerződésük alapján végle-
ges szolgálati viszonyban állottak és a hábo-
rú ideje alatt katonai szolgálatot teljesíte-
nek, a háború befejezéséig, illetőleg a kato-
nai szolgálataiknak véglegesi megszűnőiéig 
szünetel. 

Tisztviselőnek e rendelet alkalmazásá-
ban a bármily elnevezéssel szerződtetett oly 
alkalmazottat kell tekinteni, akinek szolgá-
lati kötelezettsége az üzeminek vagy ,az üzem 
egy rászéntelk vezetésére, műszaki vagy más 
szakmunkánaki, pénztári vagy 'pedig akár 
fogalmazói, akár kezelői irodai imiunkának 
végzésére irányul. 

2. iAz 1. feban megjelölt alkalmazot-
taknak szolgálati szerződése katonai szolgá-
latának végleges megszűntével újból ha-
tályba lép és a munkaadó azt csak ez idő-
pont után és 'csak, a törvényben, illetőleg a 
szerződésben, megállapított módon szüntet-
heti meg. A szerződésnek újból hatályba lé-
pését nem akadályozza az, hogy az alkalma-
zott a szerződésileg elvállalt munka teljesí-
tésére időközben képtelenné vált (1884: X V I I 
t.-c. 94. 4-a) és a szerződés ez esetben is csak 
a törvényben, illetőleg a szerződésben meg-
szabott fölmondási idő megtartásával sziin 
tethető meg. 

Amennyiben azonban oly határozatlan 
időre szóló szolgálati szerződésről van szó, 
amely szerződés szerint a fölmondási idő 
bármelyik ftéll javára a; törviényteis fölmondási 
időnél hosszabb fölmondási időhöz nincsen 
kötve és amely szerződés alapiján az alkal-
mazott az első bekezdésben megjelölt időpont 
előtt legalább négy hónapot nem töltött még 
tényleges szolgálatban, a munkaadó a, szer-
ződés újból hatályba léptéinek időpontjában, 
de a tényleges szolgálat rajiból megkezdése 
előtt a szolgálati viszonyt a törvényben, il-
letőleg .a szerződésben megállapított fölmon-
dási idő feléknek megtartásával is megszün-
tetheti. 

3; H a a munkaadó és az alkalmazott 
közt a szolgálati szerződés időtartamára a 
fölmondási időrte vagy a munkadí j ra nézve 
az 1914. év julius hó 25. napja után oly meg-
állapodás jött létre, amely a szolgálati szer-
ződésnek a jelzett időpontban érvényben volt 
kikötéseinél az alkalmazottra nézve kedve-
zőtlenebb, az 1. és 2. §-,ban foglalt rendelke-
zések alkalmazásában az 1914. évi julius hó 
25. napján érvényben volt szerződési kiköté-
sek az irányadók. 

'A munkaadó és az alkalmazott között 
akár a jelen rendelet életbelépte előtt, akár 
az ratán létrejött azokat a megállapodásokat, 
amelyek az alkalmazottra nézve a jelen ren-
delethez viszonyítva kedvezőbbek, ez a ren-
delet nem érinti. 

4. A hadbavonult alkalmazott vagy 
családja részére a munkaadó által önként 
teljesített szolgáltatáisok (azloíkha ia szolgál-
tatásokba, amelyek a munkaadót az 1—3. 
§-ok rendelkezései a lapján terhelik, tbe nem 
tudhatók. 
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— Összehívták á horvát országgyűlést. 

Zágrábból jelentik: December huszadikára 
összehívták a horvát országgyűlést, amely 
egyfolytában január végéig együttrriahad. 

— A honvédelmi miniszter a király előtt. 
Bécsből jelentik: Bár ó Hazai hon védelmi mi-
niszter, aki tegnap az Osztrák Landwehr mi-
niszteri ambáh. tárcája körébe tartozó ügyek-
ről tanácskozott, ma délelőtt félt izénkét óra-
kor Seh&nbru-nn-ba ment ós kihallgatáson je-
lent meg a király előtt. 

— Huszonöt millió koronát jegyeztek 
Szegeden. A harmadik hadikölcsönre való jegy-
zés Szeged vábós Hatósága területén a hozzá 
fűzött várakozáshoz hívén szép eredménnyel 
végződött. A beszolgáltatott adatok szerint: 
'May Miksa- 'bankházánál: 5,620.000, a Sze-
ged-Csongrádi takarékpénztárnál: 5,202.000, 
a Kereskedelmi és Iparbanknál: 2,813.950, 
Szécsi Ede bankházánál: 1,900.000, -a Szegedi 
Hitelbanknál: 841.000, a Szegedi Kézműves-
banknál: 770.450, az Osztrák-Magyar Bank-
mdk szegedi fiókjánál: 376.000, a -Szegedi 
Takarék- és Hitel R.-T.-nál: 293.800, a B:nk-
egyesüfeínéil: 287.650, a posta és- távirda-
hivataloknál: 229,800, a m. -kir. adóhivatal-
nál 3000, a szegedi bankok és- az utóbbi két 
hivatalnál tehát összesen 18,338.150 koronát 
jegyeztek. Jegyzések voltak még -a főispáni 
hi vatalnál- is, ahol az -eddig eredmény 4 millió 
198.000 borona, amtelylhiez hozzáadva még a 
város 3,000.000 jegyzését, Szeged város 'te-
rületén a jegyzések összes eredménye: 25 
millió 536.1-50 korona. Itt meg kell még emlí-
tenünk, hog a főispáni hivatalnál filyamat-
ban van még -egy 1,200.000 kor-crnás jegyzés 
kbonyoMtása (Tallián-féle), amely pár nap 
múlva lesz csak végleg elintézve. Habár a 
váro-s közönsége ugy az tekső, mint a -második 
'hadikölesön jegyZésb-1 bőven kivette részét, 
a mostani eriedinrány pedig az előbbi kettő-
nél is nagyobb, ennek dacára a 'főispáni hiva-
tal még néhány napig elfogad jegyzéseket, 
hogy mindazon inagohb vállalatoknak és tő-
kepénzeseknek, akik a harmadik badikölcsön,-
ből ezideig — bármi okból — nem jegyeztek, 
módot s alkalmat -nyújtson- hazafias- köteles-
ségük teljesítésére. 

— Az Osztrák-Magyar Bank főtanácsülése 
Budapestről jelentik: Az Osztrák-ÍMa-gyar 
Bank főtanácsralésen, amelyet Popovics Sán-
dor titkos tanácsos, kormányzó elnöklétével 
csütörtök délelőtt Budapesten tartották meg 
Schmidt Frigyes vezértitkár beható jelen-
tést tett a bank,, valaimint a pénzértékpiaic 
helyzetéről. Egyébként csak -a folyó igazga-
tás ügyeit intézték el. A vezér ti t-ká-r jelen-
tésének -eanlitéisr-em-éiltó része v-olt, amely a 
rubel á.nfolyamának a legutóbbi ha t hét 
alatt történt ujabb hanyatlásáról számolt 
be. A rubel árfolyam hanyatlása, arra v-ezet-
hető vissza, liogy a ma-gyar, osztrák és a 
-rémet csapatok által elfoglalt orosz-lengyel 
és -eresz területen a lakossággal való forga-
lomban egyre nagyobb mértékben jut ér-
vényre a német és a magyar-osztrák pénz-
érték és ennélfogva -a badseregvezetőségek 
szükséglete a rubel jegyekben csökkent. A 
deviza árfolyamaik tekintetében,1 Üellenasjő, 
ho-gy két bécsi bank között -e hónap 16-án kö-
tés jött- létre, a békekötés után szállítandó 
egy millió márkára. A békeárfolyam 133— 
135. (Berlini híradás szerint a szövetségta,-
nálas e hónap 14-én az aranyra kiviteli és 
átviteli tilalmat bocsátott ki. (Ennek azon-
ban a Birodalmi Bank nincs alávetve. A 
ma-gyar ós osztrák harmadik hadikölesön 
eredmény-éről a mennyiben számszer int ed-
digelé áttekinthető, megállapítható, liogy 
Ausztriában 4070, iMagyarországon: -eddig 
több, mint 1500 milliót jegyeztek. 

s 

— A belügyminiszter leirata Szegedhez 
a közélelmezésről. Két hónapja, hogy a köz-
gyűlés a köZéléllmiezés mégjavitása érdeké-
ben öt pontból álló határozatot hozott: A ha-
tározatnak -a kiviteli tiiláío-mra vonat,kozó ré-
sziéről küldöttségileg is- értesítette a város a 
belügyminisztert, akitől csütörtökön a követ-
kező I ra t érkezett: 

— Értesítem a város közönségét, hogy 
miként azt a- város küldöttsége előtt kifejtet-
tem, kiviteli tilalom elrendelése nem-csak tör-
vényes alappal nem bir, :de gazdaságilag is 
vfeszélyes és -igy a folyó évi szeptember hó 
29-én tartott, közgyűlésében 397 kgy. sz. a. 
-hozott határozatának ahhoz a részéhez, a 
mellyel a város egész területéire kiterjedő ki-
viteli tilalom életbeléptetését mondotta ki, 
hozzá nem járulhatok. E tekintetben, külön 
utalok 98.018/915. s-zámu körrendelteterríben 
foglaltakra. A határozatnak egyéb részeit, 
valamint, az élelmi-cikkek rekv-irálására vo-
natkozó kérelmet, az illetékes- szakminiszter 
urakkal tárgyalás alá vettem-, melynek ered-
ményét annak idején -a Város közönségével 
közölni fogom, A fölterjesztésében fölhozott 
közélelmezési nehézségiek a kormány f-igyet-
mét el nem kerülték « azok enyhítése külö-
nös gondoskodásunk tárgyát képezi. A tel-
jes megoldás- azonban -olyan előfeltételek 
megteremtését t-eszi szükségessé, amelyek a 
piacokat — -elsősorban tehát a városokat — 
az áruk elmaradásának Ikö v-etkezményeitői 
megóvják. Elsősorban te-hát 'ezek biztosítá-
sára k-ell törekedni s e tekintetben a. közel jö-
vőben aiupvető intézkedések fognak történni. 

— A tam cs az uj maximális árakról. A 
közélelmezési bizottság — mint megírtuk, — 
kedden, délután ülést tartott, amelyein1- -ária 
való tekintettél1, hogy sok élelmiszer ária él-ég 
jelen,1ékenyen csökkent, a maximális áriakat 
leszállította. Dr. Szalay József -főkapitány 
az uij maximális árakat csütörtökön bemutat-
ta a tanácsnak, amely azt elfogadta. A pol-
gármester a tojás árát 16 fillérről- 20 fillérre 
kívánta felemelni, -mert Szegedem most nem 
lehlet tojást ka-pni s véleménye szerint -a- ma-
ximális árát ha 20 fillérre felemelnék, az élel-
miszerspekulámsok valószinüleg piacra dob-
nák elrejtett tojáskészteteiket. A tanács azon-
ban i nem tartotta szükségesnék la tojás árá-
nak felemelését, mert tojás ugy sincsen- s- a 
spek-ulánsiok nemcsak 20 fillért, de többet is 
kapnak érte, ha Szegedről elszállítják. Igy 
maradt ia riégi helyzet, hogy Sztegeden. nincs 
tojás,, de legalább nem kerülnie .sokba, ha len-
ne. Igaz, h-ogy akkor sem lenne, ha s-okba 
kerülne. 

— A katonai élelmiszerek vámmentessége. 
Balogh Károly pénzügyi tanácsos- csütörtö-
kön délelőtt bejelentette a tanácsnak, hogy 
a 28. gyalogezred sok élelmicikket és más. 
-árut hozat Szegedre, amelyek után, nem fizet 
városi vámot. Ezeket az árukat kereskedők 
szállítják s minthogy csak katonai raktárak-
ból érkező d-olgok vámmentesek, ezek után 
is vámot kellene fizetni. A buszom-nyolcasok 
azonban nem törődnek a .szabályrendelettel, 
-nem hajlandók egy esetben sem vámot fizet-
ni, A fizetendő vám különben sem őket ter-
helné, hanem- azokat a kereskedőket, -akik 
az árukat szállitják s igy a huszonnyolc ások 
esetleg karhatalommal is olyan előnyöket 
-biztosítanak idegen kereskedők részére, ame-
lyek nem járnak nekik s -melyekkel a várost 
érzékenyen megkárositják. A tanács fölir a 
honvédelmi miniszterihez s tőle kéir -orvoslást. 

— Stájgerol a köztisztasági telep. Dr. 
Szalay József főkapitány a tanács csütörtöki 
ülésén a köztisztasági telep munkadíjainak 
felemeléséről s a telep át re formálásról tett 
jelentést. Az árak felemelése igen közeli -do-
log, talán már a jövő hónapban drágábban 
mérik Szegedén a köztisztaságot, a z átrefar-
málás. azonban még: a távoli jövő -feladata 
lesz. Tekintettel' arra, ihogy a munkabérek, a 
kocsi, ló, szerszám, abrak, minden -megdrá-
gult, a tanács elhatározta, hogy a közliszta-


