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Pl szegedi tisztviselők háborús helyzete. 
Ruhasegélyt és száz percentes háborús pótlékot kérnek. 

(Saját tudósítónktól.) A szegedi állami és 
városi tisztviselők -és alkalmazottak vasár-
nap délhen népes értekezletet tartottak, me-
lyen szomorú és nehéz helyzetüket beszélték 
meg. Erre az .alkalomra zsúfolásig megtelt 
a városháza közgyűlési terme, melynek vi-
harvert falai bizonyára csodálkozhattak, mert 
ennyi embertől oly sok és állandó helyeslést 
nem hallottak. A „tanácsi emelvényen a tiszt-
viselők kétségbeejtő helyzetét vázolták a 
szónokok és a -megállapítások igazságát bi-
zonyították az állandóan helyeslő közbekiál-
tások. 

A nagygyűlés lefolyását az alábbiakban 
•ismertetjük: 

Az ülést Homor István igazgató nyitot-
ta meg. Beszédében rátért a kérvényre, a 
melyben a tisztviselők három dolgot kérnek; 
rögtöni ruha segélyt, 100 pe.r centes háborús 
pótlékot és élelmiszer beszerző források lé-
tesítését. 

Az értekezlet ezután nagygyűléssé ala-
kult át, amely Homor István indítványára 
elnökéül dr. Somogyi Szilveszter, polgár-
mestert, előadóul Körösi La jos pénzügyi ta-
nácsost, jegyzőkönyvvezetőül pedig Tömör 
kény István,t választotta meg. Ezután, az el 
nöklő polgármester állott szólásra. 

—- A három óv "óta folyó világháború 
snagy zűrzavarából — mondotta — egy férfi 
alakja bontakozik elő, egy férfié, aki gond 
terhes homlokkal, veritékezve, tépett köntös-
ben rohan a miunka utján. Ez a férfi a ma-
gyar köztisztviselő. (Igaz, ugy van!) ' 

A polgármester ezután utalt a kormány 
Ígéretére, amelyet be ás fog váltani, de a 
módokat a tisztviselőknek kell megkeresni 
hozzá. 

A polgármester beszéde után Körösi La-
jos pénzügyi tanácsos szólalt föl. Elmondta, 
hogy az elmúlt héten egy előkészítő albizott-
ság működött, amely egy a kormányhoz in-
tézendő kérvény megszerkesztésével foglal-
kozott. A kérvény szövegének egyhangú el-
fogadását kéri, hogy ez fölfelé százszoros 
erővel hasson. Fölemiitette még, hogy a tiszt-
viselői kar rövidesen 50 éves iubiléu-mát iih 
s ebből az alkalomból Kassán, országos kon-
gresszus lesz. Ezután a kormányhoz terjesz-
tendő jgen sürgős jelzésű kérvényt olvasta 
föl, melynek érdekesebb részletei igy szólnak: 

A szegedi köztisztviselők: az állami és 
városi tisztviselők és a segéd-, valamint a 
szolgaszemélyzet, mint kész-fizetésből élők 
serege — legtöbbnyire családostól — leron-
gyolódva, szinte éhezve kiizd és harool Itt-
hon a világháború harmadik -keserves esz-
tendejében szeretett magyar hazánk iön-
maradásán. 

A most folyó kegyetlen világháború 
ugyanis mindannyiunkat kifosztott itöbb-ke-
vesebb ruhánkból, mert alsó- és felsőruha-
memüeket már évek Óta nem- vásárolhattunk, 
meglevő ruházatunk pedig a további toldo-
zást és foldozás t már nem bírja, mivel a 
folytonos használat az anyagá t úgyszólván 
•tönkretette. Ágy- és asztalneműink a sök 
mosásban és használatban szintén elkoptak. 

Siralmas állapotúink -néhány elő példája 
gyanánt fölsoroljuk, h-ogy a biró. a pártat-
lan igazság őre és a -szigorúan bírságoló 
rendőrkapitány bizony-bizonv foszladozott 
öltözékben Ítélkezik az arany ékszeres és 
bársonyruhás árdrágító !koffák fölött: ,a pénz-
ügyi, közigazgatási tisztviselő kopott kabát-
ban tárgyal az előkelően ruházkodó ' had-
seregszállitókkal; a tanár pedig fordesarku 
cipóban magyaráz a 'tanulóknak és a nem 
mindig meleg tanteremben ócska felöltővel 
kell 'takargatnia ruhájának egyes föltűnő 
fogyatékosságát. 

Ma a mesevilágba tartozik -a köztisztvi-
selők és alkalmazottak családjainál a -meg-
felelő táplálkozás és főleg a többgyermekes 
tisztviselőcsaládok mai élete mindennapos 
gyöterelem, 'mert a szó igaz értelme szerint 
nem egyéb, mint -az állandó nélkülözések és 
szenvedések végtelen és elkeserítő láncolata, 
amely testi és lelki erőnket innen-onnan, vég-
leg megőrli. 

Ezen az észbontó helyzeten minden lel-
kiismeretes és jóakaratú hatalmi tényezőnek 
alaposan és főleg haladéktalanul segíteni 
szükséges, miután h a nekünk, minit a nemzet 
gerincéneik, -ilyen sanyarú állapotban kell 
még csak -rövid ideig is tengődnünk, valóban 
kétségbe kell esnünk nem -csupán saját ma-
gunk és a családu-nk, hanem imádott magyar 
hazánk eme tekintélyes, de szinte roskadozó 
társadalmi oszlopának közeli és távolabbi 
sorsát illetőleg is. 

-Nem -is tagadjuk, sőt nyíltan el ismer jifü 
az egész világ előtt, hogy a székesfővárosi fi-
sán megdrágult Szegeden most érezzük és 
szenvedjük azt az igazi köztisztviselői köz-
nyomort, amelyet az Állami Tisztviselők Or-
szágos Egyesülete már annyiszor és olyan 
megható beadványokban festett le a nagy-
méltóságú magyar királyi Kormány színe 
előtt is, de sajnos, a gyökeres orvoslás lé-
nyegileg maiglan késik, sőt a háborús élet-
viszonyok miatt alaposan fölfordult helyze-
tünkből eredő változott körülmények telje-
sen uj kérelmezést és a z edi ginéi jóval gyor-
sabb és több jóakaratú elintézést igényelnek 
a legilletékesebb fényezőktől. 

Súlyos helyzetünk jellemzésére fölhoz-
zuk, hogy, itt Szegeden is a legelsörendü 
életszükségíeti cikkek, mint például az élelmi 
szerek és tüzelőanyagok árai a 3—4 év előtti 
árakhoz képest 300—400 százalékkal, .a ru-
házkodási cikkek pedig 500—600. sőt na-
gyobb százalékkal is emelkedvén, bizonyí-
tást sem igényel, hogy mi sanyarú javadal-
inazásu köztisztviselők és alkalmazottak, ezt 
a rettenetes és mindinkább növekedő árdrá-
gítást meg nem győzhettük és tovább már 
nem -bírjuk, ment törvényesen, és rendeletileg 
megszabott illetményeinket önerőnkből egy-
általán nem szaporithatiuk. sem az említett 
és elviselhetetlen árdrágítás kisebb-nagyobb 
részletét senkire át nem 'háríthatjuk. 

Jelenlegi köztisztviselői jövedelmünk a 
mostani -rémes piaci árakkal szem-ben a tisz-
tességes .megélhetésre nem lévén elegendő, 
természetes, ' hogy most már igazán, csak 
egyetlen módunk van kétségbeejtő helyze-
tünk orvoslására, amidőn gyorsan és alapo-
san segítő eszközökért a mi esküszerinti 
örökös kenyér,adónkhoz fordulunk, miután, 
most már nemcsak -a mi érdekünk, de az 
állam jól fölfogott érdeke is, hogy becsület-
tel -dolgozó és jobb sorsra érdemes köztiszt-
viselőinek számára gyökeres és gyors se-
gély nyujtassék a nm. ,m. kir. Kormány és 
Törvényhozás részéről. 

Tűrhetetlen és szégyenletes köztisztvi-
selői nyomorunk ideiglenes enyhítésére úgy-
szólván. a tizenkettedik órában', de mégis 
teljes reménnyel kérjük a nm. m. kir. Kor-
mány utján a következőket: 

1. Tisztességes fölruházkodásunk céljá-
ra, valamint asztali és ágyfölszerelésünk 
pótlására a nőtlen kartársaink részére 1000 
korona és ,a nős, illetve gyermekes köztiszt-
viselők és alkalmazották számára vissza nem 
téritendő adományképpen 1500 korona rög-
töni segélyt; . 

2. megélhetésünk biztosítására a törzs-
fizetés- -mérve alapján az V—XI. fizetési osz-
tályú köztisztviselők, valamint a fizetési osz-
tályokba nem sorozott állami és városi al-
kalmazottak részére 100 százalékos háborús 
segélyt; 

3. átlamileg szervezendő és ellenőrzendő I 

közélelmezési hivatalok és beszerzési forrá-
sok mielőbbi megteremtését, ahol az első-
rendű főbb életszükségíeti és ruházati cik-
keinket ,a jól bevált jegyrendszer utján min-
dé,nikor íödözhessük kellő mértékben, mert 
csak ily módon véljük biztosítottnak a fön-
tebbi 2. pont alatt kívánt mérvű iövedeleni-
gyarapodás esetében is tűrhető megélheté-
sünket-

A közel hároméves világháború példát-
lanul lelkiismeretlen gazdasági, harcában az 
árdrágítók nem, épen díszes serege a vagyon-
szerzés tágas mezejét 'kapzsi haszonleséssel 
még mindig ernyedetlenül töri és zúzza. 

A termelő, az iparos és a kereskedő 
szükséget vagy drágaságot ,ma alig ismer, 
sőt legnagyobb részük dúslakodik az anyag; 
javakban. 

Velük szemben úgyszólván egyedüli ki-
vételt csak a köztisztviselők és alkalmazot-
tak osztálya képez. A világháború okozta 
minden, báj t és szükséget leginkább a mi tár-
sadalmi osztályunk érezvén, tiszteletteljes 
bizalommal terjesztjük a nagyméltóságú .ma-
gyar királyi Kormány elé azt az alázatos, 
de az általános közszükségletből származó 
és a föntebbi 1—3. pont alatt részletezett 
szerény kérésünket, hogy azt legsürgősebbén 
tárgyalás a-lá vévén, a ruházati segélyt azon-
nal, a fölemelt százalékos háborús segélyt 
pedig 1917. évi julius hó 1-étől kezdve utal-
ványozni, végül a közélelmezési hivatalok 
és beszerzési források állami szervezéséről 
és működésének megkezdéséről soronkivül 
gondoskodni méltóztassék. 

A szegedi köztisztviselők és alkalmazot-
tak 1917. évi március hó 25-én .tartott nagy-
gyűléséből. Dr. Somogyi Szilveszter polgár-
mester, elnök. Körösi Lajos pénzügyi taná-
csos, előadó. 

Striegl F- József a kérvénybe még egy 
pontot ajánl -bevenni. A kormányhoz intézen-
dő memorandum három poutját ki kell egé-
szíteni egy negyedikkel. Közismert -dolog, 
hisz annak idején a kormánv behatóan fog-
lalkozott vele és az ország saj tója is pertrak-
ítálta, hogy a magyar tisztviselői kar .tekin-
télyes része el van adósodva. Anélkül, hogy 
ennek okait firtatnék, ezzel, mint adott tény-
nyel számolniók kell mindazoknak, akik a 
köztisztviselő sanyarú sorsán segíteni akar-
nak és segíteni tudnak. Az adósságokkal 
küzködő tisztviselők részére nagy segítsék 
és valóságos megkönnyebbülés volna, h,a a 
kormány a letiltott tisztviselői fizetésekre 
kimondaná a moratóriumot a háború idejére, 
illetve a normális viszonyok bekövetkeztéig. 
Nagyon sok tisztviselőnek a megélhetése a 
háború előtt nem volt egyéb, mint ügyesi 
hitelművelet, ugy hogy az egyik helyen ki-
fizette az adósságát a -másik helyen csinált 
u j adóssággal. A -háború alatt azonban nincs 
hitel, mindent készpénzen kell 'beszerezni a 
letiltásokkal súlyosan megterhelt fizetésből. 
Ha méltányos volt a kereskedelmi és ipari 
életben kimondott moratórium, kétszeresen 
méltányos ez a moratórium a tisztviselőkkel 
szemben. 

A jelen voltak általános helyeslése kö-
vette ezt az ötletet, amelyet külön kérvény-
ben fognak a kormány elé terjeszteni. A két 
kérvény egy-egy példányát megküldik a 
kormánynak, az országgyűlés két házának, 
Szeged két képviselőjének. Cicatricis Lajos 
főispánnak, az Állami Tisztviselőt Országos 
Egyesületének és a város tanácsának. 

Végül Homor István igazgató köszönetet 
mondott a megjelenteknek s ezzel az ülés 
véget ért. 

takaríthat meg havonta a 
világítási számláján, ha a 
világhírű félwattos OSPAM 
izzókörtékkel ví'ágit Ki-

FQH9Ú SOMÜ 
világítási vállalatánál • 
Szegeden. — Telefon 145. 


