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Nyilvánvaló dolog, hogy ellenségeink ide-

genkedése a békétől nem más, mint vereségük 

nyílt beismerése. A mai harctéri helyzet alap-

ján nem mernek egyezkedni. Alapos remé-

nyünk van azonban arra, miszerint bamairo. an 

ki fognak ábrándulm abból a (tévhitük;.-, 

liogy ez a helyzet javukra megváltozhassak, 

kiábrándításnak ezt a munkáját a harctéren 

elvégzik hős fiaink azzal, liogy a leghatalma-

sabb támadásokat győzelmesen verik vissza. 

A munka másik, könnyebb része reánk vár. 

Nekünk azt kell bebizonyítani ellenségeink 

előtt, liogy állhatatosak vagyunk a kitartás-

ban és erősek az eszközök megteremtésében, 

melyek a bábom sikeres viteléhez szükségesek. 

Ha tehát a béke érdekében komolyan akarunk 

uralkodni, akkor legfőbb kötelességünk min-

denek eloitt előteremteni azokat az anyagi 

eszközöket, melyek előfeltételét képezik a to-

vábbi termelésnek. A legfontosabb anyag pe-

dig a pénz, mélyet a hadikölcsönt alakjában 

immár hatodszor gyűjtünk össze és ajánlunk 

fel a hazának. 

Senkise állassa magát azzal, .bogy az ő 

I kisebb-nagyobb tőkéjére nincs szükség, mert 

igenis, a sok-sok kis és nagy jegyzésből kell 

összekovácsolni azt az óriási védőpáncélját a 

nemzetnek, mely minden álnok támadásnak 

ellent tnd állani. 

Legyen ez az állampapír: a hadikölcsön-

köl vény, a legn épszerűbb tőkeelhelyezés mód-

ja az országban a legkisebb és legnagyobb tő-

kék számára egyaránt, mert amellett, liogy a 

legbiztosabb helyre kerül a pénz, ahol a leg-

nagyobb szükség van most rá, még szent kö-

telességet is teljesít mindenki, aki jegyez. 

A hadikölcsön sikere a kitartás próbaköve 

lesz, bizonyság az egész világ előtt törhetetlen 

erőnkről és a győzelembe vetett hitünkről. A 

hadikölcsön sikere és a jó termés fogják meg-

győzni ellenségeinket végképen arról, hogy 

erölködé'iök teljesen hiábavaló, s .a békét aka-

dályozó törekvéseik: bűn az egész emberiség 

elleni. 

Jól vésse trillái eszébe mindenki, hogy a 

hadikölcsön sikere a béke ügyének előmozdí-

tására a legalkalmasabb fegyver, mert ellen-

ségeinket minden reményétől megfosztja. 
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nyilatkozatok a szegedi magántisztviselők helyzetéről. 
(Saját tudósít ónktól) A Délmagyaror 

szág csütörtöki számában egy magánhivatal-
nok levelét közölte, amelyben az illető 111a-
gáuhivatalnoik keserű szavakkal panaszko-
dott a munkaadó főnököknek hivatalnokaik-
ika'l szemben tanúsított részvétlen magatar-
tása miatt. „A főnökök — irja a panaszkodó 
magánhivatalnok — nem törődnek azzal, 
hogy alkalmazottaik hogyan élnek meg s 
dacára, ihogy a magáncégek is mind kivétel 
nélkül soha nem álmodott módon meggaz-
dagodtak a háború alatt, a nagytőke köze-
pette, mely őket körülveszi, megfeledkeznek 
a hivatalnokaikról, kik társadalmi állásuk 
miatt is a leglehetetlenebb helyzetben van-
nak, mert fizetésükből, melyet minden na-
gy itás nélkül ébbérnek is tehet nevezni, nem-
hogy családjaikat, de önmagukat sem képe-
sek még a legszerényebb linódon sem fenn-
tartani. 

Elhatároztuk, liogy kérdéssel fordulunk 
a nagyobb szegedi cégekhez, mit tettek a 
három éves háború ideje alatt hivatalnokaik 
helyzetének megkönnyítésére? 

Az ujszegedi kendergyárból Fischoff 
Dezső irodafőnök nyilatkozott. A következő-
ket mondta: 

— Nálunk, a békében is. évről-évre emel-
kednek a törzsíizetésék, előlépési rendszer 
szerint. Eddig ezen a folyton emelkedő fize-
tésen fölül ötven százalékos drágasági pót-
lékot kapott minden tisztviselő, junius else-
jén pehig nagyobb beszerzési pótlékot folyó, 
sitottak mindannyiunknak. A pótlékot nem 
kell visszafizetni és az összege az 5000 .ko-
ronánál alacsonyabb fizetéseknél az évi fize-
tés és drágasági pótlék harminc s az ötezer 
koronánál magasabb fizetéseknél az évi fize-* 
tés és drágasági pótlék ihusz százalékának 
felel meg. A háborús remunerációk pedig 
500 százalékkal emelkedtek a békeidőben re-
munerációkhoz viszonyítva. Mindent össze-
gezve a helyzet az. ihogy nálunk a tisztvise-
lőknek jövedelme a háború előtti .jövedel-
mekhez viszonyítva 250 százalékkal emel-
kedett. 

Aczól Géza, a Back-malom igazgatója 
igy nyilatkozott: 

— Meg fogják bocsáltani az urak, de 
erre a kérdésre nem felelek. A Magántiszt-
yj.-..)/:•; Foryncfppte iV fordult és én 

Az a faltfogásom, hogy ez teljesen a vállalat 
és a tisztviselők iigye. Ha a tisztviselők nem 
lennének nálunk megelégedve, bizonyára 
hozzánk jönnének és megmondanák, de nem 
jönnek s igv valószínű, hogy azzal, amit 
kaptak, meg is elégedtek. 

Az Első Magyar Általános • biztosító-
társaság vezérügynökségétől Lenctvay ve-
zértitkár felelt kérdéseinkre. 

— A mi tisztviselőinknek — mondta — 
semmi panaszuk nem lehet. Mindjárt a há-
ború kezdetén a nős tisztviselők 15 s a nőt-
lenek 10 százalékos drágasági pótlékot kap-
tak; 1915-ben pedig negyedévenkint ismét-
lődően még 30, illetve 15 százalékos háborús 
segélyt folyósítottak. 

Bach Jenő, a Bach-Jéle szén- és tűzifa-
raktár egyik tulajdonosa igv nyilatkozott: 

— Nálunk a hivatalnokok kezdetben 20, 
később 35 százalék drágasági pótlékot kap-
tak, majd a fizetéseket emeltük fel. Vari 
tisztviselőnk, akinek duplájára emelkedett a 
fizetése. Segítjük ezenkívül hadbavonult 
tisztviselőink családjait is. 

A csütörtöki számunkban közölt cikkre 

egyébként ma a következő levelet kaptuk a 

Szegedi Magántisztviselők Egyesületétől: 

Igen tisztelt Szerkesztő Ur! 

„Nyomorognak a szegedi magántisztvi-

selők" cim alatt a f. ihó 7-iki számban közölt 

levélnek csak azon részére tartjuk szüksé-

gesnek röviden reflektálni, amelyben az illető 

hivatalnok azt mondja, hogy nem talál, illet-

ve nem ismer szervezetet, amely a szeged! 

magántisztviselők helyzetén segitene. vagy 

ügyüket előbbre vinné. 

Tulajdonképen szegénységi bizonyítványt 

állit ki magáról a nevezett hivatalnok azzal, 

liogy tudomása nincsen, vagy tudomást 

venni nem akar arról, hogy a szegedi ma-

gántisztviselők egyesülete'hossau évek so-

rán át városunkban létezik és ihogy annak 

vezetősége a háború kezdete óta nemcsak 

minden esetben, amelyben magántisztviselők 

hozzá fordultak, személyes intervencióval Is 

elkövetett mindent, hogy „az illetők helyzetén 

segítsen, de — amint ez különben az, illető 

cikkben említve volt — az újságokban meg-

jelent és a főnök urakhoz intézett felhivá-

sokk"! és vállvetve a magántisztviselők or-

don azon volt, hogy a főnök urak figyelmét 
a magántisztviselők éppenséggel nem irigy-
lendő sorsára felhívja és őket annak javítá-
sára felszólítsa. 

Ismételjük, hogy nemcsak az illető egy 
panaszkodó hivatalnok, de esetleg mások 
kedvéért is szükségesnek tartottuk ezt az 
érdeklődők tudomására hozni és Szerkesztő 
urnák szívességét, valamint a magánhivatau 
nokok iránti érdeklődését ezúttal is hálásan 
megköszönve, maradunk kiváló tisztelettel 
a Szegedi Magántisztviselők Egyesületének 
vezetősége 

Álsótanya ünnepe. 
(Saját tudósítónktól) Űrnapján megható 

ünnepe volt Alsótanya népének. Délelőtt az 
urnaipi szertartás folyt le a központi tem-
plomban, délután pedig- a „mintatanya" szé-
lén a most épült Nepomuki Szent János szob-
rának leleplezése ment végbe. Mind a két he-
lyen emelkedett volt a hangulat. Itt a vallás 
ereje és titokzatossága ragadta meg az em-
berek lelkét, amott pedig a hősök iránt való 
kegyelet, a bánat és fájdalom emelté föl a 
sziveket arra a magasztos színvonalra, amely 
méltó volt az első háborús emlék leleplezési 
ünnepéhez. 

Dacára a nagy dologidőnek, lAlsótanya 
népe ezrével vonult be a Központba. Ünne-
plés öltözet mindenfelé, virág a kezekben s 
a ruhákon. Derű és mosoly az arcokon. Ez a 
délelőtt képe. A templom ablakai mind nyitva 
vaunak, mert az egybegyűlt ünneplőknek ne-
gyedrésze sem fér el a templomba és igy ki-
hallván az orgona mindenki kiveheti részét 
az ájtatosságból. Azután megindul a körme-
net, elől Barmos plébános az oltári szentség-
gel, az ut felszórva mindenfelé zöld gulyák-
kal és frissen kaszált fűvel, megy a baldachi-
nos menet a szabadban fölállított egyik oltár-
tól a másikig imádni az Istent, Az egy ós 
örök Istent . . . 

Délután ugyanez az ünnepi kép. A hivek 
sokasága 3 órakor megindul precesszióként, 
egyházi jelvényekkel fehér lobogókkal, virá-
gosán, színesen a templom elől és megy egy-
házi éneket énekelve a bárom kilométernyire 
levő Dobó-tanyához, ahol a csermelynek is 
beillő vadvizek folyásánál áll az elesett bő-
sök emlékére "felállított első háborús-emlék, a 
nép összegyűjtött koronáin emelt kápolna-
szerű építmény, benne vasrács mögött Nepo-
muki .János, a csehek véd szén fje. Szép szo-
bor. Méltó alioz a gyászos emlékhez, amelyet 
itt képvisel. .Az elesett hősök emlékezetére 
emelte a gyászoló kegyelet. 

Itt megint az egyház funkcionál. Barmos 

György felszenteli a kőszobrot és gyönyörű 

beszédet mond annak egyházi jelentőségéről, 

továbbá, itt ezen a helyen való hivatásáról és 

végül kegyeletes szavakkal emlékezik meg az 

öregekről, fiatalokról, akik Alsótanya barna 

homokja mellől, itt hagyva mindent ami a 

szivükkel volt összenőve, elmentek dallal, mo-

sollyal — meghalni a hazáért. Az ég tiszta és 

felhőtlen volt, a iforró napsugár szomjasan 

csókolgatta az arcokról lepergő könnyeket.. . 

Azutná következtt a konvenció. A gye-

rek népnek a cukor és mézeskalács. Meg a 

ringlisspiel és komédia. Az „óriás kényó", 

amely a fejétől a farkáig tiz méter, a; farká-

tól a fejéiig szintén tiz méter, tehát lmsz mé-

ter hosszú . . . A felnőtteknek pedig a gyors-

fényképező masina. Egyik a másika után ve-

tette le magát az asszonynép, hadd lássa a 

harctéren szenvedő ember, hogy mi volt itt, 

liogy még itt is, ilyenkor is csak őreá gondol, 

ő van az eszébe, ha három lépésnyire áll is 

tőle a muszkafogoly . . , 
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A Délmagyarország telefonjai 
Szerkesztőség 30b. 
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