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Fl szegedi magántisztviselők helyzete. 
(Saját tudósítónktól.) A magántisztvise-

lők sanyaruságos helyzetén segíteni kei!. 
Ezzel a céllal és ezzel a jelszóval kezdtük 
meg legújabb agtóciónkat, amely egyre 
szélesebb körökben kelti 'a legnagyobb ér-
deklődést. Megántisztviselőktől. de főnökök-
től is özönével kapjuk ebben az ügyben a 
leveleket. Kettőt hoztunk közülük nyilvá-
nosságra: az egyiket egy magántisztviselő, 
a másikat a Magántisztviselők Szegedi 
Egyesülete intézte hozzánk. Azokat a ked-
ves és figyelmes Írásokat, amelyek elisme-
résekkel árasztanak el bennünket, akik most 
is csak a kötelességünket végezzük, a ma-
gunk egészen külön magánügyének tekint-
jük, ép azért a mi lapunk hasábjain nincsen 
helyük. Hétfőn ismét olyan levelet kaptunk 
ebben az ügyben, amelyet kötelességünk 
nyilvánosság elé vinni. A levél a következő; 

Tisztelt Szerkesztőség! Engedje meg 

a tisztelt szerkesztőség, hogy b. lapjának 

e hó 10-iki számában a magántisztviselők-

ről megjelent cikkekhez néhány megjegy-

zést fűzzek. 

Igazán dicséretre méltó cselekedetet 

végzett a tisztelt szerkesztőség akkor, mi-

dőn a magántisztviselők helyzetének meg-

ismertetését napirendre tűzte, inert ennek a 

iix fizetést élvező társadalmi osztálynak a 

helyzete valóban annyira elszomorító, hogy 

annak őszinte feltárása csakugyan a nyilvá-

nosság ele kívánkozik. 

Amennyire helyesnek tartható azonban 

az alkalmazottak szempontjából cikkeik ki-

induló pontja, annyira nem tehetik maguké-

vá az alkalmazottak azt a módszert, melyet 

a tisztelt szerkesztőség a veszedeflem ellen-

sulyozásája ajánl és talán még kevésbé 

helyeselhetik azt, hogy akkor, midőn a tiszt 

viselők helyzetéről kívánja a t. szerkesz-

tőség a közvéleményt tájékoztatni, néhány 

vezető állásban levő embernek a nyilatko-

zatát hozza nyilvánosságra. Csak termé-

szetes, hogy ezek az urak a vezetésük alatt 

álló vállalatok tisztviselőinek a helyzetét 

kitűnőnek, sőt akadhatnak olyap igazgatók 

is, akik rózsásnak fogják mondani. Tessék 

csak azonban a tisztviselőket és elsősorban 

talán a kisebb javadalmazásunkat kikérdez-

ni, hogy mennyi fizetésük volt a háború 

előtt és mennyivel emelkedett a háború 

alatt; hányszor esznek egy héten ebédre 

húsételt és általában mit vacsoráznak? Mi-

kor csináltattak utoljára ruhát és mikor vá-

sároltak legutóbb cipőt? Előfizetnek-e, mint 

kultiir emberek valamelyik lapra? Én meg 

vagyok győződve, hogy az igy napfényre 

jutó adatok, melyeket bátran él lehet majd 

a „szegénység sta!tiszti'kájá"-nak keresztel-

ni, a magántisztviselők olyan "szomorít hely-

zetéről fognak majd bizonyságot tenni, hogy 

azokat olvasva, sokkal több főnök fog akad-

ni, a'ki rászánja magát ,alkalmazottai fize-

tésének megfelelő (felemelésére, mint az 

önök által közölt nyilatkozatok hatása alatt. 

. A nyomor elviselésére a tisztelt Szer-

kesztőség az önmérséklést ajánlja orvossá-

gul. Hát ezen a téren az alkalmazottak el-

mentek már a legvégső határig és egészsé-

gük kockáztatása nélkül igényeiket imár 

Igazán nem' 'mérsékelhetik jobban! Sajnos 

azonban, mig a tisztviselők kényszerből ta. 

fcarékoskodnak, addig főnökeik 'is a taka-

rékosság politikáját követik híindaniiyiszor, 

valahányszor az alkalmazottak fizetésének 

megállapitásáról van szó . 

A magánalkalmazottak eddig példás 

megadással tűrték sorsukat. Remélték,hogy 

lojális magatartásuk főnökeiket belátásra 

fogia bírni. De ezúttal is — mint annyiszor 

— csalatkoztak. Más eszközhöz kell tehát 

folyamodniok és az az eszköz a szervez-

kedés. Egyesületekben kell tömörülniök, 

hogy tömeget alkothassanak, mert a tömeg 

erőt és hatalmat jelent és a hatalom előtt 

mindenki, még a munkaadó szivtelenség is 

meg fog hajolni! 

Abban a reményben, hogy a tisztelt 

szerkesztőség az érdekelt magántisztviselők 

egy nagy rétegének álláspontját képviselő 

soraimnak b. lapjában helyet - fog adni, va-

gyok őszinte nagyrabecsülésem kifejezése 

mellett kiváló tisztelettel Fekete Mór, a Biz-

tosítási Tisztviselők Országos Szövetségé-

nek bizalmi férfia. 

Eddig megjelent cikkeinkből nyilván 
való, hogy a levéllel teljesen egyetértünk. 
Arról a módszerről, amellyel mi a magán-
tisztviselők helyzetét a közönség elé tárjuk, 
kissé korai a kritika. Az is el fog követ-
kezni, amit a levélíró ur óhajt: gyűjtjük a 
magántisztviselőktől az adatokat. Azt sze-
rintünk, hogy a munkaadókat is megszólal-
tatjuk, nem lehet hibáztatni, amint nem le-
het anélkül állítani, hogy valaki az elfogult-
ság gyanújába ne (keveredjék, hogy egyetlen 
munkaadó sem tette meg kötelességét. Té-
vedés, hogy mi a nyomor elítélésére kizá-
rólag az önmérséklést ajánlottuk orvos-
szerül. Olyan világosan irtuk, hogv nem tilt 
félremagyarázást: három tényező szállhat 
szembe a nagy tisztvisellőnvamorral, a ha-
tóság legerélyesebb védelme, az ön mérsék-
lés és a méltányos drágasági pótlék. A tö-
mörülés ereje régi keletű igazság. A Ma-
gántisztviselők Egyesülete például mindent 
elkövetett, hogy a tisztviselők helyzetén 
könnyítsen és nagyon sok tisztviselő — ugy 
tudjuk — még mindig nem tagia az egye-
sületnek. 

Sikertelen olasz támadások, 
BUDAPEST, junius 11. (Közli a mi-

niszterelnöki sajtóosztály.) A hatódik olasz 

hadseregnek a hét község fensikján és a 

Sugaua-völgybeai egy idö óta várt táma-

dása megkezdődött. Több napos gondos tü-

zérségi előkészítés után az ellenség tegnap 

az Aslago és a Brenta közötti arcvonalon 

harcba vetette gyalogságát. — Asiagotól 

északnyugatra nagy áldozatokkal sikerült 

az olaszoknak árkainkba benyomulniuk. 

Estére teljesen kivetettük az ellenséget. 

Különösen makacs viaskodás foiyí a Casa-

ra Zebionál a Monté Forno területén, ahol 

az olaszok rohama stájer csapatok vitéz-

ségén zúzódott össze. A Sugana-völgyben 

ágyutüzünkben, illetőleg közelharcban az 

eüenség összes támadásai meghiúsultak. 

Repülőink két olasz repülőgépet lelőt-

tek. - - Az Isonzo mentén nem volt különös 

esemény. ; 

A VEZÉRKAR FŐNÖKE. 

A németek ujabb sikerei nyugaton. 
BERLIN, junius 11. A nagy főhadi-

szállás jelenti: Rupprecht trónörökös had-

csoportja: A Diinák szakaszában, Nleuport-

nál és Yperntől keletre tegnap a tüzérségi 

(tevékenység időnkint jelentékenyen erős-

bödött. Estefelé a Wytscbaétetöl és Messi-

nestöl keletre fekvő harcterületen is foko-

zódott a tíiz. Éjjel erős tüzérségi rajtaütés 

nyomán Hollebeketöl és Vambeketöl nyu-

gatra angol századak vonalaink elten elő-

renyomultak. Visszavertük őket. A Douve-

töl délre az angoloknak a Varmatonitól nyu-

gatra fekvő fazékgyár ellen este intézett 

támadásai meghiúsultak. A labassei csator-

na két oldalán és a Scarpe déli partján Fest-

hubertnél, Loosnál és Mouchynál késizülő 

angol támadások véghezvitelét megsemmi-

sítő tüzünkkel megakadályoztuk. A labas-

sei-bethunéi ut ineutén, Vermeüestöl észak-

keletre és Hulluchtrál visszavertünk felde-

rítő ellenséges előretöréseket, 

A német trónörökös hadcsoportja: 

A Chemin des Dames-on, Certnytól nyu-

gatra, keletporosz és nyngatporosz ezre-

dek rohamcsoportjai meglepetés szerűen 

többször betörtek a franciák árkaiba, A 

megszálló őrséget, amennyiben meg nem 

menekült, leterítették, a többit foglyul ej-

tették. Az itt megindult élénk tüz kiterjedt 

a szomszédos szakaszokra is. Különben 

azonban csekély maradt. 

Albert wiirttentbergi herceg hadcso-

portja: Lényeges esemény nem történt, 

LUDENDORFF, első föszálláwuester. 

(Közli a miniszterelnöki sajtóosztály.) 

Bolgár őrs-csapatok 
sikerei Macedóniában. 

BUDAPEST, junius 11. (Közli a mi-

niszterelnöki sajtóosztály.) Délkeleti harc 

tér: A helyzet változatlan. 

A VEZÉRKAR FÖNÖKE. 

BERLIN, junius 11. A nagy főhadi-

szállás jelenti: A Vardair .két partján és a 

Dolran-tónál bolgár őrsök sikeres ütköze-

teket vívtak. 

LUDENDORFF, első főszállásmester, 

(Közli a miniszterelnöki sajtóosztály.) 

Keleten nincs esemény 
BUDAPEST, junius 11. (Közli a mi-

niszterelnöki sajtóosztály.) Keleti harctér: 

A helyzet változatlan. 

A VEZÉRKAR FÖNÖKE. 

BERLIN, junius 11. A nagy főhadi-

szállás jelenti: A keleti harctéren a helyzet 

változatlan. 

LUDENDORFF, első főszállásmester. 

(Közli a miniszterelnöki sajtóosztályt 
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Jegyezzünk hadikölcsönt. 


