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JT szegedi njagántisztviselök helyzete, 
(Saját tudósítónktól.) Az a szándék, hogy 

a magántisztviselők nyomorúságos helyzetén 

valami módon javítani sikerüljön, szomba-

ton konkrét alakot nyert. Wimmer Fülöp és 

Pásztor József törvényhatósági bizottsági 

tagok ugyanis a következő indítványt nyúj-

tották be a juniusi közgyűlés elé: 

Tekintetes Tanács! 

Tisztelettel kérjük, szíveskedjék a követ-
kező indítványunkat pártoló javaslattal a 
juniusi közgyűlés elé terjeszteni: 

— Határozaz el a város közgyűlése, hogy 
a magáncégek (részvénytársaságok, szövet-
kezetek, egyéni és társas cégek!) alkalmazot-
tainak nehéz megélhetési helyzetén javítani 
kivan. Ennek érdekében adjon felhatalma-
zást a tek. Tanácsnak a következőkre: For-
duljon a tanács a város közönsége nevében 
a lehető legrövidebb idő alatt alaposan meg-
indokolt, sürgős felterjesztéssel a kormány-
hoz azért, hogy minél előbb életbe lépő ren-
delettel határozza meg annak a legkisebb tá-
mogatásnak mértékét, amelyben ezek a cé-
gek alkalmazottaikat a mai nehéz megélhe-
tési viszonyok közepette részesíteni kötele-
sek. Kérje a felterjesztésben a város közön-
sége a támogatás mértékének megállapítá-
sát, aminél irányadó az legyen, hogy a ma-
gáncégek legalább olyan támogatásban le-
gyenek kötetesek részesíteni alkalmazottai-
kat, aminőben az állami tisztviselők része-
sültek. Sürgőven keresse meg a tanács az ösz-
szes törvényhatóságokat, hogy haladéktala-
nul forduljanak hasonló szellemű felirattal a 
kormányihoz. 

Tekintetes Tanács! Jól tudjuk, bogy a 
munkaadó és az alkalmazott között fennálló 
jogviszonyt törvények és szerződések szabá-
lyozzák. Ezek a szerződések azonban rend-
szerint gyönge lábon állnak és a törvények 
hiányosak. Egyébként is a háború megpró-
báltatásai mindenkivel szemben felállítottál! 
kötelességeket a törvényeken tul ós tudtak 
is sokan annyira ember lenni, bogy a törvé-
nyekre való hivatkozással el ne hárítsák ma-
guktól ezeknek a kötelességeknek teljesíté-
sét, Ez a belátás vezethette az államot és a 
városokat, amikor a mai rendkívüli drága-
ság idején, amellyel a rendes fizetés kereté-
ben megküzdeni képtelenség, drágasági pót-
lékban részesítsék tisztviselőiket. Az állam 
és. a városok gondoskodásának azonban min-
den polgárukra ki kell terjedni. Az államot 
és a városokat nemcsak az érdekelheti, hogy 
a veszedelmes méreteket öltő drágasággal a 
saját tisztviselői tudjanak megküzdeni, ha-
nem az is, bogy minden polgára megküzd-
hessen valahogy. Ennek az eszközeit nem a 
közületek, hanem a cégek kötelesek meg-
adni, amelyeknek szolgálatában az illetők 
állnak. Azt, bogy a kérdéses cégek teljesi-
tik-e ezt a kötelességüket, a mai viszonyok 
között már nem lehet az ö tetszésükre bizni. 
Az államnak és a városoknak' védelmükbe 
kell venni a magánalkalmiazottakat is, akik 
fixfizetésből kénytelenek megélni ós meg kell 
találniuk a módját annak, bogy ezek vala-
mennyien részesüljenek' háborús segélyben. 
Olyan tartalmú szabályrendelet alkotására, 
amely a cégeket arra kötelezné, hogy alkal-
mazottaikat mindaddig fizetési pótlékban ré-

szesítsék, amig a drágaság tart, a városnak 
nincs joga. Az egyetlen mód, amelyen az 
egyre sulyosodó helyzet orvoslására siethet 
az, ha felir a kormányhoz és attól rendelet 
sürgős kibocsájtását kéri. 

Az alkalmazottak a legrettenetesebb 
helyzetben vaunak. Az egyes cikkek ára 
KM1—2000 százalékkal emelkedett. Ezzel szem-
be sok cég egyáltalán nem adott drágasági 
pótlékot, mások oly keveset, hogy alig jöbei 
számításba. Aránylag kevesen vannak, akik 
megfelelő háborús segélyben részesítették 
alkalmazottaikat. Ez — a jelekből itélve — 
országszerte igy van. Annak, bogy az elé-
gedetlenség csak a fővárosi nagyobb helye-
ken tör ki nyíltan, közismert okai vannak. 

A cégek a háborúban — kevés kivételtől 
eltekintve — nagyon szépen kerestek. Vál-
tozatlanul áll ez a megállapítás a legtöbb 
olyan cégre b, amelyik nem volt hadsereg, 
szállító. Az üzem- és üzlettulajdonosokra 
szép napok virradtak, ép azért bizonyára 
nekik sem lesz kifogásuk az olyan egységes 
szabályozás ellen, amely a megélhetési gon-
dokat odáig szállítja le, ahol már nem aa 
éhezés, hanem a drágaság ellen kell harcolni, 
mert erre is jut néhány garas. 

Kérjük a tek. Tanácsot, hogy indítvá-
nyunkat. támogatni és a tisztelt Közgyűlést, 
hogy azt elfogadni szíveskedjék. 
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Az angolok dühe a német 
légitámadás miatt. 

Rotterdam, junius 16. Londonból jelei-

tik: Az alsóház tegnapi ülésén [megkérdez-

ték a kormánytól, hogy nincs-e szándéká-

ban feleletül a London ellen irányuló re-

pülőtámadásokra a legesélyesebben fellép-

ni a német nép ellen? A német városokat 

kell hasonló módon megfenyíteni, hogy a 

németeknek elmenjen a bátorságuk az ilyen 

támadásoktól. 

Cave a kormány nevében kijelentette, 

hogy erről a kérdésről semmit sem mond-

hat. A Daily Mail vezető cikket ir a német 

repülőtámadásról és cikkének címéül azt 

adja: Támadjátok meg Kölnt! Ha a nagy 

nyugatnémetországi városokat megtámad-

ják, a német repülőknek otthon kell marad-

niok és a londoni keleti városrészek gyer-

mekei biztonságban lehetnek. A Daily News 

a megtorlás ellen ir és azt ajánlja, hogy, 

mint eddig, csak katonai fontosságú helye-

ket támadjon meg Anglia. 

A londoni légitámadásnak 104 
halottja és 423 sebesültje van. 

Rotterdam, junius 18. A Reuter-ügynök-

ség jelenti: Az alsóházban O'Connor állam-

titkár közölte, hogy a legutóbbi jelentések 

szerint a légi támadásnál 104 ember életét 

vesztette, 154 súlyosan, 269 'könnyebben meg-

sebesült. Összesen 120 gyermek balt meg, il-

letve sebesült meg. 

Az idei termés értékesítése. 

Minit értesülünk az idei termés értéke-
sítését és forgalomíbahozatalát 1 szabályozó 
kormányerndelet most már rövidesen meg-
jelenik. Az idő előrehaladott voltánál fogva 
az érdekelt körök már türelmetlenül várják 
a rendeletet, mely .a kormányválság miatt 
késett. Illetékes körök ugy tudják, hogy az 
uj kormány magáévá tette a közélelmezési 
hivatal elnökének előterjesztését, amely 
szerint a legszigorúbb rendszabályokat fog-
ják alkalmazni a termés biztosítása érde-
kében. 

A Haditermény bizományosai nem fog-
nak az egész ország területén vásárolhatni, 
hanem körzeteket fognak kapni, ahol a ha-
tósággal karöltve teljes felelősséggel inté-
zik majd a gabona átvételét és elszállítá-
sát a 'Haditermény rendelkezése szerint. 
A terv az, hogv a termést rögtön a csép-
lésnél lefoglalják, a gazdának meghagyják 
az őt 'megillető gazdasági és házi szükség-
letét az egész évre, mig a többi felett a 
Haditermény rendelkezik majd körzeti bi-
zományosa utján. 1 A körzeti bizományos 
kötelessége lesz az átvételeket folyamato-
san, fennakadás nélkül eszközölni, ügyelni 
arra, hogy a lefoglalt tételek kellő időben 
leszállításra kerüljenek és ha egyik-másik 
termelő szállítási kötelezettségének eleget 
nem tenne, arról az illetékes hatóságot ha-
ladék nélkül értesíteni tartozik. Ennek az 
eljárásnak számos előnye lesz. Megkímél-
tetnek a kötelezettségüknek eleget 1 tevő 
termelők a folytonos rekvirálásokkal járó 
zaklatásoktól, viszont az ellenőrzés sóikkal 
gondosabb és pontosabb lesz. A Haditer-
inény körzeti bizományosának maid lesz 
gondja rá. hogy körzetéből kicsempészések, 
jogtalan vásárlások ne történhessenek. ' 

Ami a magánosok ellátását illeti, .még 
illetékes körök nem döntöttek. Az való-
színű, hogy a közvetlen vásárlást a terme-
lőktől nem fogják engedélyezni, inert ez 
számos és eléggé nem ellenőrizhető vissza-
élésekre adna alkalmat. Tavalv is számos 
esetben kértek a termelök különböző jog-
talan megtérítéseket a maximális árakon 
felül és a fogyasztók, hogy gabonához jus-
sanak, kénytelenek voltak különböző címe-
ken megtérítéseket engedélyezni. Meg 
nem engedett verseny fejlődött tehát ki. 
amit az idén feltétlen elkerülni akarnak. 
Legjobb lenne az a megoldás, engedélyez-
tessék a bevásárlás oly formában, hogy a 
hatóság által kiállított vásárlási igazolvá-
nyok alapján a Haditerménvtől annay kör-
zeti bizományosa utján vásárolhassanak a 
fogyasztók. 

A fejadagok és a maximális árak tekin-
tetében sincs még döntés. Ezt függővé te-
szik a termés végleges kialakulásától, meg 
számos más, itt nem tárgyalható, körüi-
ménytöl is. 

Ha a kormányrendelet megjelenik, azt 
részletesen ismertetni fogjuk és akkor szól-
ni fogunk az erőtakarmány, hizlalás és szá-
mos e tárgygyal összefüggő kérdésről is. 

K. M. 
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