
1 

Szeged, junius 19, MÍ j^AGYÁBOBSZI ÍÖ 

J f szegedi m a g á n t i s z t v i s e l ő k helyzete. 

Körülbelül két ihét óta 'a Délmagyaror-
szág az ügyihöz méltó lelkesedéssel felkarol-
ta 'a .szegedi magánalkalmazottak ügyét és 
ezen idő óta állandóan 'íelszinen tartja a kér-
dést. Kiilömböző nyilatkozatok, hozzászólá-
sok láttak napvilágot a lap (hasábjain és ugy 
látszik, hogy a cél '— e magánalkalmazottak-
helyzetének javítása — most majd jelentő-
ségteljes lépéssel (haladhat a megvalósulás 
felé. Pásztor 'József és Wimmer Fii lop tör-
vény/hatósági bizottsági tagok ugyanis in-
dítványt nyújtottak 'be Szeged 'város taná-
csához, melyben a törvénythatóság legköze-
lebbi közgyűlésének napirendiébe kérik egy 
olyan tanácsi javaslat felvételét, melv sze-
rint a közgyűlés 'utasítsa a fanácsot, 'hogy 
sürgős előterjesztésben kérje a kormánytól 
olyan rendelet kibocsátását, 'melv az összes 
magáncégekre kötelezővé tenné 'alkalmazot-
taik fizetésének legalább ís olyan mérvű fel-
emelését mint amilyen mértékben az állaim 
saját alkalmazottainak fizetését felemelte. 
Az indítvány nagyon is helyénvaló, mert ha 
akadtak is magánvállalatok 'és cégek, me-
lyek önként is ' tudatára ébredtek annak, 
hogy a háború előtti jövedelmekből megélni 
ma már teljes lehetetlenség, viszont a vsJó-
ságos 'helyzet az, hogy 'a magánvállalatok 
es cégek nagyobbik része az alkalmazottak 
megélhetési viszonyait még mindig nem lát-
ja elég sivárnak, mert még iniindig nem tud-
ták rászánni magukat arra, hogy ha hábo-
ríts drágasággal ugyan teljesen lépést tartó 
fizetésemeléseket nem is adtak, de legalább 
némileg igyekeztek volna alkalmazottaik 
helyzetén javítani. A főnökök nagyobbik ré-
sze még mindig nern akaria észrevenni azo-
kat a nehézségeket, melyekkel a szükségleti 
cikkek beszerzése jár és az árak emelkedé-
séről sem látszanak tájékozódva, letmi! 
Ezeket a főnököket tehát rá kell szorítani 
alkalmazottaik fizetésének a 'háborús viszo-
nyoknak megfelelő felemelésére. 

Az indítvány megokolása is egészben 
véve helyes, de nem ártana, ha a közgyűlé-
sen az indítványt benyújtó bizottsági tagok 
különösen is hangsúlyoznák maid. hogy in-
dítványuk a női alkalmazottakra Vs vonat-
kozik, mert ha a férfi alkalmazottak megél-
hetési viszonyai rosszaknak mondhatók, a 
•nőké egyszerűen szégyenletesnek nevezhető. 

Szeged város törvényhatósági bizottsá-
gának tagjai, amennyiben az indítványt ma-
gnkévá teszik, arról tesznek majd tanúbi-
zonyságot, hogy elismerik a magánalkal-
mazottak helyzetének tarthatatlanságát, de 
egyszersmind azt is kifejezésre fogja juttat-
ni az indítvány elfogadása, miszerint tuda-
tában vannak annak, lrogy milyen fontos 
rétegét képezik az ország dolgozó társadal-
mának a magánalkalmazottak és belátják, 
hogy a munkástársadalopmak ezt a leginte 
ligensebb osztályát mai nyomorúságos hely-
zetében meghagyni országos érdekékbe üt-
közik és ennek az osztálynak pusztulását 
megakadályozni mindenkinek hazafiúi és 
emberi kötelessége. ) 

Minthogy arra is lehet számítani, hogy 
az indítványnak akadnak majd ellenzői is, 
akik saját jólétükből elbűvölve, az alkalma-
zottak helyzetéről általánosan ismert néze-
teket túlzottaknak fogják tartani és a tör-
vényhatóság állásfoglalását szükségtelennek 
fogják nyilvánítani, álljon itt néhány kor-
történeti adat rendelkezésükre, hátha ezek 
megismerése ezeket az urakat is iobb be-
látásra birja majd. Egy családapa, akinek 
felesége és hat gyermeke van, egy Ihelyebli 
malomvállalatnál 1200 korona évi fizetést 
kap és egyéb semmit. Ebből fizeti a lakbért 
és megélhetésre alig marad 800 koronája. 
A gyermekei mezítláb járnak, ruházatuk tel-
jesen lerongyolódott. Hat hét óta húst egy-
^Italában nem ettek. Köménymagos levesen 

élnek és néha — amikor hozzájutnak — 
burgonyát is főznek. Felesége betegen fek-
szik és gyógykezeltetésre nem futja jövedel-
méből. Minden értékesíthető holmijukat el-
adták már. 

Egy másik magántisztviselő 'feleségével 
és gyermekével 1400 korona fizetésből ten-
geti életét. Ebből kell megélniök. lakbért 
fizetniök és ruházkodniok. Cipőjét maga 
foltozza, ruhát már 4 esztendeje nem vásá-
rolt. odahaza leveti cipőit, hogy ezáltal ts 
kímélje és tovább tartsanak. Annyira leron-
gyolódott már, hogy kerüli az embereket. 
Vasámaponkint a holt Tiszára jár rákásznr, 
ahol reggeltől estig összefogdos 30—40 da-
rab rákot és ezeket beosztják egész hétre 
és ugy fogyasztják el. Ez képezi huselede-
liiket. . 

Egyik helybeli legnagyobb iparvállalat 
tisztviselőjének havi összjövedelme 300 ko-
rona. Ruhát 1913 elején készíttetett utoljára. 
Ez a tisztviselő nem reggelizik, foltozott ci-
pőben jár, újságra nem fizet elő. színházba, 
.moziba nem járhat. Egész ruházata 2 kopott 
öltönyből áll. Ugyanezen vállalat másik két 
tisztviselőjének 8, illetve 10 évi szolgálati 
idő után 270 korona a havi fizetése. Egyi-
kük nős. 1 

Egy helybeli bankház irodistanője 5—6 
évi szolgálati idő titán 140 korona fizetést 
élvez. Ebbőf a fizetésből édes anyját és bu-
gát kell eltartania. . 

Egy hatalmas tőkék fölött rendelkező 
társaság irodistanője a télen súlyos betegen 
feküdt és még most sem heverte ki teljesen 
betegségét. Havi jövedelme több mint egy 
évtizedes szolgálati idő után nem éri el a 
200 koronát. Orvosi rendeletre üdülni kell 
okvetlen mennie. Mivel fizetéséből erre nem 
tellik, munkaadójától rend'kiviili segélyt kért. 
A sek milliók fölött rendelkező vállalat ké-
relmét elutasította és főnöke odanvilatko-
zott, hogy ilyen gondolat csak egy nő agyá-
ban születhetik meg és még szép, hogv für-
dői toalettekre is nem tőle kér pénzt. 

I'yen szomorú képeknek se szeri, se 
száma. De képtelenség ezeket a hajmeresztő 
dolgokat mind felsorolni. Ez a néhány eset 
mindenesetre hűséges tükre a magánalkal-
mazottak szomorú helyzetének. Ha a köz-
gyűlés az indítványt magáévá teszi, méltó-
nak fog bizonyulni Szeged városának a kor 
követelményeit mindenkor megértő szelle-
méhez. Fekete Mór. 

Athénben ismét csend van. 
Athén, junius 18. A Reuter-ügynökség 

jelenti: Konstantin király végleg elhagyta 

Görögország földjét. A katonai klubot be-

zárták. Közhírré tették, hogy azokat, akik 

katonai távíró- és távbeszélővezetekéket 

megrongálnak, agyonlövik. A Pyreuszbaii 

ujabb csapatok szállottak pratr'a. A görög 

vizeken a hajózás és a szárazföldön, a vas-

úti közlekedés ismét megindult és a normá-

lis állapot helyreállott. 

Venlzelosz lesz az uj kormányelnök 
Genf, junius 18. A Petit Parisien-nek 

táviratozzák Szalonikiból: Venizelosz, julius 

elsején átveszi a kormányt. Konstantin ki-

rály lemondása előtt Venizelosz Szalamisz 

szigetén találkozott Jonnarttal, Akivel hosz-

szasan tanácskozott. Venizelosz! Ribotihoz, a 

francia miniszterelnökhöz táviratot intézett, 

amelyben a hellenizmus nevében köszönetet 

•mondott neki az uj korszakért, s ázft a re-

ményét fejezi ki, hogy a görögök a jövő-

ben a becsület és a kötelesség utján fognak 

haladni, 

HÍREK 
oeo« 

No bántsd a gibicet. 
Harminc korona a gyöngyösi tiizkárosultaknak. 

A rekkenő hőség dacára, hét tön délután 

egy talpig fekete ruhás fiatalember állított 

be a szerkesztőségünkbe. Először azt. hittük: 

miniszter jelölt, de csakhamar kiderült, hogy 

csak 15 éves és pikkoló az egyik belvárosi 

kávéházban. Az ifjú, kezében 15 darab vihar-

vert papír-két koronást szorongatott és mi-

közben ajkai körül gúnyos mosoly játszado-

zott, a pénzt letette a szerkesztőség asztalára 

és magyarázatkép ezeket mondta: 

— R. ur a (kávéházban alsózás közben 

pofonvágta K. ur gibicet és azért küldi ezt a 

pénzt, a gyöngyösi tüzkárosnltak1 javára. 

A magyarázat lakonikus volt és mégis 

sokat mondó. Ezért utána jártunk a furcsa 

adakozásnak és egy beavatott, de tárgyilagos 

szemlélőtől a következő felvilágosítást kap-

tuk: • 

— R. ur alsózott szerződtetett minden-

napos partnerével és a gibicek energikusan 

gibiceltek, Közöttük a szemfüles K. ur. R. 
s 

ur valószínűleg elnézte sekszt-ász-bella-kasz-

száját, ami K. urnák csakúgy egyszerűen 

nem akart a fejébe menni és biecsmórlőleg, 

sőt kicsinyesen nyilatkozott ezzel kapcsolat-

ban R. ur játékmiivészetéről. R. urat, ami-

kor ezt meghallotta, annyira elragadta, a fáj-

dalom (a szekszt-ássz-bel la-tkassza elnézése) 

és a düh, (a kicsinyesen lebecsmérelt játék-

müvészete miatt) (hogy pofonilag bteosület-

sér tette K. urat. K. mihelyst ezt észrevette, 

azonnal ki is jelentette, hogy az ügyet 

ennyiben még sem hagyhatja és ezért följe-

lenti R.-t. K. ur ezert fellépése nemcsak a já-

tékosok, hanem a gibicek körében is általános 

meglepetést keltett és hosszas rábeszélés 

után, ugy két perc múlva K. ux beleegyezett 

•abba az elvi megállapodásba, hogy a pofon-

ügyet, amiről momentán nem tudták meg-' 

állapítani, hogy kimerít i-e a becsületsértés 

ismérvét, asürileg intézték el. A zsűrit ter-

mészetesen a gibicek alkották, akiknek dön-

tését a vádlott R. magára nézve előre is kö-

telezőnek ösmerte el. 

Izgalmas és rövid tanácskozás után a 

zsűri meghozta Ítéletét, amely szerint az in-

zultáló R. ur köteles nyomban 30 koronát 

adni a gyöngyösi tiizkárosultak javára; a 

pénzt a Délmagyarország szerkesztőségébe 

küldeni, ahol ez a tény, nyilvánosan rtyug-

táztatik. Mivel a játékosok részérői az itélet 

ellen nem éltek Mebezéssel, R. tényleg ki-

szurkolta a 15 darab legkopottabb papir-két-

koronását és átadta azt, az itélet végrehajtá-

sával megbízott ifjú pikkolónak. Miután ig.V 

elegendő tétetett az anyagi és erkölcsi igaz-

ságnak, a gibicek általános éljenzése közben 

az alsós ismétm egkiezdődött, — K. ur ezúttal 

szembeült R.-val, — mi pedig' a beküldött 30 

koronát a fentiekben ezennel nyugtázzuk. 

—• Időjárás. Lényegtelen hőváltozás, el-

vétve zivataros eső. 

PROGNÓZIS: Meleg, elvétve csapa-

dék, Déli hőmérséklet: 23.2 fok Celsius. 

— Személyi hir. Dr. Cicatricis Lajos főispán 
kedden reggel Szegedre érkezik, 

•í 


