
Az állami tisztviselők 
országos gyűlése. 

(Sípját tudósítónktól.) Az Állami Tiszt-
viselők Országos Egyesülete vasárnap dél-
után négy órakor rend kívüli közgyűlést tar-
tott Budapesten a régi képviselőház ülés-
termében. A gyűlés igen viharos lefolyású 
volt. Szenvedélyes kifakadások hangzottak 
el. Az elnökség rendőröket rendelt- ki a gyű-
lésre, a gyűlés többsége azonban követeke 
a rendőrök eltávolítását, ami tneg is történt. 

Kossinszky Viktor királvi tanácsos iz-
galmas hangulatban nyitotta tneg az ülést. 
Bejelentette, hogy a gyűlés napirendjén a 
húsvéti közgyűlésen hozott határozat reví-
ziója és a szolgálati pragmatika ügye sze-
repel. Húsvét óta a drágaság egvre fokozó-
dott. A tisztviselők képtelenek a drágaság-
gal lépést tartani. Lehetetlen, hogv amikor 
a maga viszonyait mindenki a mostani hely-
zet szerint tudja módosítani, egyedál! nekik 
kelljen garasokért dolgozni. (Közbekiáltás: 
KiuzSúrázrtak bennünket!) Minden kérésünk-
re azt mondják, hogv nincs fedezet, pedig 
ahogy 3 vasutasok rizetésrendezésére meg 
tudták találni a fedezetet, épp ugy a miénkre 
is mód lenne. (Zajos helyeslés.) 

Ezután dr. Biró Benedek felolvassa azt 
a fölterjesztést, amit a rendkívüli közgyűlés 
a miniszterelnökhöz intéz. A húsvéti memo-
randumban, úgymond, ö t ven -he üvenöt-s zá z 
százalékos háborús segélyt kértünk, most 
pedig azt kívánjuk, hogy 1917. november 
1-tÖt a férfi s a női alkalmazoKük egykiránt 
kétszáz, százötven, illétve izáz százalékos 
háboríts segélyben részásiil)e;iek. Követeljük 
továbbá statáriáüs joggal felruházott kor-
mánybiztosnak a kirendelését, hegy gátat 
vessen a további áremelkedéseknek. Ha a 
normális költségvetésben: nem volna fedezet 
a tisztviselők íizetésrendezésére. akkor a 
többletet a háborús kiadások között, mini a 
katonai illetményeket számolják el. Végül 
kívánják a .szolgálati pragmatikára vonatko-
zó törvényjavaslatnak még az őszi parla-
menti ciklus elé való terjesztését. 

Klek Gyula követeli az .országos kon-
gresszus összehívását. Indiiivánvozza, hogy 
a kongresszus kebeléből küldjenek ki egy 
nagybizottságot, amely őfelsége elé járuljon 
és tőle kérje a tisztviselők helyzetének ren-
dezését. (Zajos éljenzés és taps.) 

Benei Antal felszólalása során incidens 
történt. Amikor arról szólt, hogy egy tanító 
sem kapta meg a négyszáz korona családi 
pótlékot, egy tanító közbeszólt, hogv ő meg-
kapta, mire nagy vihar tört ki. A közbe-
szólót megragadták és kivezették a terem-
ből. Aj, elnök nagy zajban felfüggesztette 
az ülést, majd ismét folytatták a vitát. 

moruságot és a fokozott munkát és öngyil-
kos lett. 

Kiss Roland indítványom, állapítsák 
meg a d rágásági százalékot és ugyanannyit 
adjanak a tisztviselőknek is. 

Ezután Boross Géza iskolaigazgató akart 
felszólalni, azonban lárma fogadta. Különö-
sen a radikális blokkhoz tartozók, akik ér-
tesültek arról, hogy Boross ellenük akar 
szólni, nagy lármában törtek ki. Amikor Bo-
ross nagy nehezen szóhoz itat. kijelenti, 
hogy nem igaz az, hogy a blokknak módjá-
ban lett volna kibuktatnia az elnökséget és 
hogy a választmánybn is trükkel juttatták 
be az embereket, (Óriási lárma, közbekiál-
tások; Kenyér kell. nem blokk!) 

Dr. Bugi Zoltán azt javasolja, hegy egy 
küldöttséget vezessenek a közélelmezési mi-
niszter elé és kérjék ő t hogy az élelmezés 
körüli kívánságaikat intézze el. Több fölszó-
lalás után, Zaborszky Jenő javasolja, hogy a 
létminimumot a memorandumban háromezer 
koronában állapítsák meg. 

Robitsek Pál a tisztviselők szervezet-
lenségéről szól és kijelenti, hogy h3 a kor-
mány nem teljesíti a tisztviselők kívánságait, 
kénytelenek átlépni azon a nvított kapun, 
amely a szakszervezetekbe vezet. 

A vita után dr. Andor Endre alelnök be-
jelenti, hogy a felterjesztésbe belefoglalják 
az elhangzott indítványokat: a nötisstvise-
fők tisztviselőkké való minősítédériek a 3000 
kttnom létminimumot. a telihakalmu kor-
mánybiztos kiküldésének, a betegség e\tétére 
való biztosítás és a szol gálán pAikmatika 
megalkotásnak kívánságát. Ha kérelmeiket 
nem teljesítik, akkor összehívták a rendkí-
vüli kongresszust. 

A kibővített memorandumot elfogadta 
a közgyűlés. A gyűlés este kilenc óra után 
ért véget 

u h a n i a 
Telefon: 872. 

tiuszkó István felszólalása után Sándor 
Ignác ötszáz szegedi tisztviselő rievében szó-
lal fel. Panaszolja, hogy a szegedi beszer-
zési csoport számára nem kapott még máig 
Sem szállítási igazolványt a szükséges bur-
gonyához. (Közbekiáltások: Botrány!) 

Rózsa Dániel szintén támogatja az el-
nökség felterjesztését és a tanitók sérelmei-
ről beszélt., Kovácsay István a nyugdíjas 
tisztviselők nevében csatlakozik n fölterjesz-
téshez. 

Pálfy Gyula a radikális blokk szerepé-
ről beszél ós kijelenti, hogv a blokk tovább 
folytatja szervezkedését. Hangoztatja, hogy 
a radikális blokknak módjában lett volna a2 
elnökséget kibuktatni, de megelégedett az-
zal, hogy tiz tagot hozott be a választmány-
ba. — Szilágyi József, azt javasolja, hogy 
indítsanak az állam ellen polgári (kártérítési 
pert, azért, mert nem ad akkora háborús 
segélyt, mint amilyen a drágasági percent. 

Milcsók Árpád a pénziigvi tisztviselők 
nyomorúságos helyzetéről beszélt. Elmond-
ta, hogy egy tisztviselő nem bírta ki a nyo-
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D r » R e l n l g e r o r o s t f o g s á g b ó l 

hazaérkezett. 
ÓS'Óját ludQsttónktó}.) Dl". Rcinífíer Her-

mán®, .szegedi korMcti tiszti orvos, 3-ik hon* 
vfédibiiszárezrddhclsi tartalékos főorvos har-

madfélévi orosz hadifogság után szombatom, 
•este bazaérko-zctt Noa-végiából, a,hol pár hó-
nap óta. mint hadifogoly, internálva volt. Dr. 
Reiniger inéig 1915-.be n, niint egy ngéstfségiügyi 
osztag- paradicsom ka került hadifogságba Galí-
ciába®, súlyos sebesüléssel. Körülfogták, nem 
•tudott meÜeMilPi, de különben is has- és kar-
lövése ©ean engedte volna. A jaslovi hadikór-
házak egyikébe vitték, aihol megismerkedett 
Pavlov moszkvai egyetemi tanárral, aki min-
dent elkövetett megmentéséért. Kétszer meg-
operálta és ezeknek a mri'ítétekndk köszönheti 
í'ölgyóg villását. 

Később, fölgyógyiilóau a tál)., fogoly tábor-
ba került. Összesen .17 fogolytábort Járt végig 
•másféléves hadi fogsága alatt. A legtöbb he-
lyen nagyon jó bánásmódban részesült, de vol-
tak városok, ahol szigorúan őniztílk és nrfe 
akkor is szuronyos őr ál'lt a háttá mögött, ami-
kor ia betegeket vizsgálta. 

Norvégiába anjájus elején étlkezett üdü-
lésre. Vele együtt ekkor 35 tisztet és 120 köz-
embert szállítottak Norvégiába üdülni s volta -
imennyi Lüket internálták. De itt. má r teljes sza-
badságban éltek és a lakosság" kiváló szimpá-
tiát .mutatott •irántuk. A tisztek egész hatal-
mas társas életet éltek. Eleintén ugy volt, hogy 
a háború végéig mauadnak Norvégiába®, azon-
ban később, .szeptemberben egy kizárólag nor-
végekből álló bizottság kiválogatta a i'ogiycfk 
közül azokat, .akik mint csérorokfcantak h a z a -

térbetmek hazájukba. Ezem a vizsgálaton dön-
tötték el, hogy dr. Reinigert hazaengedik. 

A csereirokikaut-száilitm,á n y a mult hét 
szerdáján érkezeti Bécsbe. Az állomáson Ká-
bellá főhercegnő és leánya üdvözölték a rok-
ka útiakat, akiknek fogadásária több áEiamá 
méltóság is megjelent. A főhercegasszony 
hosszasan beszélgetett Reiniger- orvossal, kü-
lönösen az oroszországi egészségügyi szolgá-
lat iránt érdeklődött. A fiatal főhercegnő is 
•néhány kedves szót váltott vele, 

Dr, Reitniger Budapestre .pénteké® .érke-
zett meg. Az állomásom felesége várta, akiivel 
együtt érkezett Szegedne. Barátjai és ismerő-
sei természetesen tömegével keresik föl atyja 
házában, , 

Macedóniában minden 
csöndes. 

BUDAPEST, október 8. (Közli a mi-
niszterelnöki sajtóosztály.) Délkeleti harc-
tér: A helyzet változatlan. 

A VEZÉRKAR FÜNÖKE. 
BERLIN, október 8. A nagy főhadi-

szállás jelenti: A macedón arcvonalon a 
helyzet változatfan. 

LUDENDORFF. első föszállásmester. 
(Közli a miniszterelnöki sajtöosztály.J 
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A Délmagyarország telefonjai 
Szerkesztőség 305, 
Kiadóhivatal 81. 
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