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R Szegedi magántisztviselők szervezkedő nagygyűlése 
A Bzegedi Magántisztviselők Egyesülete 

a (Magántisztviselők Országos Szövetsége ki-
küldötteinek, dr . Kreutzer Lipót elnöknek és 
Szikra Sándor- t i tkárnak részvételével láto-
gatott szervezkedő gyűlést tartott vasárnap 
délután TVhtmivr Fülöp elnöklete alatt. Az 
elnök üdvözölte Kreutzer t és Szikrát, a szö-
vetség kiküldötteit, mint akik évtizedek óta, 
a magántisztviselők ügyeinek és érdekeinek 
szolgálatában állanak. 

Szikra Sándor t i tkár lendületes előadás-
ban vázolta azt a nagy változást, amely ma-
gán tisztviselők helyzetében a háború folya-
mán 'beállott és rámuta to t t arra , hogy a 
mennyire szükséges volt a szervezkedés a há-
borút megelőzőleg, annyi ra égetően sürgős-
sé válik annak mostani meg valósítása. A 
háború sok rossz oldalát ismertük meg, vi-
szont a megváltozott körülmények megjelöl-
ték azt az utat, amelyen a magántisztviselők-
nek haladniuk kell. A végcél esakis egyesült 
erővel, a szervezettség hatalmával érhető el. 
Másik tanulsága a magántisztviselőknek a 
háborúból, hogy ebben a nagy gazdasági sü-
lyedésbe szervezetlenek lévén, sehol sem ta 
láttak támaszra. Éppen, az államhatalom, a 
mely pedig oly bőségesen tud rendelkezni 
életünkkel és vérünkkel, sem tett semmit a 
magául isztviselök érdekében. Gondoskodni 
kelleit tehát oly intézmény 1 étesítéséről, a 
melynek keretében a magántisztviselők 
anyagi lag csak némileg is védve legyenek 
a munkáltatókkal szemben. Ez az intézmény 
a panaszbizottság, amely a Magántisztvise-
lők Országos Szövetségének javasla tára léte-
sült. A panaszbizottság működése — habár 
összetétele nem is a magántisztviselők óhaja 
szerint történt — sok esetben már is ered-
ménnyel jár t s ehhez az intézményhez, ha 
majd kiépül, még több remény fűzhető. A 
világháború megmutat ta , hogy csakis öntu-
datos, összetartó magántisztviselői ka r veheti 
fel a harcot a munkáltatókkal szemben, aki-
ket azonban nem mint ellenséget, de mint el- I 

lenfelet kell tekintenünk, s ezt a harcot csak 
ugy vehetjük fel, a siker reményében, ha 
minden megalakuvás nélkül, egyesült erővel 
végig k i tar tunk, s ez a siker csak akkor le-
het teljes, ha a nőtisztviselők is — akik a háe 
ború alatt fényes tanújelét adták munkabí-
rásuknak —• részt vesznek ebben a harcban 
és a iférfitisztviselőkkel együtt helyt állnak a 
küzdelemebn. Végül felhívjuk a megjelen-
teket, hogy a Szegedi Magántisztviselők 
Egyesületének keretében tömörüljenek és 
összetartással harcoljanak, küzdjenek addig, 
amiig a végcél: a magántisztviselők jobb 
anyagi helyzete, jogviszonyainak rendezése 
végleges megoldást nem nyer. 

Dr . jfijj^wfejgr Lipót, az Országos Szövet-
ség- elnöke magas színvonalú előadásában a 
külföldi magántisztviselők anyagi helyzetét 
ismertette, összehasonlítva a magyar ma-
gántisztviselők anyagi helyzetével s a,zt a 
következtetést vonta le, hogy a magyaror-
szági magántisztviselők e téren ugy anya-
giakban, mint jogviszonyaik rendezése tekin-
tetében messze mögötte maradtak a külföldi 
magántisztviselőknek, bár ott sem teljesen 
kielégítő a helyzet. Idézte Földes Béla átme-
netgazdasági miniszter egyik beszédéből, 
hogy „alkotmányosságnak kell a munkavi-
szonyba bevonulni", amit a magántisztvise-
lőkre- akként értelmez, hogy becsületesen el-
végzett munkája révén a. munkaadó őt mun-
katársának tekintse s ő magát ne alattvaló 
munkásnak, hanem megbecsült és tudatos 
munkás polgárnak érezze. Majd rátér a ma-
gántisztviselők politikai állásfoglalására, a 
minek eredményeként megállapította, hogy 
egyik pár tárnyalathoz sem csatlakozva azt a 
politikát követi, amely gazdasági kérdések-
kel foglalkozik s programja az alkalmazot-
tak helyzetének javítása és előbbre vitele. 

Többek hozzászólása után az elnök kö-
szönetet. mondott a beszédekért s a, nagygyű-
lést bezárta. 

Bonar Law szerint AngSia a végsőkig harcol, 
— Lloyd George a háború folytatásáról. — 

London, december 3. A konzervatív és 
hnionista szervezeteknek mintegy ezerötszáz 
képviselője gyűlést tartott, amelven rossza-
lásukat fejezték ki Landsdowne levelének 
tar talma fellett és kifejezték szilárd ragasz-
kodásukat a szövetségesek azon békefel téte-
leihez, amelyeket Bonar Law és Asquifh ki-
fejtettek. Bonar Law beszédet tartott , amely-
ben a következőket mondotta: 

— .Kívánjuk a Írekét, mert borzalmas a 
háború folytatására gondolni. Ebben mind-
nyájan egyek vagyunk. De miért kezdtük a 
háborút? Nem azért, hogy most békéhez jus-
sunk, hanem hogy a jövő békéjét biztosítsuk. 
Miiként é rhe t jük el ezt a béke által mos'" 
Landsdowne levele abból a különös feltevés-

. bői indul ki, hogy a békét meg lehet, kötni a 
németek azon kijelentése alapján, hogy haj-
landók megkötni a népek szövetségét és be-
szélni a leszerelésről. A háború előtt kormá-
nyunk nem merte a németeknél a leszerelés 

eszméjét megpendíteni. Gyakran kész volt 
már erre, a németek azonban ezt csaknem 
háborús oknak tekintették. A háború előtt 
Németországban tilos volt az a könyv, amely 
a leszerelést helyesli! Azt hiszem, még ma 
sincs másként. És hallottak-e Valamit erről 
a háború első két évében, amikor Németor-
szágban éppen nem volt rózsás a helyzet? 
Egy szóval sem hallottuk, hogy a németek ér-
zésében változás állott volna be. A változás 
oka csakis annak az elégedetlenségnek ér-
zése lehet, hogy a német militarizmushoz fű-
zött várakozások nem teljesültek. 

— Mit jelentene, ha most liékót köt-
nénk? Azt, hogy azoknak a férf iaknak, akik 
véleményem szerint a történelemnek ezt a 
legnagyobb bűntényét elkövették és a vilá-
got mind e kinba és nyomorúságba döntöt-
ték, meghagynék a módot a r r a . hogy ezt 
ugyanazon eszközökkel megismeteljék, amint 

erre a jövőben alkalom kínálkozik. Ki hizha-
tik abban a szerződésben, amelyet a felfegy-
verzett Németország aláír. Ma az egész világ 
felfegyverkezve sorakozik ellenünk. Ha aka-
ratunkat most nem visszük keresztül, később 
egyáltalán nem fog .sikerülni. 

' — Egyetlen mód van csak, hogy a né-
met népet erre a belátásra bírjuk és elret-
tentsük a hadviseléstől. 

| Fotytytni kell a hdbd^ktl, még kik kér is, 
kft döntő yy (kelmék sdfn ké/fedek befejezni a 
háborút. 

A németeknek be kell látniuk, hogy mi 
tovább !halunk kitfftrldni, mint ők. Ennek a 
növekvő belátása erősít minket és megérlel-
heti azokat az eredményeket, amelyek után 
mindannyian sóvárgunk. 

— Az a béke, amelyet Landsdowne ter-
ve alapján kötnénk, az antant kudarcát je-
lentené. A nép teljes bizalmára van szükség, 
hogy a kormány a háborút győzelmesen fe-
jezhesse be. (M. T. I.) 

Amsterdam, december 3. Lloyd George á 
Petit Párisién tudósítójával folytatott beszél-
getésben rámutatott a jelenlegi helyzet ko-
molyságára. Többi között a következőket je-
lentette ki: 

— Van emberanyagunk, van municiónk, 
vannak gazdasági és pénzügyi segélyforrá-
saink és megvan az az érzésünk, (hogy az 
igazságért, harcolunk. Minden idegünket meg 
kelli most feszítenünk, hogy helyreállítsuk a 
vezetés egységesítését és számoljunk a té-
nyekkel; ha nem veszi tünk időt és el va-
gyunk határozva, hogy a háborút megnyer-
jük, akkor ez sikerülni is fog. Türelmet, ki-
tartást, álhatatosságot kell tanúsítanunk és 
akkor győzni fogunk. 
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Rájöttem, hogy az általam gyártott 
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