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Kevés a tisztviselők háborús segélye és beszerzési 
előlege. 

Szabad gabona bevásárlást és sertéshizlalást kell engedélyezni a 
tisztviselőknek. 

A köztisztviselők körében a. mult hónap-
ban kiutalványozott ruházati beszerzési se-
gély némi felüdülést hozott. Nyugalmat nem, 
mert a kézhez kapott összegek csak arra 
voltak jók, hogy a tisztviselők felgyülemlett 
adósságaikat valahogyan rendezhessék ujabb, 
hitelek riyithatása végett és a feleség, gyer-
mekek részére egy-két pár harisnyát, cipőt, 
esetleg egy inget vásárolhattak. Néhol talán 
egy öltözetre .valóra is kellett, hogv teljen, 
olt azonban másra nem telt. No, de ezt már 
a háború alatt megszokták a tisztviselők, 
sőt bizonyos gyakorlatra tettek szert a nyo-
morúságnak művészies takarásában, türel-
mük pedig sokkal jobban nyújtható, mint 
bármely hadigumi. Most azonban a gabona-
nemiiek árának felemelésével kapcsolatban 
az ipari cikkek árai is versenyre léptek, 
inert ebben az országban egy őrült licitáeió 
folyik, amelynek a létöröttjei mindenkor a 
tisztviselők és a szegény néposztály és igy 
a tisztviselők számára az eddig kiutalt 50— 
100 percentes háborús pótlék nevetségesen 
csekély segítségnek mondható akkor, amikor 
maga a kormány a háború előtti 24 koronás 
gabonaárak után 90—100 koronával mak-
szimálja az agráriusok érdekében a gabonát. 
Akkor tehát, amikor az állam a kenyér árát 
300—400 százalékkal hivatalosan emeli, va-
lóban különös, hogv a kenyér evőinek a meg-
élhetésére csak 50—'100 percent fizetéstöbb-
letet engedélyez. Ezt a tényt nem menti a 
naturalékkal történendő ellátással reménye 
sem. Mert a szűkösen mutatkozó naturalék 
sem olcsóbbak a makszitnális áraknál és az' 
50—100 százalékos háborús pótlékok a mak-
szitnális árakra ugv tekintenek fel. mint a 
koldusok Weisz Manfrédra. 

A háborús pótfékoknak az igen szerény 
200 percentre való felemelése, amelyet a 
köztisztviselők már több mint egy éve ké-
relmeznek, igen-igen időszerű lenne. Ezt 
várják is a tisztviselők, mert az egyré fo-
kozódó drágasággal bármint szeretne is a 
kormány megbirkózni, nem bir, sőt a ta-
pasztalat azt bizonyítja, hogv mint például 
a bőráraknál visszafelé kell. táncolnia, vagyis 
a letört bőrárakat magasabb áron kell újból 
makszimálnia. Igy fognak járni mindennel. 

Most, a nyárderékon, amikor a gabona 
már beért és az őszi, téli idényre valókról 
igen célszerű lenne gondoskodni, a tisztvi-
selők részére rendkivüt aktuális lenne a ÓP' 

szerzési előlegek kiutalása és pedig nem az 
50—100 percentes háborús pótlék alapján, 
hanem a 200 ipercentes többletnek megfele-
lően. És ezen nem sokat kellene az illetékes 
köröknek tárgyalgatni, mivel később, ami-
kor a különféle termények nehezen lesznek 
hozzáférhetők, a. beszerzési előlegek értéke 
ismét félértékre fog redukálódni és a jó-
szándékkal a tisztviselőkön ismét nem lesz 
segítve, a késői végrehajtás miatt. És enged-
jen a kormány szabad vásárlási jogot a 
tisztviselőknek családtagjaik számának meg-
felelően gabonára, burgonyára, kukoricára, 
korpára, hogy háziszükségleteiket kénysze-
rűség nélkül tudják fedezni, mert az már 
nyilvánvaló, hogv az úgynevezett beszerzési 
központok és jóléti bizottságok több keserű-
séget, mint örömet szerezngk a tisztviselők 
legtöbbjének. 

A tisztviselőnek igenis adják meg a mó-
dot és alkalmat ahhoz, hogy egv vagy két 
sertést hizlalhasson és igy biztosithassa zsir-
és hus-szükséglétét a nyomorúságos jöve-
delme mellett. A gabonával, vagyis kenyérre 
valóval, a kukoricával és korpával, vagyis 
a sertéshizlalásihoz valóval ha el lesznek látva 
a tisztiselők, meg lesz oldva a naturalék kér-
dése nagyrészben. Annak a tisztviselőnek 
pedig, aki maga nem hizlalhat, meg kell en-
gedni a más által való hizlaltatást olyatén-
kép, hogy a hizlalásra szükséges kukorica 
és korpa a tisztviselőnek természetben utal-
tassék át, aki a tisztviselő részére a hizlalást 
eszközli. Mert a sertéshizlalási engedélynek, 
rendeletnek ama intézkedését, hogy sertést 
csak az hizlalhat, akinek ahhoz való termé-
nye van. a legmesszebbmenő jóindulattal 
sem lehet humánus, a köz érdekeit szem előtt 
tartó rendelkezésnek minősíteni, hiszen köz-
tudomású dolog az, hogv azoknak a szegény 
embereknek, akiknek egy-két malacuk volt 
eddig, nem volt földbirtokuk, bérletük, ha-
nem nyomorogva, minden falatot elhúzva 
önmaguktól nevelgették a jószágot és ősszel 
felhizlalták ugy, ahogyan hozzájuthattak a 
kukoricához, árpához. Most a Zsirközpont 
és a nagyhizlalók érdekeit szolgáló sertés-
rendelet egyszerre agyonüt sok százezer 
kisembert, tisztviselőt, lehetetlenné téve ré-
szükre a 'hizlalást. Hát ez ugyebár nem jó-
indulat a tisztviselőkkel szemben a natura-
lékhoz juttatás terén. 
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A német tengeralatjárók változat-
lan sikerrel miiködnek. 

Capelle tengerészeti államtitkár nyilatkozata. — 
Berlin, julius 6. A Magyar Távirati Iro-

da jelenti: A tengerészeti költtségvetés har-
madik olvasása során Pfdeger centrumpárti 
képviselő hivatkozott a francia alállamtitkár 
nyilatkozatára, hogy a német tengeralatt-
járók kétharmad részét megsemmisítették és 
hogy kétszer annyi búvárhajót sülyesztenek 
ma már el, mint amennyit a németek építeni 
tudnak. 

Capelle tengerészeti államtitkár válaszá-
ban kijelentette, hogy ezek az adatok hami-
sak, minthogy helytelen az angol tengeré-
szeli miniszternek az a nyilatkozata is. hogy 

ez év januárja óta több tengeralattjárót 
pusztítottak el, mint amennyit Németország 
épitett. Énnek épen az ellenkezője igaz. A 
tengeralattjárók száma emelkedőben van. 

— Az urak közül — mondotta Capelle — 
számosan résztvettek egyik tengeralattjáró 
hajón'^parancsnokának előadásán, amelyből 
meggyőződhettek, hogv legénységink nagy-
szerűen tartja magát mindazokkal a védő-
eszközökkel szemben, melyeket az ellenség 
a tengeralattjárók elletLálkalmaz. Naponkint 
átlag négy-öt nagyobb hajót siilyesztünk el, 
ami biztositéka annak, hogy a iengera'latt-
járó harc hatásos volta nem iankadt el. Ez-
zel szemben az antant utánpótlása kevesebb, 
mint az elpusztított hajótér, ugy hogy a ha-
nyatlás állandó, pedig az antant szükséglete 

egyre emelkedik. A meglevő hajótér nem 
elég arra, hogy az ellenség emelkedő szük-
ségleteit kielégítse. Minden amerikai katoná-
val. aki európai földre lép. fokozódik a szük-
séglet.. Minden egyes ember átszálitásához 
hat bruttottonnára van szükséges igv az el-
lenség bizakodó beszédei ne tévesszenek meg 
minket. A végleges eredményen nem változ-
tathat az, — fejezte be Capelle — ha átme-
netileg nagyobb veszteség állhat be a tenger-
alattjárókban, mint aminő a rendes Veszte-
ségünk szokott lennj. 

Olasz hivatalos jelentés. 
Sajóthadiszállás, julius 6. Julius 5-én az 

olasz vezérkar ezt a hivatalos jelentést ad-
ta ki: 

A Piave alsó folyásánál visszavertük az 
ellenség heves ellentámadását é s elpusztítot-
tunk néhány ellentállási centrumot. Chiessa 
Nouvától' délkeletre és « Cava Zuechejinától 
északra a megszállott területet jelentékenyen 
kiterjesztettük, ez alkalommal 419 foglyot 
ejtettünk és egy hat tarackból átló 105 milli-
méteres üteget zsákmányoltunk. A Grappá-
tóli északkeletre osztagaink benyomultak az 
ellenséges árkokba a Galzano völgy felső 
végében. Az ellenség heves tüzeléssel vála-
szolt, ellentámadásokat intézett anélkül, hogv 
előnyeinket el tudta volna vitatni. Mintegy 
harminc foglyot ejtettünk és hat gépfegyvert 
szállítottunk be. Az asiagoi fensikon vissza-
utasítottunk a Monté Cornon (Caporetto) két 
ellentámadást. Az ellenséget ez alkalommai 
szuronyharcra kényszeritettük és súlyos 
veszteségeket okoztunk neki. Egv angol osz-
tag meglepett és megsemmisített egy ellen-
séges előőrsöt Canova mellett. 

Az antant akciót kezdett 
Oroszország eüen. 

— Ultimátum Oroszországhoz. — 
Berlin, julius 6. A Budapesti Tudósító je-

lenti: A Tekgraphen Kompagnie pétervári 
jelentése szernt Arohangelszkbe az angol 
hadihajókon kívül három francia hadihajó is 
megérkezett, amit az antant Oroszország 
elleni akciója kezdetéül lehet tekinteni. 

Stockholm, julius 6. A Dagens Nyheter, 
amely orosz ügyekben való jól informáltsá-
gáról gyakran tett tanúságot, a következő-
ket irja: 

Talán már a legközelebbi napokban oly 
események fognak bekövetkezni, amelyek 
rendkivüli hatással lesznek ugy a nemzetközi 
állapotokra, mint Oroszország belső kiala-
kulására. 

A lapnak ez a homályos célzása, ame-
lyet minden magyarázat nélkül közöl való-
színűleg kapcsolatban van azzal a birrel, a 
mely napok óta tartja magát és amely sze-
rint Lockart, Angliának oroszországi képvi-
selője, a négyesszövetség nevében rövid ha-
táridejű ultimátumot nyújtott át a moszkvai 
kormánynak Oroszországnak az antanthoz 
való viszonya tárgyában. 

Lenin megcáfolta a cár meggyil-
kolásának hirét. 

Kopenhága, julius 6. A Magyar Távirati 
Iroda jelenti: A Nationaltidende stockholmi 
jelentése szerint Lenin a Volkels Dagbliuleá 
svéd szmdiikalista lap moszkvai képviselőjé-
vel folytatott beszélgetése során a leghatá-
rozottabban kijelentette, hagy a cár meg-
gyilkolásáról szóló hir nem igaz. 
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