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H városi tisztviselők háborussegélyének 75 százalékos 
emelését javasolja a pénzügyi bizottság. 

<Saját .tudósítónktól.) • Mint azt annak ide- ] 
jén jelentettük, a Városi Hivatalnok Egyesü-
let azzal a kérelemmel fordult a közgyűlés-
hez, hogy ne a törvényben biztosított pótlé-
kokat kapják ezentúl a tisztviselők, hanem az 
egész pótlékot minden levonás nélkül adják 
ki és ezenkívül emeljék a fizetéseket száz szá-
zalékkal. A Városi Alkalmazottak Tanácsa 
ugyanekkor azt kérte, ihogy a háboríts se-
gélyeket emelje föl a város 100—150 száza-
lékkal. Mind a két kérelemmel a novemberi 
közgyűlés foglalkozott, amely részletes ja-
vaslattételre utasitotta a tanácsot. Ez a ja-
vaslat most elkészült és szerdán délután a 
pénzügyi- és szervezőbizottság együttes ülése 
ele került. Az ülésről, amelyen dr. Somogyi 
Szilveszter polgármester elnökölt, a követke-
ző tudósításunk számol be: 

Az elnök fölkérésére Taschler Endre fő-
jegyző ismerteti a Hivatalnok Egyesület ké-
relmét, közli, hogy erre a célra a száz 
százalékos emelés nélkül évi 60,000 
korona kellene. Javasolja, hogy október el-
sejétől fizesse a város a csonkitatlan pótlé-
kot, még pedig október 1-én negyedévet, 
azontúl pedig havoukint. Ez a megterhelés a 
közgyűlés által a szükségadóra megszavazott 
három millió egyik milliójából nyerne fedeze-
tet. 

Dr. Somogyi Szilveszter: Szeretném a 
három milliót minél kevésbé megterhelni. 

Dr. Turóczy Mihály más alapot szeretne 
fedezetül, mert a három mil'ió nem a város 
állandó kiadásainak a fedezetére szolgál. 

Bokor Adolf megjegyzi, hogy miután rö-
videsen egy uj, magasabb tisztviselői táblázat 
fog leérkezni, akkor ugy is más fedezetről 
kell gondoskodni. 

Landesberg Mór és Wimmer Fülöp a 
szükségadóból kivánja a többletet fedezni, 
inig Balogh Károly a rendkívüli alapot ajánl-
ja. 

Végül elfogadták dr. Somogyi Szilvesz-
ternek azt a javaslatát, hogy az erre az esz-

Felhívás 
az ország minden községének 

jóérzésű lakosságához. 

Férfiak! Asszonyok! Gyermekek! 
Az ország viharos átalakulása átmeneti-

leg rázkódtatásokat okozott. A forradalom 
vívmányait, a megszerzett szabadságjogokat, 
a szociális reformokot és az uj köztársaságot 
a lelkekben is biztosítani kell. 

Óriiísi (feMlágositó .munkára van fsziik-
ség, hogy a népet a békés termelés .munkájára 
vissza vezessük! 

Az uj Magyarországért már régóta küz-
dő progresszív gondolkodású férfiak ás nők 
Országos Propaganda Bizottságot alakítot-
tak, amelybe a szoeiáldéirncíkrata és radikális 
párfok is ki kii! (lőtték képviselőiket. 

iA Nemzeti Tanács Biró Lajost, küldte ki 
az Országos Propaganda Bizottság kebelébe. 

A. bizottság már meg is kezdette munká-
ját. Lázasan folyik az ország megszervezése 
felvilágosító és megnyugtató nyomtatványok 
t erjesztése érdekéber. 

'Megbízottáinik már járják az országot és" 
a szó és az írás erejével világosítják fel a né-
pet. A pályaudvarokon már dolgoznak embe-
reink, akik a hazatérő katonákat a falu béké-
jének és a rendnek biztosítására tanítják és a 
köztársaság gondolatára előkészítik. 

Hivatott írók és népművelők a forradalmi 
idők kötelességeire nevelő népies Írásokat ké-
szítenek. 

'Rendkívüli a feladat, amit elvállaltunk. 
Csak akkor bírjuk teljesíteni, ha az egész 

társadalom csatlakozik hozzánk. 
Minden községben .önkéntes segítőtársak-

ra van szükségünk! Jelentkezzen mindenki! 

tendőre eső 15,000 korona a szükségadóból, 
a jövő évi pedig a rendkívüli alapból nyer-
jen kielégítést. 

Taschler Endre jelenti, -hogy a Hivatal-
nok Egyesület száz százalékos fizetésemelést 
kér. Közli, hogy a Városi Alkalmazottal: Ta-
nácsa a háborús segélyek 100—150 százalék-
kal való fölemelését indítványozza, még pe-
dig ugy, hogy a családos tisztviselők az ed-
dig élvezett háborús segélyt is megkapják. 
A két' kérelemmel a novemberi közgyűlés fog-
lalkozott, amely ujabb, részletes javaslattétel 
céljából kiadta az ügyet a tanácsra*'. Pele-
ien ti, hogy a Hivatalnok Egyesület az indb-
vánvt időközben visszavonta. 

h'zután a Városi Atka! mazottarí > aná-
csának az indítványát ismerteti Javasolja, 
hogy 75 százalékos kulcsot állapítsanak meg, 
mert igv a teljes összeg 1.29o.r!0:) koronát 
tenne ki. ugy. hogy csak a 200,000 korona 
fedezetéről kellene gondoskodni. Ebben az 
összes városi alkalmazottak részesülnének. 

Többek íölszólalása után elhatározták, 
hogy az első negyedévet de:ember 1-én fi-
zessék, azontúl pedig ItavoiikT:'.. 

Taschler Endre: A V. A. T. a napidija-
sok részére a napidijak kiegészítését kéri, 
még, pedig ugy, hogy a családi tisztviselők 
az eddigi háborús pótlékot is megkapják. 10 
és 7 koronában kívánják a napidijakat meg-
állapitani. Közli Taschler, hogy a két koronás 
napidijak 5 korona 80. a három koronások 
6 korona 80, a nágv koronásak 7 korona 80 
fillért tesznek ki. Ha ezeket az összegeket 
egészítik ki a kívánt értelemben, a fizetések 
rendkívül aránytalanok lesznek, éppen ezért 
javasolja, hogy mind a három osztályban 
egyformán 1 korona 20 fillér fizetésemelést 
kapjanak a napidijasok, amely esetben 7, .8 és 
9 koronát tennének ki a napidijak. 

Ezt elfogadták, az együttes bizottság te-
hát ilyen értelmű javaslatot tesz a legköze-
lebb összehívandó rendkívüli közgyűlésnek. 

Tanítók, postamesterek, orvosuk, tanárok, 
jegyzők és községi bírók, hazatérő katonák, 
katonatiszteik és t-i is asszonyok és gyermekek 
azonnal ajánljátok fel segitségteket. 

Mindenkinek hasznát vesszük, mindenkit 
foglalkoztatni "tudunk, mindenkire kötelessé-
get hárítunk. 

írjátok meg tehát azonnal, hogy ti is 
részt kértek a fel világosit ás, szóval és írással 
va 1 ó ter j esz késéből. 

Az Országos Propaganda Bizottság .helyi-
ségeiben Budapest, IV., Mebined Szultán-ut 
1. várja mindnyájatok jelentkezését. 

De ne csak személyes munkával ajánl-
kozzatok, hanem teremtsétek meg hozzá az 
eszközöket is, - Aki gyűjteni tud, gyűjtsön, 
aki adakozhat, adjon, aki irodaszerrel, Írógép-
pel, szakemberek kölcsönzésével segíthet, ezzel 
segítsen. 

A társadalom minden, rétegét magába ol-
vasztó elnökség és szakemberekből választott 
ellenőrző bizottság biztosítja, hogy minden 
fillér az igazi helyre kerül majd. 

Programiunk csak egy van: Mindenkivel 
— mindenkiért tényleg dolgozni. 

Segítsetek, hogy béke és nyugalom legyen 
az országban, béke és nyugalom költözzék a 
lelkekbe. 

Minden jelentkezés és felajánlás Írásban 
történhet. Megbízásainkat mindenkinek írás-
ban küldjük meg. 

Országos Propaganda-Bizottság 
Elnöksége. 
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nagy mennyiségben eladó 

a kiadóhivatalban. 

A vidéki magyar szülészekhez. 

(A szegedi nagygyűlés alkalmából.) 

Magyar színészet küzdő katonái. 

Magyar igákét zengő hadsereg, 

Akiknek uj, honvédő hivatás int, 

Szárnyas szavakkal hadd köszöntelek! 

Nagy a világ, mit e deszkák jelentnek, 

De legnagyobb nekünk e kis haza. 

Ti legyetek e fájón szép jelennek • 

A könnyeit letöriő vigasza! 

Ti adjatok Madách, Katona nyelvén 

A gyógyuló sebeikre balzsamot, 

Gőgös királyi pompák naplementén 

A lélek kincsével .— ragyogjatok! 

k 
És ne feledd, magyar tragédiának 

8 komédiának hőse, ne feledd, 

Hogy hangja vagy a magyar, árva bánat 

•S öröm szavának, mély az égbe zeng! 

És ne. feledd, hogy hős .Egreasy Gábor 

Harcolt s eset! el a. magyar színen 

S az első, boldog forradalmi mámor 

E deszkákon tombolt győzelmesen! 

Magyar szó hirdetői a vidéken, 

Művészetünk örök tüzét isziták. 

Oszoljatok apostol küldetéssel! 

Jelszó: a magyar Ige győzni fog! 

Szeged, 1918. X I . 20. 

Juhász Gyula. 

— Ankét a földbirtokieformról. Buda-

pestről telefonálja tudósítónk: Szerdán dél-

után kezdődött meg a földbirtokreform ügyé-

ben összehívott értekezlet Búza Barna föld-

mivelésügyi miniszter elnöklésével. Búza Bar-

na megnyitó beszédében kijelentette, hogy a 

kormánynak célja az. hogy földhöz juttassa 

a népet. A földet a nép kezére kell juttatni. 

Nem jutalmul, hanem azért, mert a népnek 

joga van a földhöz. A legfontosabb teendő 

most a termelés folytonosságának és a ter-

méshozam lehető emelésének biztosítása, ami 

igen nehéz föladat, de reméli, hogy sikerülni 

fog az ellentétesnek látszó érdekeket össze-

egyeztetni. Ezután Szabó István szólalt föl, 

aki kifejtette, hogy elsősorban a lakóhelyek-

hez közeleső földeket kell megváltani. Falu 

mellett ki kell sajátítani talán már a száz-

holdon felüli birtokot is és a községek számá-

ra közös legelőket kell biztositani. A mezei 

napszámosok, zsellérek és uradalmi cselédek 

közül birtokhoz lehet juttatni azokat, akik-

nek már van állandó lakóhelyük. Rubi'nek 

Gyita szerint tizenhárom millióötszázhatvan-

ötezer hold volna az, ami a birtokpolitika cél-

jaira fölhasználható. Csizmadia Sándor sze-

rint a reformnak olyannak kell lenni, hogy 

alkalmas legyen a föld népe állandóan emel-

kedő anyagi és szellemi fejlődésének elő-

mozdítására. hajnal Antal tartalékos főhad-

nagy a tartalékos és népfölkelő tisztek, szel-

lemi munkások nevében azt a kérést terjeszti 

elő, hogy a katonákra vonatkozó kedvezmé-

nyeket terjesszék ki a katonatisztekre, illető-

leg a szellemi munkásokra is. Éber Antal ki-

fejti, hogy mentesíteni kell a megváltástól az 

ezer katasztrális holdnál kisebb birtokot. A 

kisajátítás céljaira e szerint nyolc millió ka-

tasztrális hold maradna, aminek a megvál-

tására körülbelül tizenöt milliárd korona len-

ne szükséges. Varga Jenő a szoeiáldemokra-


