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R városi tisztviselők nem fogadják el a drágasági 
pótlék 75 százalékkal való fölemelését. 

A. városi alkalmazottak tanácsa november 

12 én tudvalevőleg azt kérte a várostól, hogy 

•iösszes alkalmazottaiknak és pedig a VI— 

lX- fizetési osztályban levő alkalmazottaknak 

lüö. a X—X I . fizetési osztályban és fizetési 

osztályban nem levő alkalmazottaknak a je-

lenlegi háborús segély 1J5(> százalékát adja 

meg november 1-től az általános fizetésren-

i-endezésig. Ezt a beadványt a város tanácsa 

— mint -megittuk — azzal a javaslattal ter-

jeszti a pénteki közgyűlés elé, hogy minden 

alkalmazottnak a jelenleg élvezett háborús -se-

gélye 75 százalékát adja meg és ezen célra a 

rnár megszavazott 3 millió korona eg,v része 

szolgáljon fedezetül. Javasolja, azonkívül \ 

tanács, hogy a ^egélyt december 1-étől kezdő-

dőleg báróin hónapra eső, egy összegben fizes-

sék ki. 

A városi alkalmazottak tanácsa csütörtök 

délután ülést tartott és ezen az összes alkal-

mazottak nevében határozatilag kimondotta, 

hogy ily értelmű közgyűlési határozatot el 

nem fogad. Kimondotta továbbá, hogy péntek 

reggel oly értelmű beadvánnyal fordul a vá-

ros tanácsához, hogy a segély nők az első bead-

ványban történt megállapítását fentartja és 

kivánja, hogy az egy évre előirányzott segély 

fedezete csak félévre szolgáljon fedezetűt, 

mert félév alatt az általános fizetésrendezés 
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Budapest, november 21. A magyar bel-

ügyminisztérium jelenti: Magyarország terü-

letén már csak a Vág keleti részén vannak 

csehek, akik Pöstycnt és V dg uj helyt meg-

szállták és Nyitrát fenyegetik. Pöstyén köze-

lében megállítottak egy vonatot és a gabo-

naszállító kocsikat kirabolták. 

Igen örvendetes jelenség, hogy a cseh 

megszállás óta a tótság most már valóban 

csehellenes, sőt valósággal gyűlöli a csehe-

ket. Okolicsnye községe egy Grotta nevű 

cseh agitátor érkezett, aki fölhívta a lakos-

ságot. hogy csapja el a község Réhlinger ne-

vű bíráját, aki zsidó s aki már tiz év óta a 

fa;u legnagyobb megelégedésére-viseli tiszt-

ugyis megtörténik s valószínűnek tartja azt 

isjhogy félév alatt ugy rendeződnek a viszo-

nyok, hogy nem lesz szükség a segély továb-

bi emelésére. De ha a jelenlegi helyzet meg-

marad is, vagy az általános fizetésrendezés 

azon időig meg nem történik, akkor is mód-

jában lesz a város tanácsának a segély további 

folyósításához szükséges fedezetet kijelölni, il-

letőleg az alkalmazottak tanácsának a viszo-

nyokhoz mérten a segély további folyósítását 

vagy nagyobb segély megállapítását kérni. 

Egyben kijelenti az alkalmazottak tanácsa, 

hogy amennyiben beadott kérelme —• mely 

úgyis eléggé csekély a lerongyolódott és ki-

éhezett városi alkalmazottak helyzetének ja-

vításához, — megfelelő elintézést nem nyer, 

agg a közigazgatás menetébea esetleg bekö-

vetkező zavarokért a felelősséget n\agáról el-

hárítja. 

A városi alkalmazottak tanácsának igaza 

van. -Megismételjük, amit a háború alatl ezer-

szer elmondtunk, képtelen éhbérért voltak 

kénytelenek dolgozni a tisztviselők: városnál, 

államnál, magáncégeknél. A városnál még 

most is vannak, akílk 3 korona napidíjért dol-

goznak. Az embereken segíteni kell, ty.lpra 

kell őket állítani, injekciók, amiket a pénz-

ügyi bizottság és a tanács akar adni, semmit 

sem érnek. 
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ségét. Az okolicsnyeieík nem akarták elcsap-

ni a birói, ellenben kapát-kaszát fogtak és 

kikergették a cseh agitátort a határból. 

Legrosszabbk az alapotok Árvában, a 

hol fosztogatás, rablás, gyilkosság napiren-

den van. A bolsevikizmus legsúlyosabb és 

leghajmeresztőbb jelenségeivel] találkozunk 

ezen a vidéken. A közigazgatási hatóságok 

helyzete taljességge' tarthatatlan és már na 

pok n a szó van róla, hogy kivonulnak a me-

gyéből, csupán a belügyminisztérium kéré-

sére maradtak eddig itt, de állandó életve-

szedelem és halálfélelem közepette végzik 

eendő/ket. % 

megtámadták a vonatokat, az állornásofőnö-

köt elfogták, a magyar föliratokat a'z egész 

városban leszakították. Hasonló természetű 

zavargások voltak Osttiasszouyfún és Nezsi-

deren, valamint Lajtdszentmiklóson és Pe-

csenyéden. Az utóbbi két helyen az osztrák-

farát tüntetések azzal végződtek, hogy két-

száz-kétszázötven főnyi banda verődött ösz-

sze megrakodva élelmiszerekkel és azokat 

kicsempészték Ausztriába, Az egész osztrák-

barát agitáció székhelye Sopron, ahol a ra-

dikális párt azzal a tervvei foglalkozik, hogy 

a rend helyreállítása végett behívja az or-

szágba a bécsi háziezredet. 

Földet kap a szepesmegyei nép 
Budapest, november 21. Buza Barna föld-

mi ve lé síi gyi miniszter a következő táviratot 

küldte a szepesmegyei népbiztosságnak: 

Kérem közzétenni, hogy ugy a Hohen-

lohe hercegi, mint a kincstári birtokok mező-

gazdasági megművelésre és állattenyésztésre 

alkalmas része rövid időn beliil olcsó árban u 

fötdmivelő nép között fog elosztaná. 

A népbiztosság, mint Késmárkról jelen-

tik, szombaton közzétette a táviratot, amely-

nek megnyugtató hatása volt a népre. 

Az antant felvilágosítása 
Budapest, november 21. Az ország pénz-

ügyi és gazdasági tekintélyei is megmozdul-

tak', hogy az antant közvéleményét fölivilá-

gositsálk. Napok óta bizalmas megbeszélések 

folynak arról, hogy azok a bankárok, akik-

nek pénzügyi összeköttetéseik vannak a kül-

földön, főleg Franciaországban, utazzanak ki 

és világosítsák föl az antant gazdasági ve-

zetőit Magyarország valódi helyzetéről és 

agitáljanak a mi igazunk mellett. Számos re-

formátus pap, aki Angliában tanult, készsé-

güket jelentették be arra, hogy kiutaznak 

Angliába és ottani barátaik támogatásával 

fölvilágosítják az angol közvéleményt. 

A pétervári és moszkvai német 
főkonzuli elmozdították 

Berlin, november 21. (Wolff.) Péter vár-

ról és Moszkvából részben kerülő utón érke-

zett jelentés szerint a pétervári és moszkvai 

német főkonzult elmozdították állásukból és 

személyzetüket internálták. A fokonzul hiva-

talos épületét orosz vörösgárda és német ha-

difoglyok megszállották, az egész személy-

zetet pedig letartóztatták és elhurcolták. 

LEGÚJABB. 
FRANKFURT: A város kiürítése csak-

nem teljesen be van fejezve. Az átadásra 

megindult előzetes tárgyalások már folya-

matban vannak. A katonatanács a város meg 

szállásával feloszlik, a munkástanács azonban 

megmarad. A városban rend és nyugalom 

van. 

GENF: Az antant-államok körében mind 

jobban erősödik az az áramlat, hogy Hohen-

zollern Vilmost, a volt német császárt bíró-

ság elé kel! állítani. A bíróságnak angol cso-

portja már alakulóban van, A szövetségesek 

azt tartják, hogy a volt császár egy hollan-

diai gyarmatra fog menekülni. 

RFCS: Az angol—amerikai tiszti kül-

döttség, amely tegnap Bécsbe érkezett, ma 

délelőtt tovább utazott Prágába. 

A szerb lakos ág borzalmas ke-
gyetlenkedése To ontálmegyében 

A Délvidékről jelentük: A szerbeknek a 

torontálmegyei Csentára való bevonulása 

előtt —• a belügyminiszterhez érkezett jelen-

tés szerint — végtelenül sajnálatos, borzal-

mas események történtek ebben a jobbára 

^szerbektől lakott helységben. A reguláris 

szerb csapatok közeledtének hírére minden 

rend fölbomlott. A lakosság rabolni és fosz-

togatni kezdett. A községben állomásozó 

Kiss Pál, Kovács Mátyás és Pap Mihály 

csendőrörmesterek a fosztogatók ellen vonul-

tak és több izben rájuk is tüzeltek. Frre a 

tömeg megrohanta és lefegyverezte őket és 

mindiháromat megölték. Kiss Pál és Kovács 

Mátyás szétdarabolt holttestét kivitték a 

gyepmesteri telepre és odadobták a kutyák-

nak. Pap Mihály holttestét apróra földara-

bolták és besózták. A rettenetes eseményről 

értesült a szárnyparancsnokság, amely négy 

| csendőrt küldött ki, hogy a rendet helyreál-

| litsák és meggyilkolt bajtársaik eltemetéséről 

gondoskodjanak. Időközben a községbe regu-

láris szerb csapatok vonultak be. Az odeér-

kezett négy csendőrt a szertb csapatok sze-

metáttára támadta meg a tömeg és csak a 

véletlennek köszönhető, hogy futva menekül-

hettek. A szerb királyi katonaság nem vé-

delmezte meg őket, sőt ellenséges magatar-

tást tanúsított velük szemben. 

Osz t rákbará t tüntetések 

Budapest, november 21. A belügyminisz-

tériumhoz érkezett jelentések szerint Poprád 

határv'déken tovább folyik az a lelkiismeret-

len izgatás, amelyet körülbelül egy héttel ez-

előtt kezdtek meg egyes osztrák gyárosok és 

Habsburg Frigyes magyarországi birtokainak 

személyzete. Az osztrák gyárosok közül kü-

lönösen a Meinl Gyula cég alkalmazottai jár-

nak elő! az agitációban, amely számos he-

lyen zavargásra vezet. Igy Nagymartoniban 

A csehek megszállták Pöstyént és Vágujhelyt 
— Bolsevikizmus Arvamegyében. — 


