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Élelmiszerek a volt központi hatalmaknak. 
Genf, november 26. A Journal de Ge- | ország, Ausztria, Németország és Törökor-

néve jelentése szerint az amerikai és ausz- i szág részére. Az élelmiszereket a Panama-
tráliai kikötőkben éjjel-nappal dolgoznak. . csatornán át fogják Európába szállítani. 
l,ogy élelmiszereket hajózzanak be Magyar- ' 
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fi népkormány rendezte a háborúból visszatért 
kereskedelmi és ipari alkalmazottak jogviszonyát. 

'{Saját fűdósitónktól.) A hivatalos lap 
keddi száma közli a háborúból visszatért ke-
reskedősegédek és az ipari- és1 kereskedelmi 
•alkalmazottak szolgálati: viszonyait szabályo-
zó legújabb kormányrendeletet. A rendelet 
főbb pontjait a következőkben ismertetjük: 

Oly kereskedősegédeknek, továbbá ipari 
és keresk-ede.nii vá lalatoik oiv tisztviselőinek 
szolgálati szerződése, akik 1914. évi julius hó 
25-i/k napján akár végleges, akár ideiglenes 
szolgá'atban állottak és a háború ideje alatt 
katonai szolgálatot teljesítettek, tényleges 
katonai szolgálatuknak végleges megszMísiíg 
szünetel. A tényleges katonai szolgálat vég-
leges megszűnésével, amennyiben az ily a.-
ikárnazctt a leszerelésétől számított 4 1 réten 
belül szolgálata megkezdése végett munka-
adójánál jelentkezik, a szolgálati szerződés 
ujból hatályba lép és a munkaadó azt csak 
ezen időpont után és csak a jelen rendelet-
bem megállapított módon szüntetheti meg. A 
szerződésnek ujból hatályba lépésiát nem aka-
dályozza az, hogy az alkalmazott a szerző- [ 
désileg elvállalt munka teljesítésére időköz- J 
ben képtelenné vált és a szerződés ez esetben j 
is csak a jelen rendeletben megszabott fel-
mondási idő megtartásával szüntethető meg. 

E rendelet értelmében a katonai szolgála-
tot teljesitő személyekkel egy tekintet alá es-
nek a személyes hadiiszolgáitatási kötelezett-
séget teljesitő személyek, a tábori csendőrök, 
továbbá azok a polgári személyek, akik a had-
rakelt sereghez hivatalos minőségben szolgá-
lattételre voltak beosztva, vagy a hadrakelt 
sereg kiséretóhez tartoztak, végül a hadra-
kelt seregnél önkéntes egészségügyi szolga-
latban résztvevő, továbbá az ellenség álíal 
elfogott, tuszul letartóztatott vagv internált 
egyének. Ezeknek a személyeknek szolgálati 
szerződése az esetben lép ujból hatályba, ha 
az első bekezdésben említett szolgálatuknak 
végleges megszűnésétől, az elfogott, tuszul 
letartóztatott vagy internált egyéneké pedig, 
ha személyes szabadságuknak visszaszerzé-
sétől és amennyiben szolgálati helyüktől tá-
vol voltak, szolgálati helyükre való vissza-
érkezésüktől -számított mégy héten belül az 1. 
S-ban élőirt módon és idő alatt a munkaadó-
nál jelentkeznek. 

Az alkalmazottal határozatlan időre kö-
tött szolgálati szerződést rendszerint csak 
írásban közölt előzetes1 felmondással lehet fel-
bontani. A felmondási idő 3 hónup; fontosabb 
teendőkkel megbízott alkalmazottat illetőleg 
(pl. könyvelő, levelező, utazó, raktárnok, ki-
rakatrendező stb.) 6 hónap; vezető állásban 
levő alkalmazottat illetőleg (pl. igazgató, alt-
igazgató, cégvezető, osztályfőnök, titkár, niü-i 
helyfőnök, irodavezető, fickföniik, jogtanácsos, 
ügyész, orvos, főmérnök, nagyobb vállalatnak 
főkönyvelője stb.) egy év. A felmondás csak 
a hó végére szólhat. 

Ha az alkalmazott legalább 5 év óta tel-
jesít már a munkaadónál tényleges szolgála-
tot, vagy a szolgálati-ide re való tekintet nél-
kül, ha a munkaadó a jelen rendelet életbe-
lépésétől számitott 3 hónapon belül mond föl: 
a munkaadó ,6 hónapnál rövidebb felmondási 
idővel a szolgálati viszonyt az esetben sem 
szüntetheti ineg, ha oly alkalmazottról van 
szó, akinek egyébként e szakasz második be-
kezdésének rendelkezése szerint 3 havi fel-
mondási idő megtartásával is felmondhatna. 

Ha a szolgálati viszony időtartamát oly 
bizonytalan kifejezéssel jelölték meg (pl!, pró-
bára, kisegítésre, idényre stb.), melynek alap-

ján azt az adott esetben szabatosan megálla-
pit-áni nem lehet, a szolgálati szerződést ha-
tározatlan időre kötöttnek, ha pedig az alkal-
mazott a szolgálati viszonyt a munkaadó 
tudtával a szerződésben meghatározott időn 
tul folytatja, azt, hacsak a munkaadó azonnal 
ellen nem mond, határozatlan időre meghosz-
szabbitóttnak kell tekinteni. 

Ha a felek próbaidőt kötöttek ki, annak: 
tartama alatt a szolgálati viszonyt mindkét 
fél rögtöni hatállyal bármikor felmondhatja. 
A próbaidő tartamát nem lehet a két félre 
nézve egyenlőtlenül, vagy egy hónapnál hosz-
szabb időben megállapítani. Ha a felek egyen-
lőtlen próbaidőt kötöttek kii, mindkét félre 
nézve a rövidebb próbaidő irányadó. Az elő-
ző két bekezdés rendelkezése áll azokra a je-
len rendelet életbelépése előtt kötött szerző-
désekre is, amelyek a jelen rendelet életbe-
lépéséig még meg nem szűntek. Ha a felek 
hosszabb próbaidőt kötöttek ki és e próba-
időből e rendelet életbelépésének napjáig 3 
hónap még nem telt le, a munkaadó e rendelet 
életbelépésétől számított egy héten belül a 
szolgálati szerződést rögtöni hatállyal fel-
mondhatja. 

Ha az olyan alkalmazottal kötött szol-
gálati szerződést, aki legalább két év óta áll 
már a munkaadó szolgálatában, a munkaadó 
•nem az alkalmazott hibája, vagy az alkalma-
zott a munkaadó hibája miatt szünteti meg, 
a munkaadó végkielégítést köteles fizetni. A 
végkielégítés összege ebben az esetben az első 
két évi szolgáilat után az utolsó évi munka-
bérnek egy hónapra eső része, minden to-
vábbi két évi szolgálat után egy-egy havi 
munkabér. Két évnél nem rövidebb szolgálat 
után a végkielégítés összegének megállapitá-
sánál a már megkezdett két évi időszaknak 
szolgálatban töltött töredékét is számításba 
kell venni. Végkielégítést köteles fizetni a 
munkaadó az oly alkalmazottnak is, akinek 
szolgálati szerződése 1914. évi julius hó 25-e 
óta katonai bevonulásra történt besorozása 
behívása vagv bevonulása után, tényleges 
katonai szolgálatának megkezdése előtt, meg-
kezdésekor vagy annak tartama alatt meg-
szűnt. A végkielégítés összege ebben az eset-
ben a szolgálat minden egyes; betöltött éve 
után az évi munkabérnek egytizede. 

Végkielégítésül azonban az alkalmazott 
20 évnél rövidebb szolgálat esetében tiz évi 
munkabér fölénél, 20 évi vagv ennél hosszabb, 
de 30 évnél rövidebb szolgá'at esetén az évi 
munkabér háromnegyed részénél, 30 évi vagv 
ennél hosszabb tartamú szolgálat esetén egy 
évi munkabérnél nagyobb összeget sem a je-
len szaikasz első, sem harmadik bekezdésének 
esetében nem követelhet. 

A végkielégítés szempontjából azt az 
időt, melly alatt a szolgálati szerződés szü-
netel, tényleges katonai szolgálati időnek kell 
tekinteni. 

fi Polgári Radikális Párt 
f. hó 27-én (szerdán) este 8 

órakor a párthelyiségben 

(Lloyd-társulat) pártgyülést 

tart, amelyre tagjait elvba-

rátait és Szeged összes tiszt-

viselőit ezúton is meghívja. 

LEGÚJABB. 
CJ1IASSO: A Popoló de Itália ametóü 

érvei, hogv Olaszországnak fegyveresen keli 
szembeszállni a jugoszláv törekvésekkel. 

BÉCS: Bernen át táviratozzák, hogv a 
Matin athéni jelentése szerint egy angol ez-
red bevonult Perába, ahol jelen voltak a né-
met csapatok lefegyverezésénél. A szövetsé-
gesek át fogják venni a vámügyek ellenőrzé-
sét. 

SPAA: Nudans tábornok azt a jelentést 

kapta, hogy ElszászíLotharingiának és Né-

metországnak a szövetséges államoktól tör-

tént megszállása óta teljesen megszakadt az 

összeköttetés. Nem csupán a személy és teher-

forgalom. hanem a telefon, távíró és posta-

forgalom is szünetel. Ennélfogva a gazdasági 

életet a legnagyobb veszély fenyegeti. 

Heltai Viktor szélhámosságai 

Budapestről telefonálja tudósítónk: A 
rendőrségi vizsgálat Heltai Viktor ellen eddig 
tizenhat .vádpontot állapított meg. Ezek kö-
zül a tontosabbak a következők: 

A montenegrói frontra három láda érke-
zett pénzzel. Ezek egyike Heltai áliitása sze-
rint, nyitva volt, belül okmányt tartalmazott, 
alul pedig pénzt. A ládában körülbelül hat-
százezer korona volt, amellyel Heltai pern 
tud elszámolni. A másik két láda — Heltai 
állítása szerint — zárva volt, nem Tudta, mit 
tartalmaz. Állítólag Hunoké altábornagynak 
adta át Faragó hadnagy és üegus főhadnagy, 
jelenlétében. Ezeknek a tiszteknek tartózkodá-
si helye most ismeretlen, ellenben Huncke 
altábornagy bizonyította, hogy Heltai nem 
adta át neki a ládát. Arra a kérdésre, hogy 
a forradalom első napjaiban miből fizette a 
.tengerészeket, Heltai azt felelte, hogy a ka-
rinthiai frontról egy láda érkezett, amelyben 
száztízezer korona volt, ebből fizette a ten-
gerészeket. Megállapították, hogy ebben a 
ládában kétszáznyolcvannégyezer korona 
volt. Heltai ílottilát szervezett, amellyel a 
Danán érkező hajószállitmányakut rekvirál-
ta, de azt, hogy a rekvirált áruk hova let-
tek, nem tudja megmondani. A Szófia nevű 
hajón háromszázezer korona értékű arany-
pénzt vett át. ebből csak tizenötezer koronát 
ismer el. Ezt a pénzt állítólag egy Pasi Jó-
zsef nevii őrmesternek adta. A házkutatás al-
kalmával lefoglalt tizenhatezer korona ere-
detéről sem tud semmit mondani. Később azt 
állította, hogy bátyjától. Heltai Lászlótól ka-
pott negyvenezer koronát és ebből, maradt 
nála a talált pénz. A Nagyszombatban és Po-
zsonyban kiutalt pénzről elszámolni nem tud, 
mert —• úgymond •— a pénzkezelést gazda-
sági bizottság intézte. Ennek tagjait. Fodor 
Sándor és Wildner őrmestereket, továbbá 
Vágó (Vilíheim) Jenő fényképészt a Pozsony-
ba küldött detektívek letartóztatták és Buda-
pestre szállítják. 

Heltai mindössze huszonkét esztendős, 
de már régi ismert alakja a pesti mulatók-
nak, amelyekben sokat dorbézolt. A Mascot-
te cimii mulatóban ismerkedett meg a Mig-
non Duó néven szereplő Lánc-kettős egyik tag-
java:: 'Löm Róza táncosnővel, akinek Má-
tyásföldön fényes vük i rendezett be. Heltai 
magának is vásárolt Mátyásföldön villát, a 
melyet pazarul bútorozott be. A háború előtt 
könyviigynökösköidésse és élelmi szerköz ve-
tiíéssei foglalkozott testvérével együtt. Egyéb-
ként idegbajos ember, szenvedélyes morfinis-
ta és kőiéin élvező. Nemrégen megismerke-
dett egy pesti urileánnyal akit el is vett fe-
leségül, de hozományának elköltése után el-
hagyta. Heltai Viktor -pincér is volt a Folies 
Caprice cimii mulatóban, akkor még Hoffer-
nek hívták, később fölcsapott parkett tán-
cosnak. 


