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DELMAGYARORSZAG Szeged, 1919 október 16. 

Wimmer Fülöpöt, Aczél Gézát, Holtzer Tiva-
dart és Kecskeméti Antalt jelöli be. 

Végül dr. Landesberg Jenő szólalt föl. Csakis 
azért vállalta a titkári megbízást, hogy igény-
telen erejével segítse az ellentétes érdekek ki-
egyenlítését és előmozdítsa a város békéjét. 
Nem akar ezzel kedvezni sem a munkásoknak, 
sem a munkaadóknak, csak a vitás ügyek igaz-
ságos elintézését elősegíteni. Mégis azt látja, 
hogy a munkaadók körében ugy Ítélik meg 
szerepét, mintha kizárólag a munkásság érde-
keit akarná szolgálni. Ezt a helyet csak a 
munkaadók és a munkások bizalmából lehet 
elfoglalni s ha bármelyik félnek megrendülne 
a bizalma, készséggel adja vissza ezt a csak 
terhet és kellemetlenséget jelentő megbízatást. 

Wimmer elnök kijelenti, hogy a Landesberg 
möködése ellen nemcsak kifogásuk nincsen, 
hanem a legteljesebb köszöneltel tartoznak 
fáradozásáért és kéri, hogy továbbra is lássa 
el tisztségét. Ha bárkinek kifogása merülne fel 
működése ellen, jelentse be az elnökségnek, 
mely a kifogásokat vizsgálat tárgyává teszi. 

Az országos 
főhatalmi szerv. 
— Kormányzó vagy államtanács? — 

(Saját tudósítónktól,) Az Országos Kisgazda-
pártnak Kaposvárott tartott kongresszusán 
olyan határozati javaslatot fogadlak el, amely 
kimondotta egy főhatalmi szerv megválasztásá-
nak szükségességét. Maga nagyatádi Szabó 
István, az országos kisgazdapárt elnöke három 
órás beszédében egyebek közt az\ is fejtegette, 
hogy e főhatalmi szeivet, amely a kormányon, 
és a páltokon felül állana, a régi országgyűlés 
egyesült két kázának kellene megválasztania. 
Nagyatádi Szabó István beszédéből kitűnik, 
hogy ő egy személyre gondol, tehát, kormány-
zóra. A kedden megalakult Országos Nemzeti-
Párt, amely a Lovászy-párt, a Magyar Polgári-
párt, a pártonkívüli függetlenségiek és a Nem-
zeti Munkapárt egy csoportjának fúziója, ala-
kulógyülésén szintén a főhatalmi szerv meg-
választása mellett foglalt állást. A gyűlésen 
nem jelölték meg közelebbről, hogy milyen' 
legyen ez a szerv; nem jelölték meg neveze-
tesen azt, hogy többtagú kormányzótestület 
legyer, vagy hogy egy ember képviselje-e. 

Egyik budapesti lap tudósítása szerint nagy-
atádi Szabó István meg is nevezte a magyar 
közéletnek azt a kiválóságát, akit alkalmas-
nak vél arra, — s bizonyára nemcsak ő 
egyedül] — hegy Magyarország kormányzója 
legyen. Hogy azonban kicsoda az a közéleti 
kiválóság, aki, mint Szabó István mondotta, 
mindig pártokon felül állott, mert nem is 
politizált, azt a lap nem említette meg. 

Budapestről származó értesülésünk szerint 
befolyásos politikusok herceg Esterházy Mik-
lóst emlegetik, mint olyant, aki á kormány-
zó méltóság betöltésére alkalmas volnai 

Más verzió szerint a kontemplált „főhatalm. 
szerv" nem egy személyt, hanem egy testületet, 
államtanácsot jelentene, amely országos tekin-
télyű, független, semmiféle politikai irányzatban 
sem exponált, minden párt előtt tisztelt férfiak-
ból állana. Az országgyűlés régi összetételű 
két házát azonnal föloszlatnák, mihelyt azok 
az államtanácsot megválasztották. Az állam-
tanács nevezné ki azután a kormányt az or-
szág egész társadalmát képviselő politikusok-
ból, ami most már annyival is könnyebb 
volna, mert a politikai pártok megalakulása 
megtörtént és minden társadalmi osztálynak 

megvannak a maga pártjai. Ennélfogva az 
antantnak az az üzenete, hogy a békéről 
csupán olyan kormánnyal tárgyal, amelyben az 
összes párfok képviselve vannak, ma könnyeb-
ben teljesíthető, mint az üzenet küldése idején. 

* 
Budapest. Az Országos Nemzeti Párt intéző-

bizottsága szerdán este 7 órakor ülést tartott, 
amelyen az elnökség tagjai beszámolrak arról, 

(Saját tudósítónktól.) Megírta a Délmagyar-
ország, hogy a városi tisztviselők egyesületé-
nek nevében Bárdoss Béla elnök kérelmet 
nyújtóit be dr. Dobay Gyula főispánhoz a 
tisztviselők javadalmazásának sürgős rende-
zése tárgyában. A főispán a kérelem folytán 
egy értekezletet hívott egybe, hogy a tanács 
döniése előtt a közigazgatási kérdésekben 
jártas néhány férfinek véleményét meghall-
gassa. Ez az értekezlet a Taschler Endre 
főjegyző által ismertetett javaslatot a tanács-
nak elfogadásra és végrehajtásra ajánlotta. 

A tisztviselők fizetésrendezési ügyét már a 
hétfői tanácsülésen akarták elintézni, az elő-
adó azonban még nem készült el javaslatá-
val, ezért péntek délelőttre a sürgős kérdés 
letárgyalása céljából rendkívüli tanácsülést 
hivtak egybe. 

A rendkívüli tanácsülésen Taschler Endre fő-
jegyző ismertette a tisztviselők fizetésrendezési 
tervezetét és közölte, hogy a tervezet ellen szá-
mos ellenvetés és előterjesztés történt. A ta-
nácsnak elfogadásra ajánlott tervezet ideiglenes 
jellegű és addig marad érvényben, amíg gene-
rális rendelettel országosan szabályozzák a 
tisztviselők fizetését. Nem vonatkozik azonkívül 
a tervezet azokra a tisztviselőkre, akiknek fize-
tését külön szabályrendelet szabályozza. Bár-
doss Béla javasolja, hogy elébb tárgyalják le 
általánosságban a tervezetet és csai< azután 
foglalkozzanak az egyes sérelmekkel, nehogy 
ezek az egész javaslatot felborítsák. Taschler 
főjegyző ezután pontról-pontra ismertette a ter-
vezetet, melyet a tanács általánosságban elfo-
gadott. A tanács megfelelő fizetési osztályokba 
osztotta be azokat a tisztviselőket, akikkel az 
eredeti tervezet nem foglalkozott. 

A tanítókra vonatkozóan felhívták a negyedik 
tanácsi ügyosztályt, hogy készítsen külön ter-
vezetet. A tanítókról készült ugyan egy fizetési 
skála, amelyet egy néptörvény állapított meg. 

hogy mit szándékoznak tenni a kibonta^ 
érdekében és mikor lépnek érintkezésb 
többi pártokkal. Csütörtökön érkezik B 
pestre a kisgazdapárt elnöke, nagyatádi S. 
István, akivel arra nézve tanácskoznak n 
hogy megalakítsák a liberális blokkot, amel;. 
megalakulása betetőzné a szabadelvű és 
gári pártok kibontakozási akcióját. A tán 
kozásba bevonták a szociáldemokrata-pártc 

Ezt a néptörvényt azonban a tanács nem 
figyelembe. Addig is, amig a tanítókra vr 
kozó tervezetet a tanács elfogadja, ec 
járandóságaikat kapják. 

A hitoktatókat a kilencedik fizetési osztá 
sorozták. 

A piarista tanárokat három fizetési osztí 
osztották be. Az igazgatót a 7-ik, a tan 
egyharmadát a 7-ik, a többieket pedig a 
fizetési osztályba. A beosztásnál a Szeg, 
eltöltött szolgálati évek irányadók. 

A lelkészeket ugyancsak több oszlályba. 
rozlák. A belvárosi esperest a 7-ik, a rí 
plébánost a 8-ik, a tanyaikat a 9-ik, a ta-
nokat pedig a 10. és 11-ikbe. A stólát 
érinti ez a fizetés, a káplán ellátási dija a 
ban már bennfoglaltatik a fizetésben. A 1< 
szekre vonatkozó határozat csak a püs} 
hatóság jóváhagyása után lép életbe. 

A javadalmi hivatal tisztviselői csak el; 
kép kapják a fölemelt és az eddigi fizetés 
zötti különbözetet, mert rájuk nézve rt 
addig, amig a pénzügyminiszter nem inté 
dik, a határozat nem lép hatályba. 

A tanács egyébként a fizetésrendezési f 
a belügyminiszteri jóváhagyás bevárása n 
intézi el, illetve hajtja végre, tekintet nélkf 
ügy sürgősségére: ? 

November elsején csak eddigi járandós. 
kat kapják a tisztviselők, a felemelt illetmé 
ket pedig akkor, ha a számvevőség elkéss 
pontos kimutatással. A háborús segélyt is 
egy hónapra fizetik ki november elsején. 

A tanács ezután a kifogásokkal foglaikí 
Ezek között elsősorban az árvaszék terjedé 
beadványával, majd a rendőrség, a javat 
hivatal, a számvevő-személyzet és a jej 
kar előterjesztésével, amelyben sérelme 
tervezetet. A tanács általában elutasítói; 
előterjesztéseket, mert nem akar eltérni á 
vezet-célozta fizetés egységitéstől. Ajavac 
hivatal tisztviselői a városi alkalmazottak ? 
szervezete által megállapított alapon k 
fizetésüket meghatározni. 

Dobay főispán kijelentette, hogy a ja váci 
hivatal ama tisztviselői ellen, akik szaksz; 
zeti alapon kérnek fizetést, fegyelmi elj,. 
kell folyamatba tenni, mert ezek nem érdi 
meg, hogy a város tisztviselői legyenek 
rendőrségre vonatkozóan külön tervezet 
szitését határozta el a tanács, mert a rer 
tisztviselők azt panaszolták, hogy a nyu 
igényt megállapító alapfizetés az uj tei 
szerint kevesebb a réginél. 

Táblázatot készít továbbá a számvevői 
nyugdijasokról is, akik nyugdijukat a maj 
tések alapján kérik megállapítani. Ez er 
gában félmillió korona többkiadást jelent« 
városnak. 

Balogh Károly tanácsnok felhozta ez 
hogy a tisztviselők a szolgálati ut megki 
sével közvetlenül a főispánhoz vagy a po 
mesterhez adják be kérelmüket. A főispán 
jelentette, hogy a tisztviselőket ezért meg 
róni. 

RADÓ SÁNDOR 
kereskedelmi és ingatlan közVetiiő ügy-
nökségi irodája a legszolidabb alapon. 
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A városi tisztviselők fizetésrendezési ügy 
— Döntött a tanács — 

•2-es és 3-as számú cijareffahüvelye' 
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