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A törvényhatósági alkalmazottak fizetésrendezése 
Az önkormányzati alkalmazottak fi 

Kötéséről szóló 'belügyminiszteri ren-
delet körül vita fejlődött ld a buda-
pesti Népszava és Szabad Nép körül. 
A vita hullámai elérték a szegedi vá-
rosházát is s ezért szükségesnek lát-
juk, hogy a Délmagyarország is lekö-
zölje a Szabad Nép tegnapi számában 
megjelent választ. 

Az ú j rendelet 

a régi módosítása 

A Népszava csütörtöki száma azt 
írja, hogy az 1945-ös 2500 számú 
rendelet a legfontosabb kérdésekben 
teljesen egyezik Rajk elvtárs most ki-
adott rendeletével. Ezért nem érti, 
miért kell ezt a rendéletet üdvözölni. 

A Népszava állitása teljesen "téves 
Az uj T5450. számú rendelet á két 
évvel előtti 2500. számú rendelet mó-
dosítása. A régi rendelet 18. és 19. §-a 
szerint a főispánok, alispánok és tör-
vényhatósági! jogú városok polgár-
mesterei legfeljebb az V. fizetési osz-
tályba léphettek elő. Az uj rendelet 
11. §-a lehetővé teszi, hogy az ön-
kormányzati tisztviselők az' V. fize-
tési osztályban eltöltött hároméves 
szolgálat után a IV. fizetési osztálvba 
kerülhessenek. 

A főjegyzők és a mégyei városok 
polgármesterei közül 20' százalék a 
VI. fizetési osztályból az V-be kerül-
het, mig a régi rendelkezések értel-
mében erre nem volt lehetőség. Az uj 
rendelet 4. §. 2. bekezdése szerint a 
vármegyei és járási főjegyző, a tiszti-
főügyész, árvaszéki elnök, vármegyei 
másodfőjegyző, vármegyei tűzoltópa-
rancsnok, — akik a ré"i rendelet 
osztályt, azaz 24 évi szolgálati időt 
2. §-n értelmében a X. fizetési osz-
tályba kezdtek — most három fizetési 
oszíaiy'T, ázaz 24 évi szolgálati időt 
nyertek és a VII. fizetési' osztályba 
kezdik működésüket — nagyobb fele-
lősséggel járó munkájuk elismeréséül. 

A vármegyei és járási jegyzők 16 
év szolgálati időt ugrottak, mert a 
régi rendelkezések által előirt X. fi-
zetési osztály helyeit a VIII.-ban 
kezdenek. 

A törvényhatósági jogú városok 
polgármesterhelyettesei, főjegyzői, a 
tanácsnokok, árvaszéki elnökök, mű-
szaki tanácsosok, tiszti főügyészek, 
adóhivatali és javadalmi hivatali fő-

számvevői szintén a X. helyett a 
VII. fizetési osztályba kezdenek. 

Az uj rendelkezés tehát a 4., 5., 6 
és 7. §-aiban, összesen 20 bekez-
désben egész sereg köztisztviselői 
kategóriái sorol fel, akik számára 
24-től 8 évig terjedő szolgálati idő-
nyereséget, azonnali magasabb fize-
tést jelent Rajk elvtárs uj intézke-
dése. 

A «Népszava> cikke szerint u 
rendelkezés, hogy a vármegyei se-
sédfogalmazók két évig ideiglenes al-
kalmazollak és azokat bármikor fel 
menlheLik állásuktól. A Népszava sze-
rint eddig ilyen elbocsátási lehetőség 
nem volt. Ez az állítás is tévedés. A 
vármegyei segédfogalmazókat két 
éves gyakornoki idejük alait állásuk-
ban való megerősitésükig a mullban 
is elbocsálhatták, nem igaz tehát, 
hogy az uj rendelkezés hátrányt hoa 
számukra. 

Altisztek 

és szegődményeseh 

A cikk kifogásolja, hogy az őn-
kormánvzati alkalmazottak státusren-
dezéséről szóló rendelet nem inlézke-
dik az altisztek és sz^gődmónyes al-
kalmazottak sorsáról. A valóság ay, 
hogy ezeknek státusrendezését a bel-
ügyminiszter már korábban kidolgoz-
ta és eljuttatta az illetékes gazdasági 
fórumokhoz, ahof azt most vitatják 
meg. A szegődményes alkalmazottak 
és altisztek státusáról szóló rendelet 
nemsokára meg is jelenik. 

Az idézett cikk szerint a fővárosi 
alkalmazottak fizetésrendezéséve, az 
előzetes közlemények szerint az uj 
rendelet egyáltalán nem foglalkozik. 
A valóság: A «Szabad Nép» iulius 
8-i számának első oldalán megjelent 
közleményben a legutolsó bekezdés 
arról szól, hogy «a székesfőváros al-
kalmazottainak illetményéről és nyug-
ellátásról a belügyminisztérium leg-
később ez év december 31-ig külön 
rendelettel intézkedik. 

A kisfizetésű 

köztisztviselőkért 

Ami pedig a VAOSz javaslatát, il-
letve a törvényhatósági bizottság ál-
tal elfogadott slátusrendezési tervet 

A D E L M A G Y A R O R S Z A G 
H A D I F O G O L Y S Z O L G A L A T A 

t A napokban hazatért hadifoglyok 
számos levelet, hjrt és üzenetet 
hoztak azoktól a bajtársaktól, akik 
eddig még nem indulhattak haza-
felé. Alább közöljük azok névsorát 
akik üzenetet hoztat és azt i^, 
hogy kinek szól az üzenet. 

Sándor László Kemenesmagos: 
Tamás Istvántól szüleinek Szent-
mihálytelek, — Veszprémi János 
Vereb: Sebestyén Józseftől hozzá-
tartozóinak Hódmezővásárhely. 
Litresits Lajos: Kovács Jánostól 
hozzátartozóinak Hódmezőváshely, 
Kardos Pál és Istvántól hozzátar-
tozóinak Hódmezővásárhely, Amb-
rus Viktor Kiszombor: dr. Fori-
nyák Lászlótól hozzátartozóinak 
Szeged, Kovács József Pestszent-
lőrinci Antal Józseftől feleségének 
Földeák. 

A MKP nagyszegedi szervezeté-
nek táviratot intéztek az alábbi 
hadifoglyok, hogy egészségesen 
Debrecenbe érkeztek: Bárkányi Fe-
renc, Lábas István , Hámori 
György, Csányi Géza, Bencsik Sán-
dor, Gyóni Mihály, Oláh András, 
Gyuris Ferenc, Szűcs János és 
Fodor István. 

Az alábbi hadifoglyok szovjetuniói 
fogolytáborokban vannak és azt üze-
nik, hogy jól vannak és hamarosan 
ők is hazaindulnak. 

Német József hozzátartozójának 
Kecskemét vaskereskedő (148/5), Ab- i 

rahám Sándor hozzátartozóinak Pusz-
tamérges (217/3), Dobos Imre hozzá-
tartozojánax Kiskunfélegyháza, Kun-
utca 34, (143/5), Kiss Albert szds. 
feleségének Szeged, Zákány-utca 1, 
(144/5), Heizer Ferenc szüleinek 
Makó, (421/6), Kuruczd Antal fele-
ségének Földeák, (7251/6). Hegyes 
Dezső édesanyjának Kübekháza, Er-
zsébet-utca 72, (7324/4), Dobi Mihálv 
édesapjának Szgged, Kálvária-u. 13, 
(7324/7), Tisza Ferenc feleségének 
Kiskunfélegyháza (mármarosi kórház) 
Csaba József feleségének Csanád-
apáca, Széchenyi-utca (7324/7) Rát-
kai János feleségének Szeged, Brüsz-
szcli-körut 26 (7324/9), Pálmai Gyula 
feleségének Újszeged, (7324/7) Dobó 
Mihály feleségének Szeged, Kálvária-
utca 15, (7321/7), Velokai András 
édesapjának Öszentmihály, (7334/10) 
Balázs László hozzátartozóinak Kis-
kunfélegyháza, (7324/10). 

A név után a hozzátartozó cime, 
majd a fogolytábor száma olvasható. 

Ujabb 1200 hadifogoly 
érkezett Debrecenbe 

(Budapesti tudósítónk telcfonjelcn-
tése.) Csütörtökön este ujabb hadifo-
golyszerelvény érkezett Debrecenbe, j 
Az'1200 személy közül 168 munka-
szofgálatos, 282 nő és 710 legénységi ' 
állományú hadifogoly. 

Pénteken a következő hadifoglyok 
érkeztek meg Szegedre: 

Zucsu Gábor Jászárokszállás, Dunai 
Kovács Lajos Szeged, Lele Antal Fe-
rencszállás, Csányi György Csórva, 
Császár Sándor Szeged. 

illeti, azt eddig azért nem fogadták 
el, mert annak rendelkezései csupán 
• a magasabb fizetésiosztályba soro-
zott köztisztviselők* számára jelentett 
volna előnyt, «a proletárok fizclésren-
dezésének* ügyét sokkai előnyöseb-
ben oldotta meg a már most folyósí-
tásra került segély. Az az állítás te-
hát, hogy a VAOSz javaslata »a leg-
alacsonyabb fizetési osztályodba lévő 
közalkalmazó ttak érdekeit szofgálja — 
téves. A befügyminisztérium az ön-
kormányzatok tisztviselői Üzetésren- i 
dezésének ügyében tárgyalásokat kez- I 

déli a VAOSz-szai, amefyriek képvi-
selői ott kifejtették, hogy a segédjegy-
zőknek nem a XU hanem az egy 
fokkal hátrányosabb XI. fizetési osziá-
ratynan kcu* tezdení működésűket. 
Ezek után a belTlgymüüszlérium — 
mivei a Kisfizetésű köztiszlvisejők 
ftelyze'tén javítani és nem rontani 
akart — a VAOSz javaslata ellenére 
dolgozta ki a 8450. számú uj rende-
letet. 

A belügyminisztérium rendelete te-
hát az adott körülmények között le-
hetséges legnagyobb segítséget nyújt-
ja az önkormányzatok tisztviselőinek. 
Bárki meggyőződhet erről, aki a régi 
és az uj rendelet szövegét valóban ef-
ofvassa. 

Ma megkezdi az őrlés! 
a szegedi Tisza-malom 
Kétszeresére emelték a finomliszt-fejadagot V / 

X . 
Beszámoltunk róla, hogy jt város 

előző évi lisztkészlete elfogyott és 
igy az a veszély fenyegetett, hogy fe-
hérlisztből kell kenyeret .sütni, ami 
lényegesen megdrágította volna en-
nek a fontos közszükségleti cikknek 
az árát. A Magyar Kommunista Párt 
főispánhoz vezetett küldöttségének si-
került elérnie, hogy gyors intézke-
déssel a bodomi gazdaságból és Vá-
sárehlykulasról annyi gabonát sze-
rezzenek be, amennyi elegendő less 
ai j i j liszt forgalombahozásáig. 

A vásárhelykutasí 300 mázsa Rá-
fi a na ma, szombaton reggel ér-
kezik neg, a bodomi kétszáz má-
zsál pedig már pénteken beszál-
lították. Mindkét szállítmányt 
egyenesen a Tisza-malomba vit-
ték. A mai napon együtt lesz 
az fnduláshoz szükséges 500 má-
zsa és azonnal mcgjkezá'Bc az 
őrlést. 

Ezenkívül a város közellátásnak ve-
zetői sorrajáriák a pékeket és megál-
lapították a tartalékkészletet. A 72 
szegedi péknél összesen 860 mázsa 
liszt volt. A szombati napon a leg-
jobban rászorult 26 szegedi pékmes-
ter ehhez a mennyiséghez még meg-
kapta a város készletében lévő 117 
mázsa lisztet, hogy ne legyen zökkenő 
a kenyérellátásban. így minden pék 
ki tudja szolgálni vásárlóközönségét. 
Ezzel á mennyiséggel most 

kvddtg biztosították a hiánytalan 
kenyérellátást. Már hétfőn ntabb 
liszthez Jutnak a pékek a Ti sza-
ma lom őrleményéből, így nem 
következik be áz az. eshetőség 
sem, hogy teljes készletüket fc, 
kelljen sülni. 

A Tisza-malom azonban csak ugy 
tud hétfőre elegendő lisztet adni."ha 
az induláshoz szükséges 500 mázsán 
kivül még kap őrőlni valót. Ezért a 
közellátás vezetői kiutazlak "Szeged 
környékére is, hogy a gazdáktól fel-
ajániasoKat kérjenek kölcsönképpen, 
amely az első napok nehézségein tul-
segiti a város közellátását. Lippai 
Imre, a fűrésztelep tulajdonosa eddig 
klcsépofl gabonájából 40 mázsát bo-
csátott kölcsönképpen rendelkezésre 
és megférte hogy nfóg 30 mázsát 
ad rövidesen. Börcsök Károly, a liér-
cséplőegyesület elnöke Nagyszéksó-
son pénteken kezdett csépelni és 
egész saját háztartási és vetőmag-
szükségletét kitevő gabonáját felaján-

ro-

rotfa, mintegy 50 mázsát. Ezt szom-
bat délig be is szállítja a Tisza-ma-
lomba. Hatházi röszkei kereskedő 15 
mázsa búzát, Nagy Ferenc Kossuth 
Lajos-sugáruti lakos pedig földjérő1 

25 mázsa búzát szállít be. 

Szatymazon is felkérték kölcsön 
nyújtására a cséplőgéptulajdonosokat 
és azokat a gazdákat, akik már csé-
peltettek. Itt Csányi Sándornó 30, 
Czérna Mihály 50, Vetró Pál 25, 
Füa Jézsef 30, Tóth János 25 mázsa 
rozsot bocsátott azonnal rendelke-
zésre. Ez összesen egy vagon rozsot 
tesz ki, de szombaton még egy va-
gonnal szállítanak be. Felsőközpon-
ton Németh József 20 mázsa rozsot 
bocsátott rendelkezésre és az ottani 
cséplőgéptulajdonosok 150 mázsa 
zsot szállítanak be ma Szegedre. 

— összesen tehát 300 mázsa roz» 
és 600 mázsa buza gyűlt igy össze 
— mondotta Simon József tanács-
nok a Délmagyarország munkatársá-
nak. 

Érrel a fövő heti ellátást teljesem 
biztosítottuk. Az addigra össze-
gyűjtendő gabonával & további 
ellátást ladjnk zökkenőmentesem 
biztosítani. A fogyaszlőközönoég 
ellátása a továbbiakban folyama-
tosan megy és előreláthatóan 
nem lesz fennakadás a kenyér 
ktszolgí! lásában. 

— örömmel közölhetem egyben 
azt is, — folytatta Simon tanácsnoki 
—, hogy ebben a hónapban már az 
eddigiektől eltérően nem 60 deka, 
hanoin egy kiló 20 deka finomlisztet 
adunk a fogyasztóknak. Ezenkívül a 
jktgvrer>oszerl is egyszerűsítjük, még-
pedig ugy, hogy nem kell előre be-
adni a jegyeket á risztvásárláshoz. 
Ezentiu óllá tjük a kereskedőket még-
felelő mennyiségű fiszttel és a fo-
gyasztók a hónap végéig jegyük elle-
nében bármikor kivehetik fejadagju-
kat. 

C u k o r k á k 
minden minőségben legolcsóbban 

KOVÁCS IMRE 
cukorka kereskedő 

Tisza Lajos körút 48. 

Telefon 2—45. 

Töltőtoll gavitás 
j ó i á l á s s a l 

K P Ü P r Kelemen u. 8. 
V I 11*1 (Royal-szálló Épület) 

B e l v á r o s i M o z i Teieion: 625 
VII/12, szombattól minden előadáson S Z E M É L Y E S E N FELLÉP 

M i n d s z e n t i I s t v á n 
a maayar rádió közkedvelt országhirü magyar nóta énekese, Boldizsár 
Kálmán cigányzenekarának közreműködésével a legszebb magyar 
nóta csokrot adja elő. Ugyanakkor a legjobb magyar filmek soro-

zatából : 

K e r e k F e r k ó 
Móricz Zsigmond közismert regényének filmváltozata. Főszereplői: 

Jávor Pál, Csorlos, Egry, Berki Li i és Mihály Ernő 

Előadások: fél 5, fél 7 és fél 9. 

Szórakozzunk Tombácz-étterem 
m c L ^ a r i t e r a s s s z é L x í J g j £ s n ö * 

szalonegyüttese í Kitűnő ^ e n n p e e n » 
konyha ! Porter sör csapon! A 4 B p i c O Ö U « S z o l i d á r a k ! 


