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A sem/leges államok magák viseülk 

minden követícezméuyét annak, ha 

olyan területre lépnek, amelyen had-

műveletek folynak. 

Amidö,TI megállapítjuk, ihogy az Egyesül F-

'Államokkal egy Véleményen vagyunk a 

semleges állampolgárok élet-ének megvédé-

sében, 'különös elégtét ellő! vennénk tudomá-

sul, ha a washingtoni kormány visszatarta-

ná az alattvalóit a tengeren való utazástól. 

Ami a kereskedelmi hajók felfegyver-

zését illeti, a nemzetközi jog sohasem en-

gedte meg az ilyen hajók felfegyverzését, 

vagy hogy Ilyen hajók ellenszegüljenek. A 

monarchia ebben a kérdésben is megtar-

totta igéretét, Vagyis eleve figyelmeztette 

a semleges államokat, óvják polgáraikat 

attól, hogy felfegyverzett kereskedelmi ha-

lókon utazzanak. 

A január 31-ikén kiadott nyilatkozat 

nem egyéb, mint figyelmeztetés, 

hogy egyetlen keheskedeimi hajó se 

• érintse a nyilatkozatunkban ponfosfau 

megállapított tengeri területeket. Nyi-

fatkoztutik arra Irányul, hogy ,a há-

ború megrövidítésével az emberisé-

get a további szenvedésektől megkí-

méljük és hogy Angliát- és szövetsé-

geseit elszigetelve, tartós békére 

fkéaiyszeritsiUk. : 

A császári kormány mindent elkövetett az 

emberéletben való veszteség elhárítására. 

A nyugati hatalmaik 'elzárásával! követett 

célt a leggyorsabban, a legbiztosabban ugy 

érhetné el, 

ha a tenger ezen részén egyetlen em-

berélet sem pusztulna el és egyetlen 

©gy se jutna veszedelembe. 

Szövetségeseinkkel egyértelműen mindent 

el fogunk követni, hogy földünk népei mi-

előbb élvezhessék a béke áldásait. A monar-

chia megsemmisítésére törekvő ellensé-

geink makacsságá folytán, olyan fenyegetett 

helyzetbe került, amelyhez foghatót a tör-

ténelem nem ismer, ezért volt szükséges 

elrendelni az ismert rendszabályokat. 

Német győzelem a Maasnál. 
— A franciák állásait 150 méter szélességben elfoglalták. — 
578 foglgot ejtettek, 16 gépfegyvert és 25 gyorstüzelő fegyvert 

zsákmányoltak. 
BERLIN, március 5. A nagy főhadi-

szállás jelenti: Jó látási viszonyok mellett 

a harci tevékenység az arcvonal több pont-

ján az elözö napokhoz kiépesf növekedett. 

A Soraiméitól északra az angolok erős tííz 

után a St. Pierre Vaíast erdőtől délre tá-

madást intéztek. Kemény harc után a Bou-

chavesiies-Poislains uton egy árokdarab a 

kezükben maradt, különben visszavertük 

őket. 

A Májas k öleti partján cslapaítaank a 

Caurrievoir-erdöben levő francia állást mint 

egy 150 méter szélességben rohammal el-

foglalták és az éjszakai ellentámadásokat 

visszautasították. A Fasses-ertíő délkeleti 

szegletén is egy fontos tereppontot ragad-

tunk el a franciáktól. Az ellenség véres 

veszteségein kivül, amelyeket az elfoglalt 

vonalakon tul előrenyomuló felderitöink 

megállapítottak, foglyokban 6 tisztet és 572 

embert, azonkívül 16 gépfegyvert ós 25 

gyorstüzelőfegyvert veszített. 

A nagyszámú légi harcban az ellenség 

tegnap 18 repülőgépet vesztett. Egyet a 

földről lőttünk lé. A mi veszteségünk négy 

repülőgép volt. 

LUDENDORFF, első föszállásmester. 

(Közli a miniszterelnöki sajtóosztály.) 

Járőreink az olaszok 
BUDAPEST, március 5. (Közli a mi-

niszterelnöki sajtóosztály.) A tengermelléki 

arcvonalon a tüzérségi és aknavetőtüz az 

idő derűsebbre fordulásával isimét élénkebb 

volt. Este az olaszok erősen lőtték Costen-

jevlcát. Dőlje közelében Tolmeinnél a 37. 

gyalogezred járőrei egészen az ellenségnek 

egy hátsó futóárkáig nyomultak előre. Le-

verték anüák legénységét és tíz fogollyal 

háfsó árkáig törtek be. 
tértek vissza anélkül, hogy maguk veszte-

séget szenvedtek volna. 

A tiroli keleti arcvonalon az olaiszOk a 

San-Pebegrina völgyitől északra támadást 

intéztek a Cima di Gastadeila ellen. Ide-Oda 

ingadozó harc után sikerűit egyik előállá-

sunkat birtokukba keríteniük; a harc még 

nem fejeződött be. 

HÖFER altábornagy, 

A keleti és délkeleti harctéren csekély a harci 
tevékenység. 

BUDAPEST, március 5. (KözJi a mi-

niszterelnöki sajtóosztály.. Kelőt! és délke-

leti harctér: Nincs jelenteni való. 

HÖFER altábornagy, 

a vezérkari főnök helyettese. 

BERLIN, március 5. A nagy. főhadi-

szállás jeleinti: A keleti harctéren és a ma-

cedón arcvonalon a harci tevékenység cse-

kély maradit. 

LUDENDORFF, első föszállásmester. 

(Közli a miniszterelnöki sajtóosztály.) 

Életképes szervezettség. 
Sok panasz hangzott d már a háború 

során a tisztviselők helyzetéről. Bizonyos, 
hogy a mai viszonyok között a tisztviselők 
megélhetése a legsúlyosabb és igazári cso-
dálni való az a türelem és beletörődés, ami-
vel ia tisztviselők , nehéz sorsukat viselik. 
A háborúnak a frontmögötti (hősei és áldo-
zatai ők, a'kilknek egyre fokozódó .munkáját 
egyre 'soványabb kenyérrel fizetik meg. 

A Délmagyarország több izben muta-
tott már ná a tisztviselők súlyos helyzetére 
és felhívta a figyelmet ,a szervezettségben 
rejlő erőre, amely a termelők és eladók jo-
gosulatlan törekvése ellen -a 'védekezésnek 
hatásos fegyvere. Hangoztattuk, hogy a 
tisztviselőknek most egy cél érdekében ikell 
tömörülniük és fdlhivtu'k a köztisztviselők 
szegedi egyesületét arra, hogy működését 
a háború folyamán kizárólag a tisztviselők 
megélhetése ügyéneik szentelje. Kifejtettük, 
hogy a tisztviselők szervezetének részt kell 
kérnie az ármegállapitó bizottságban és a 
közélelmezési tanácsban, úgyszintén minden 
olyan alakulatban, ahol a fogyasztók meg-
élhetésének kérdése kerül szóba. Követikezés-
Iképen nagyobb agilitást kívántunk a köz-
tisztviselők szegedi egyesületétől, 'amely 
szerintünk a mai nehéz időkben a tisztvise-
lők igazi érdekeit akkor szolgálná, iha, mint 
erkölcsi testület, mindent elkövetne tagjai 
megélhetési viszonyainak enyh Késére. 

A tisztviselők szegedi egyesülete vasár-
napi közgyűlésén elhangzottak kapcsán is-
mét visszatérünk arra a gondolatra, amelyet 
számos esetben ajánlottunk a 'tisztviselők 
figyelmébe. A közgyűlésen történtek azt bi-
zonyítják, ihogy a köztisztviselők egyesülete 
érzi kötelességét tagjaival szemben és a köz-
élelmezési nehézségeken a szervezettség 
erejével segíteni igyekszik. De azt hisszük, 
hogv azok az eszmék, amelyeket a köz-
gyűlés általános helyesléssel fogadott, nem 
alkalmasak arra, (hogy a tisztviselők sorsán 
a közeljövőben javítsanak. Azck inkább távo-
labbi célok, amelyek a pillanatnyi szükség 
kielégítésének nem felelnek meg. A fogyasz-
tási szövetkezet létesítése —- a mai viszo-
nyok sürgető kívánalmaihoz képest — sok 
időbe kerül, a köztisztviselők országos szer-
vezetbe való tömörítése is hosszabb előké-
születet' kiván és messzebbi jövőnek ,— (kü-
lönben igen helyes — programija. A köz-
gyűlésnek az a határozata pedig, amelíy a 
tisztviselőknek országgyűlési képviseltetésé-
ről szól, épenséggel időszerűtlen, bár szin-
tén jogos és a tisztviselők körében érthetően 
felszínre törekvő kívánalom. Egyedül a kis-
kertek bérletének ügye szerepelt meleg pár-
tolással a közgyűlésen azoknak .a teendők-
nek sorából, amelv'hatásában azonnal jelent-
kező eredményt ígér. i 

Az egyesület vezetőségéneik a közélel-
rnezés többi ügyeiben is az aktualitásnak 
ezen a mesgyején kellett volna haladnia. A 
tisztviselők nem közélelmezési programot 
várnak egyesületük vezetőségétől, ihanem 
tetteket és cselekedeteket. Az a társadalmi 
alakulás, amelynek működése csupán pro-
gramok meddő megvitatásában merül ki, 
ma nem felel meg hivatásának. 

Nagyon sokszor fölmerült az a javas-
lat, ihogy a fogyasztóknak szervezkedniük 
kell a háborús közélelrnezés visszaéléseivel 
szemben. A szegedi köztisztviselőknek van 
egy igen jelentős szervezetük, amely azon-
ban. ugy látjuk, nem elég életképes. Béke-
időben az egyesületnek ez a gyöngéje, amely 
akkor sem szolgálta eredményesen a tiszt-
viselői érdekeket, nem hívta ki maga ellen 
oly mértékben a sajtó nyilvánosságának 
ellenőrzését. De most a közérdek követel-
ményei erősebben jelentkeznek és minden 
szervezettől a körülmények valódi fölisme-
rését 'Kívánják, nem pedig; jelszavak és. meg-
valósulásukban a távolabbi időre való prog-
ramok szolgálatát. 


