
Szegted, 1917. március 18. DÉLMAGYARORSZÁG 117 

P szegedi tisztviselők nagygyűlése a drágaság miatt. 
(Saját tudósítónktól,) A tisztviselők 

helyzetéről az egyre fokozódó drága-
sággal kapcsolatosan sok nyilatkozat hang-
zott el és ínég több közlemény jelent már 
meg. A tisztviselők immár szinte tűrhetetlen 
.megélhetési viszonyai nem kerülték el a kor-
mány figyelmét sem és, mint ismeretes, az 
állami tisztviselők ez idő szerint 25—35 szá-
zalékos háborús segélyben részesülnek. A 
szükségleti cikkek árai azonban a háborús 
segély megállapítása óta oly . magasra szök-
kentek föl, hogy a mostani körülmények kö-
zött a tisztviselők ellátása a legsúlyosabb 
háborús feladatok egyike-

A tisztviselők nehéz sorukat , a 
melybe a háború juttatta őket, mindvégig 
nagy önmegtartóztatással' viselték. A köte-
lességérzet és fegyelem — minden időkben 
nagy erényei .a hűségben kipróbált tisztvi-
selőoszfálynak — a zúgolódás megnyilvánu-
lásaitól távol tartották a tisztviselőket. 

Ez helyesen is volt igy, de viszont több 
izben hangoztattuk, bogy a tisztviselőknek 
szervezkedniük kell érdekeik védelmére és 
felhívtuk, a figyelmet arra, hogy a szegedi 
tisztviselő-egyesületeknek közös a'kciót kel-
lene inditaniok a háborús drágaság leküz-
désére, A legnagyobb szimpátiával fogadjuk 
tehát a szegedi 'tisztviselőknek mozgalmát, 
amidőn az összes szegedi tisztviselő-egye-
sületek egyöntetűen szándékoznak állást fog-
lalni megélhetési viszonyaik rendezése ügyé-
ben. 

A szegedi tisztviselők, mint értesülünk, 
vasárnap délben a városháza közgyűlési ter-
mében nagygyűlést tartanak, amelyen fontos 
határozatokat fognak hozni. A nagygyűlésre 
az előkészítő bizottság a 'következő meghívót 
bocsátotta ki: 

A szegedi állami és városi tisztviselők 
és alkalmazottak mostani súlyos anyagi 
helyzetük njegjavitása céljából március 
25-én (vasárnap) déli 12 órakor a város-
háza közgyűlési termében .nagygyűlést 
tartanak, amelyre 'az összes érdekelteket 
tisztelettel meghívja, 

az előkészítő bizottság. 

Föl'kérésünkre Homor István állami 
főreáliskolai igazgató, az előkészitő bizottság 
elnöke a következő nyilatkozatot tette: 

— A tisztviselők mai súlyos, helyzetét 
fölösleges bővebben ecsetelni. 'Mindenki tud-
ja, hogy a háborús drágaság a tisztviselőket 
sújt ja a legérzékenyebben. Ezt belátja maga 
a kormány is, a háborús segélyt azért emeli 
föl. Tudomásom szerint ugyanis a nagy-
váradi főispán azt a nyilatkozatot tette a vár-
megyei közgyűlésen, hogy a kormánynak 
szándékában van a háborús segélynek jelen-
tékeny fölemelése. 

— Mindamellett nem szabad tovább el-
zárkózni az elől, hogy a tisztviselők maguk 
is akcióba lépjenek. Ezért m.int a z Állami 
Tisztviselők Szegedi Kör-érnek elnöke azzal 
a kérelemmel fordultam a többi szegedi 
tisztviselő-egyesület vezetőségéhez, hogy 
mindannyian tömörüljünk és erőnket a közös 
cél elérésére egyesítsük. 

— Felhivásomnak eredménye is lett és 
az összes szegedi tisztviselő-egyesületek ke-
beléből megalakult előkészitő bizottság meg-

állapította azt a kérvényt, amelyet a vasár-
napi nagygyűlés, elé terjesztünk, elfogadás 
végett-

— A kérvényben, amelyet hozzájárulás 
esetén a kormányhoz küldünk fel, ruha-
segélyt kérünk a tisztviselők részére, továb-
bá a háborús segély fölemelését. Kérni 'fog-
juk még azt .is, hogy Szeged város hatósága 
az élelmi cikkeket önköltségi áron adja a 
városi és állami alkalmazottak részére. 

— Április 9-én, az állami tisztviselők 
országos gyűlést tartanak, a szegedi nagy-
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BUDAPEST, március 24. (Kö'zli a mi-
niszterelnöki Sajtóosztály.) Mackensen ve-
zér tábornagy hadcsoportja: Semmi újság. 

József főherceg vezérezredes harcvo-
nala: Csapataink tegnap a Csobányos-völgy 
mindikéít oldalán heves harcban állottak. A 
völgytől északra két kilométernyi széles-
ségben és másfél kilométernyi mélységben 
rohammal elfoglaltuk a Sólyomtáron levő 
ellenséges árkokat. Az oroszoknak nyomban 
ezután a völgytől délre, Magyarosi állásunk 
ellen megindított ellentámadása zárótüzilnk-
ben összeomlott. Az ellenség vísszaimenekült 
árkaiba. A beszállított foglyok száma ötszáz, 
a mi veszteségeink igen csekélyek. Dorna-
vatrától délkeletre felderítő osztagaink a 
negyedik orosz vonalig nyomultak előre. 

Lipót bajor herceg vezértábornagy 
hadseregarcvonala: Nincs jelenteni való. 

HÖFER altábornagy, 
a vezérkari főnök helyettese. 

BUDAPEST, március 24. (Közli ,a mi- j 
akzterelnöki sajtóosztály.) Délkeleti harc-
tér : Lényeges esemény nem történt. 

HÖFER altábornagy, 
a vezérkari főnök helyettese. 

BERLIN, március 24. A nagy főhadi-
szállás jelenti: A helyzet változatlan. Az 
Ochrida- és Prespa-tó közti, valamint a Mo-
nasztir melletti harcok egyelőre — ugy Hát-
szik — befejezéshez jutottak. Március 12-töl 
21-éig nap-nap után indítottak támadásokat 
a franciák, akik 76-ik, 156-íik és 57-ik had-
osztályuk jelentékeny részeit, valamint több 
gyarmati ezredet vetettek harcba. Az ellen-
ségnek március 15-én és 18-án szerzett te-
rületnyereségét március 20-ikai ós 21-iki 
ellentámadásaink kiegyenlítették. A monas-

BERLIN, március 24. A nagy főhadi-
szállás jelenti: A Somme é s Oise két olda-
lán biztosító csapataink minden nap harco-
ka t vivnaik az ellenség elöcsapataival, ame-
lyek a gyakori nagy veszteségeikkel Járó 
összecsapások következtében csak habozva 
tapogatóznak előre és sokszor elsáncolják 
magukat. Mozgásszabadságuklat rendszabá-
lyaink erősen akadályozzák. Tegnap a f$an-

gyülés állásfoglalása már előre is súlyt kivált 
adni az országos gyűlés határozatainak. 

— A nagygyűlés eredménye elé a leg-
nagyobb várakozással tekintek. A .nagy-
gyűlésen való elnöiklésre dr. Somogyi Szil-
veszter polgármester urat kértük föl, aki, 
mint a tisztviselők régi barátja, készséggel) 
vállalta az elnökséget. A vasárnapi tanács-
kozást tehát a polgármester ur fogja vezetni. 

—- Miután a tisztviselők helyzetének 
enyhítése az országnak is érdeke, remélem, 
hogy a tisztviselők szervezkedése a kívánt 
eredménnyel fog járni. 

BERLIN, március 24. A nagy főhadi-
szállás jelenti: Lipót bajor herceg vezér-
tábornagy arcvonala: Smorgonnál, Barauo-
vicinéJ és a Stochod mentén a tüzérségi 
előkészítés után előrenyomuló orosz felde-
rítő osztagokat elűztük. Diinaburgtól dél-
nyugatra repülőink (lelőttek egy ellenséges 
repülőgépet, a Dríswyaty-tó mellett pedig 
egy megfigyelő léggömböt. 

József főherceg vezérezredes arcvona-
la: Hatásos tüzérségi és aknavető tűz-elö-
készités után csapataink a Trotusul-völgy-
től délre a SóolyamJtár és Csobányos-völgy 
közti hegygerincen fekvő állásokat roham-
mal elfoglalták és 500 foglyot szállítottak be. 
Az oroszoknak nemsokára rá Magyarostól 
északra ellenünk intézett előretörése meg-
hiúsult. 

Mackensen vezórtábornagy hadcsoport-
ja: Nincs újság. 

LÚDENDORFF, első főszállásmester, 
(Közli a miniszterelnöki sajtóosztály.) 

tiri medencétől nyugatra é s északra emel-
kedő hegyvidék uralkodó magaslatai, ame-
lyek megszerzésére a franciák törekedtek, 
szilárdan birtokunkban maradtak. ,A szövet-
séges csapatok ugy az erős tűzben való szí-
vós kitartásban, mint az erőteljes támadás-
ban kitűnően beváltak. A gyalogság, a tüzér-
ség és a segédf egy ver nemek együttműkö-
dése a biztos vezetés világosan kifejezésre 
jutó akarata szerint mintaszerű volt és az 
ellenségnek súlyos veszteséget okozott. Ugy 
látszik, ez kényszerít i r á a pillanatnyi nyu-
galmait is, Csapataink képességeikben biza-
kodva teljes nyugalommal tekintenek a to-
vábbi harcok elé. 

LÚDENDORFF, első főszállásmester. 
(Közli a miniszterelnöki sajtóosztály.) 

ciák La Feretól nyugatra az Ailette-lapály 
mentén, Neuvillenál és Margivalnái megtá-
madták őrseinket. Mindenütt v isszaver tük 
őket. A Champagneban felderítő csapataink-
nak az arcvonal több részén a f rancia vo-
nalakból foglyokat sikerült hozniik. 

LÚDENDORFF, első főszállásmester, 
(Közli a miniszterelnöki saj tóosztály) 

Véget ért a kilenc napos csata 
Nyugat-Macedóniában. 

Sikeres támadásaink északon. 

Kisebb csatározások nyugaton. 


