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Az olaszok súlyos veszteséget szenvedtek 1 
BUDAPEST, junius 13. (Közli a mi-

niszterelnöki sajtóosztály.) A legutóbbi el-

lenséges jelentések szerint ismét az olaszok 

részéről gyakran felpanaszolt zord időjárás 

az, amely a legutóbbi napokban is az olasz 

támadó erő teljes hatású kifejtését megaka-

dályozza. Igy tegnap is csak a sötétség be-

álltával tudta a*z ellenség a Hétközség fen-

síkján megindítani támadásait, amelyek elö-

BERLIN, junius 13. A nagy főhadi-

szállás jelenti: Ruppreeht trónörökös had-

csoportja: Az Ypern-hajlásban és a Douve-

töl délre erös hullámokban folyt a tüzér-

ségi harc. Wamatomtól nyugatra délben 

egy angol támadás megsemmisítő tüzünk 

hatása alatt csak kevés helyem jutott túl 

saját árkain. Az előretörő rohamhullámok 

összpontosított gyalogsági és tüzérségi vé-

delmünkkel szemben veszteségteljesen visz-

szavonultak. Este hasonlóképen meghiúsult 

ott az angoloknak egy ujabb támadása. Az 

arras—lensi úttól nyugatra levő állásaink 

reggel hevesebb tűzhatás alatt állottak. 

Nagy angol erőkét, amelyeik a Souchez-

(Saját tudósítónktól.) A szegedi magán-
tisztviselők háborús (helyzetének megvilági-
,tásához szükséges adatokat egyre gyűjtjük. 
A i eddig rendelkezésünkre álló adatok bi-
zony sivárnak mutatják ezt a helyzetet. Be-
igazolódott, liogy a háború harmadik évének 
legvégén is van Szegeden munkaadó, aki 
nem tartotta szükségesnek1 (tisztviselőinek 
nehéz helyzetén háborús pótlékkal enyhi-
teni. Ezzel szemben egyik nős tisztviselő a 
következőket közli velütik: 

— Nem értesíthetem a tisztelt Szerkesz-
tőséget sem a cégről, amelynél dolgozom, 
sem a nevemről. Ennek érthető okai vannak. 
Családos ember vagyok, a főnököm azon 
a véleményen van, hogy azzal, hogy fői-
men tetett, elég háborús pótlékot kaptam 
tőle. A fizetésemből nagyon szerénven meg-
éltem valahogy a háború előtt. Most nyo-
rnorgunk. A gyermekemnek meg kell adni 
reggelre a tejet, a feleségem és (magam 
azonban levest reggelizünk. Hus legiföjebb 
kétbetenkint egyszer jön az asztalunkra. A 
vacsoráinkról hallgatok. Nagyon sok kell 
ruhára és mosásra! A magántisztviselő nem 
járhat rongyosan és piszkosan! Több tár-
sam nevében is kérve-kérem a Délmagyar -
ország-ot, 'harcolja ki a számunkra köz-
ismert és áldásos agilitásával helyzetlink 
némi javulását. 

v Egy másik levél, amely ebben az ügy-
íjén érkezett hozzánk, az iigv ellivi résziével 
foglalkozik és a következőkép szól: 

< Igen tisztelt Főszerkesztő ur! A sze-
gedi magántisztviselők helyzetéről irott so-
rozatos cikkekből, valamint az alkalmazot-
tak részéről irott egyes levelekből a nagy 
nyilvánosság is tudomást szerzett egy tár-
sadalmi osztálynak a létíentartásáért folyó 
küzdelemről, egy számottevő munkáscso-
portnak a háború okozta nehéz helyzetéről. 

Miután a nagy nyilvánosság elé vittük 
ügyünket, szükségesnek látom tájékoztatás 
céljából felemlíteni, hogy mi volt a helyzet 
a háborút megelőzőleg. A mozgalom arra 
jiz időre nyúlik vissza, régi keletű, amely 

szőr a Zebblo-vídékre, éjfélután pedig a 

Mojnte Ferno és a határ magaslatok ellen is 

irányultak. Alpesi csapataink Visszaverték 

az ellenséget, amely támadó csoportjainak 

főleg északi szárnyán Igen súlyos veszte-

séget szenvedett. Az Isonzó-hadseregnél 

helyeiíkint élénkebb az ágyuharc. 

A VEZÉRKAR FÖNÖKE. 

patak északi partján megtámadtak bennün-

ket és állásainkba benyomultak, erőteljes 

ellentámadással visszavetettük. Az ezt kö-

vető elkeseredett (kézigránátharcban ro-

hamcsapataink az ellenséget egy még kézen 

maradt betörési helyen szűkebb térre szo-

rították. 

A német trónörökös hadcsoportja: 

Az Aisne-arcvolnal egyes szakaszain, a 

Champagneban és a Maas mentén átmene-

tileg éiéük tűztevékenység. 

Albert württembergl herceg Jiadoso-

portja: Lényeges esemény nem törtónt. 

LUDENDORFF, első főszállásmester, 

(Közli a miniszterelnöki sajtóosztály.) 

kettős cél szolgálatában állott és pedig a 
magántisztviselők anyagi helyzetének .javi-
tása és jogviszonyainak szabályozására 
irányult. Oly. megérett 'kívánságok, követe-
lések ezek, amiknek teljesítése most már 
halasztást. nem tűrhet, 

iA magántisztviselők jogviszonyainak 
szabályozása hihetőleg már rövidesen meg-
lesz, amennyiben az erre vonatkozó tör-
vényjavaslat elkészült. A törvényhozásnak 
legsürgősebb feladata e javastatnak törvény-
re való emelése, mert a jog a szabad moz-
gást segiti elő, s igy a mostani lekötöttsé-
géből felszabadul a magántisztviselői osz-
tály is. 

Az anyagiak tekintetében általánosság-
ban a régi mozgalom ujult meg. most már, 
hatványozott mértékben és olv széles réte-
gekben. amely magában foglalja a magán-
tisztviselők összeségét. Ily hatalmas tábor-
ba — a kiilömben zárkózott magántisztvi-
selők — ez ideig nem tömörültek még, és 
éppen ebből a körülményből tűnik ki legin-
kább, hogy a szükség mindenek felett áll s 
annak kielégítése most már elodázhatlan. 

Mi a kívánságunk? A kívánságunk arra 
irányul, hogy jövedelmünk csak megközelí-
tőleg is arányban álljon a szédítő drágaság-
gal. Azt kivánjuk, hogy a háborús konjunk-
túra folytán előállóit horribilis jövedelem-
nek egyrészében az alkalmazott is részesül-
jön, ahogy a megélhetési viszonyok azt 
szükségessé teszik, s amily mértékben mun-
kájával hozzájárult a többletjövedelem el-
éréséhez. Oly igazságos és természetes e 
kívánság, hogy ez elöl kitérni lehetetlen.. 

A szegedi viszonyokat ismerve, igaz 
ugyan, hogy egyes nagy vállalatok tisztvi-
selőikkel szemben kötelességüknek eleget 
tettek, a magáncégek jelentékeny része azon-
ban még mindig elzárkózik az elől hogy a 
megváltozott viszonyokkal lépést tartva 
tisztviselőinek megélhetését előmozdítsa. — 
Ezen cégek nevei sem maradhatnak titok-
ban, mert a nagy nyilvánosságnak kívánunk 
beszámolni arról, hogy a világrenditő ese-

mények közepette kik, mely cégek voltak 
azok, akik elzárkóztak az elöl, hogy alkal-
.mazottaikon segítsenek. 

Igen tisztelt Főszerkesztő urnák a ne-
mes ügy érdekében kifejtett tevékenységét 
külön is megköszönve, maradok nagyra-
becsüléssel egy magántisztviselő. 

A keleti és délkeleti 
fronton nincs esemény. 

BUDAPEST, junius 13. . (Közli a mi-

niszterelnöki sajtóosztály.) Keleti és dél-

keleti harctér: Nincs lényeges esemény. 

A VEZÉRKAR FÖNÖKE. 

BERLIN, junius 13. A nagy főhadi-

szállás jelenti: A keleti harctéren és a ma-

cedón arcvonalon nem volt különösebb har-

ci cselekmény. 

LUDENDORFF, első főszállásmester. 

(Közli a miniszterelnöki sajtóosztály.) 

Oroszország vissza-
utasítja a különbékét. 

Stockholm, junius 13. Az Est-nek jelen-

tik: A munkások és katonák tanácsa a né-

meteknek egy állítólagos békeajánlatát tár-

gyalta, mely junius 4-én dróttalan távíró 

utján jutott el Pétervárra. 

A drótnélküli táviratot még nem hozta 

nyilvánosságra a munkás- és katonatanács, 

de már hangsúlyozza, hogy a felajánlott 

becsületes béke kizárólag Oroszország szá-

mára biztosítaná az annexió és kártérítés 

nélküli békét. A .német küilönbéke-ajánlat 

elfogadása a*- oroszok szövetségeseit össze-

zúzná s vele együtt elpusztítaná az orosz 

hadsereget is. A szabad forradalmi sereg 

megsemmisítése nemcsak ujabb borzalma-

kat jelentene szövetségles testvéreik számá-

ra, hanem jelentené a forradalom elnyomá-

sát, a szabadság elvesztését és Oroszország 

végromlását is. 

Oroszország forradalmi demokráciája 

semmibe sem veszi a német ajánlatot, mert 

az prosz demokrácia célja az általános béke. 

s ezért az általános békéért való küzdelem-

re buzidit minden munkást és elnyomottat. 

A munkások és elnyomottak szövetséges 

társai az Adler Frigyesek, Liebknedhtek, 

Kehringek, iLedeburok, Haasek, az angol és 

francia dolgozó osztályok, amelyek az ural-

kodó osztályok hóditó kedve ellen síkra szál-

lottak. 

Oroszország célul tűzte %\ maga elé, 

liogy a hadviselő államok demokratáit a vi-

lágot uraló imperializmus ellen egyesitse. 

Az orosz forradalmi demokrácia a nemzet-

közi szocialista konferenciához és a világ 

proletárjaihoz intézett közvetlen felhívása 

révén az általános béke útját egyengeti. 

Az .egyetlen válasz a német kihívásra 

az, hogy Oroszország a forradalom zászlaja 

alatt még siirübb sorokba tömörül és meg-

kettőzi erejét Oroszország ujjáteremtésének 

munkájában. Oroszország nem gondol hódí-

tásokra, csupán arra, hogy szabadságát 

Védelmezze és kiküzdje az általános békét. 

Az egész nép pénzügyi erejének meg-

feszítése támogatja a hadsereg hősies harcát 
és biztosítja a végső győzelmet. 

Krobatin, vezérezredes. 

Az angolok támadásai ismét össze-
omlottak. 

R szegedi magántisztviselők helyzete. 


