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Wilson a végső- győi^Isoi" me3 vigaszfai.
Washington, március 26. (Reuter-jelentés.) Wilson elnök következő táviratot küldte Haig főparancsnoknak:
— Legyen szabad meleg bámulatomat
kifejezni azon áz állhatatosságon és bátorságon, amellyel az ö n csapatai ellenállnak
a német támadásnak. Kifejezem a teljes bizalmamat, amelyet minden amerikai" ember
oszt velem, hogy az Önök végső győzelme
bizonyos.

Hindenburg az angolé U
vereségéről.
Bécs, március 26. A Presse tudósítója
a nyugati frontról küldött táviratában megemlíti Hindenburg egy gúnyos megjegyzését, amelyet néhány nappal ezelőtt tett
Lloyd Georgenak 1917 juniusában tett egyik
beszédére. Lloyd George az akkori harcokról beszélve igy nyilatkozott:
— A németek házinyulak módjára a
földbe bújnak el.
— Most végre — jegyezte meg Hindenburg — kibújnak lukaikból a németek. Ütött
a leszámolás órája. A tervből tett lett, kitört
a nagy vihar és 31 hadosztály, az egész brit
haderőnek a fele, megsemmisitöen meg vau
verve.
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sen nyilvánosságra hozzák, íaíáü már a'legközelebbi órákban, Hogy ez a béke véglees jellegű lesz és hogy további tárgyalásokra sincs szükség, azt a legjobban bizonyítja az a körülmény, hogy Czernin csütörtökön vagy pénteken visszaérkezik Bécsbe
és a húsvéti ünnepeket családja körében
tölt!.
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WASKINGTON (Reuter): Az amerikai
hadihivatal a legutóbbi heti szemléjében
többek közt ezt mondja: Az olasz harcvonalon nagyon tevékeny az ellenség, ami
szintén az offenzívának az előjele lehet.
SZÓFIA: Az amerikai admiralitás az
egész orosz kereskedelmi flottát, amely a
keíetázsia! partvidéken van és amely 650.000
íonnatartalmat reprezentál, megvásárolta.
BASEL: A Krim-féLsziget köztársasági
államformában független államnak kiáltotta
ki magát.
BERLIN: Az angolok vesztesége azáltal fokozódott oly rendkiviiü mértékben,

A francia fronton is
támadásiéi félnek.
ROTTERDAM, március 26. A Morning
Post jelenti az angol frontról: Az ellenség
még mindig folytatja elönyomulásáí. A franciáktól várt támogatást nagyon megnehezíti
az a körülmény, hogy a francia fronton Is
erősbödik a német tüzérségi tüz, amely az
ellenség ujabb támadó szándékaira enged
következtetni.

Az olasz frontréi csapatokat visznen nyugatra.
LUGANO, március 26. Az olasz határ
újbóli elzárása arra vezethető vissza, hogy
az olasz és nyugati front között az utóbb
történt események folytán ujabb csapateltolások mennek végbe.

Aláírjak az előzetes román
beheszerzodési.
BUKAREST, március 26. A Magyar
i ávirati iroda jelenti: A Romániával való
békeszerződés legfontosabb politikai, területi
és katonai rendelkezéseit ma hajnalban negy
órakor előzetes jegyzőkönyvbe foglalták.
Hasonlóképen előzetes jegyzőkönyvbe íogSahak egy jogpolitikai pótszerződést és a
petróleum-kérdésben megkötendő
egyezmény alapelveit. A többi gazdasági kérdést
a bizottsági tárgyalások során még megvitatják. A román delegátusokkal történt megállapodás értelmében az egész szerződést
elkészülte után egyidejűleg aláírják és közzét^szikt
BÉCS, március 26. A román béketárgyalásokról a délelőtt kiadott hivatalos kommünikén kívül illetékes diplomáciai helyre
a kora délutáni órákig ujabb jelentés nem
érkezett. Békedelegátusaink ez Idő szerint
Bukarestben az utolsó simításokat végzik a
beké müvén. A szerződés szövegét rovlde-

hogy az angol tüzérség túlságos rövid távolságra lőtt és az angol gyalogság a német
megsemmisítő sereg é s a saját tüzérségi tüzelése közé volt beékelve.
ZÜRICH: A francia határról jelentik:
A francia gyarmati csapatokat Délfraneiaország táboraiból gyorsvonatokon szállítják
a frontra.
BERLIN: A tőzsdén az a híresztelés
kelt szárnyra, hogy a messzehordó ágyuk
szerkezete Berlinben készült, de az ágyukat
az osztrák Skoda-gyárban készítették.
LONDON: A tengerészeti hivatal jelenti: Egy angol aknakereső naszád 22-ikén
aknára íutatt és elsiilyedt. Két tiszt, egy tengerész elpusztult. 23-án pedig egy torpedóromboló siilyedt el összeütközés következtében.
BERN: A francia lapok azt írják, hogy
a messzehordó ágyú nem uj talaimány. —
Chlovski orosz ember a francia tüzérségi
igazgatóságnak már régebben egy nagyhordképességü löveg-találmányt mutatott be
és azt tényleg előterjesztették Breton találmányi miniszternek. Azóta folynak a kísérletek a messzehordó ágyúval.

Kormányválság Japánban a szibériai beavatkozás
miatt.
LONDON, március 26. A Times feleatl
Toklóból: A politikai nehézségek ellenére, a
melyék tetőpontjukat előreláthatólag a kabinet lemondásával fogják elérni, biztos jelek
vannak arra nézve, hogy Japán készülődik
és be fog vonulni Szibériába.

ROTTERDAM, március 26. A Daily
Mail jelenti Tokióbői: Terauchi az alsóházban egy interpellációra azt válaszolta, hogy
a kormány nem foglalkozik a szibériai intervenció kérdésével, mert Japán a hadifoglyoknak Szibériában való jelenlétében egyáltalán nem érzi magát fenyegetve.

Országos szervezkedési akciót indítottak a szegedi
köztisztviselők,
(Saját tudósítónktól.) Köztisztviselők
szervezkedéséről nem sok szó esett a háború
négy éve alatt sem. Annál jelentőségteljesek)
tehát, hogv végre mégis megmozdultak a
minden oldalról kiuzsorazott, tehetetlen türelmű köztisztviselők is. Hétfőn impozáns
gyűlés keretében országos szervezkedést határoztak el a szegedi köztisztviselők, akiknek gyűlésén jelen volt dr. Somog.vi Szilveszter polgármesteren kivül dr. Kószó István
országgyűlési képviselő, valamint Redők Iván
országgyűlési képviselő is.
A köztisztviselőknek ezt a szervezkedő
nagygyűlését délelőtt 11 órakor nyitotta meg
Hauser Rezső Sándor, a lisztviselők Otthon
körének elnöke. A háború negyedik esztendejében — mondta megnyitó beszédében —
a gazdasági bajok folyton nyomasztóbb gondokkal nehezednek e tisztviselői karra, mely
ujabb és ujabb memorandumokkal zörget a
Kormányoknál. Eddig az egész ország tisztviselői karát á budapesti tisztviselők képviselték, de most talpraáll a vidék is. hogv a
tisztviselők kérelmének nagvtobb suiva tegyen. A szegediek mozgalmában részt fog
venni- az összes városok és vármegyék állami
és közigazgatási tisztviselőkara. A gvtülésen
való megjelenésre fölkérték dr. Kelemen Béla
főispánt, aki nem jelenhetett meg ugvan. de
arról biztosítja a tisztviselőket, hogv határozatukat a legmelegebb pártolással terjeszti
föl.
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A megnvitó beszéd után egyhangú választással a gvülés elnöke lett Hauser Rezsó
Sándor, előadója Sándor László áll. adóhivatali íőpénztáros, jegvzö pedig Bokor Drago
rnir, Kontor Lajos és Pillich Gyula.
Hauser Rezső Sándor elnök megnyitó
szavai után Sándor László, a napirend előadóig ismertette a gyűlés határozati javas-

latát. A cél v - mondta talpraállitani az ország tisztviselői karát, indítványozza, hogy
a határozati javaslatot küldjék meg az összes
állami és közigazgatási tisztviselői alkalmazottak és szolgák köreinek, hozzájárulás céljából, nvolc nap alatt vgló választ kérve,
'elolvassa a kormányhoz terjesztendő memorandumot és az abban foglalt határozati
javaslatot, mélynek főbb pontjai a követta zők:
Kérjük mindenekelőtt és legsürgősebben:
A ruhasegéiv kiosztását, mely a mai viszonyok között kevesebb nem lehet: minden
tisztviselőnek adassék 1200 korona, a ruhával el nem látott altisztek és szolgák részére
600 korona, minden családtag után. beleértve
a feleséget is. a tisztviselőknél 600 korona. fizetési osztályba nem sorozott alkalmazottaknál pedig 300 korona. Kér i ük továbbá, az
1918. évre a beszerzési előlegnek az eddiginél
jóval magasabb összegű megállapítása mellett sürgős kiutalását, hogv alkalmas időben
a jövő téli beszerzést megkezdhessük. Kérjük a köztisztviselői beszerzési csoportok
életképessé tételét és pedig a kinevezett kormánybiztosok hatható! segítségévek olvíforrnán, hogv a kerületi kormánybiztos a rekvirálás: joggal felruháztatván, a helvi rekviráló
bizottság helyeztessék hatásköre alá. Addig
is, amíg a fizetésrendezés bekövetkezik, kérjük a háborús segélv mérvének tetemes fölemelését és akként való megállapítását, hogv
a 200 százalék a legfelső fizetési osztályon
kezdődjék és a fizetési osztályokon lefele
szállva, a százalék fokozatosan emekedje*
és a legalsó fizetési osztályban a 300 szazaiékot elérje és ez a 200 százalék a fizetési
osztályba nem sorozott közalkalmazottaké u
i s megmaradjon.
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Kérjük továbbá a mmdeneKföett a..y

