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A porosz képviselőház a választójogi kompromisszum 
mellett döntött. 

BERLIN, junius 11. A képviselőház ma 
elintézte a választójogi javaslatnak negyedik 
olvasását. A konzervativek é's nemzeti sza-
badelvűek egy részének tegnap említett 
kompromisszumos javaslatát beterjesztették. 
Az általános vita végeztével a képviselőház 
223 szavazattal 188 ellenében elfogadta a 
kompromisszumos pártok indítványát, hogy 

a választói jogosultságot két évig való egy 
helyben lakáshoz vagy egy községben való 
tartózkodáshoz kössék. Ezután 235 szavazat-
tal 164 ellenében elvetették a kisebbségi 
pártoknak azt az indítványát, hogy állítsák 
vissza a kormánynak az egyenlő választói-
jogról beterjesztett javaslatát. 

által történt sebesülteknek, feltűnő kevés a 
tüzérségi tűztől származó sebesülés. Ezt a 
Matin mindenekelőtt a mozgóháboru követ-
kezményeinek mondja, mert a mozgóháboru-
ban a tüzérség határozott cél hi.ián vészit 
biztonságából. 

Francia repülőgép Laihaeh felett. 
Bécs, junius 11. Laibach felett tegnap j hivják fel a jelenlegi államrend ellen. A re-

negjelent egy francia repülő. Cédulát dobott j pülőgép megjelenése a lakosságban nagy 
le, amelyen a délszlávokat forradalomra j riadalmat kitett, de bombákat nem dobott le. 

LEGÚJABB. 
BERLIN: A Wolff-ügynökség jelenti 

11-én es te : A Noyontól délnyugatra fekvő 
harctéren a franciáknak megújuló ellentáma-
dása} súlyos veszteségeik mellett meghhr 
soltak. 

KÖLN: A Kölnische Zeitung megbízha-
tó forrásból értesül, hogy a német messze-
hordó ágyuk lövedékei Párisban egyes ka-
tonailag értékes épületekben jelentős kárt 
tettek. Több lövedék csapott le a keleti pá-
lyaudvarra és a Sant Lazarei-i pályaudvar-
ra. A német ágyuk lövedékei ezenfelül el-
találták a Quai Dorsait, az igazságügyi palo-
tát és a Place de la Concorde-ot. 

BUKAREST: A román parlament vá-
lasztásainak első része a következő ered-
ménnyel végződött: A szenátusba beválasz-
tottak 106 konzervatívot, 35 függetlenségit, 
2 helyen ujabb választás lesz. A kamarába 
beválasztottak 160 konzervativet, 9 függet-
lenségit, 4 Stere Konstantin pártit, 2 bessz-
arábiait, egy antiszemitát. A két kamara tag-
jai közé beválasztották Carp Pétert , Ava-
rescu tábornokot, továbbá 10 tábornokot és 
ezredesi. 

GENF: Szombat reggeltől vasárnap es-
tig messzehordó ágyuk megszakítás nélkül 
lőtték Párisi . Ugy látszik, a németeknél 
rendkivül sok támadásra való hadianyag 
van felhalmozva, v 

Az munkásság akcióra 
készü l Liogd George eilen. 
Berlin, junius 11. Hágából jelentik: Az 

angol munkáspárt kilép eddigi engedékeny-
ségéből és minden jel arra vall. hogy fel-
mondta a fegyverbarátságot. Ez a tény sok-
kal nagyobb horderejű, semhogy ne járná 
komoly és messzehordó következményekkei. 
A szocialisták konferenciája junius 26-án ül 
össze Londonban és ha a konferencia elfo-
gadja a munkáspárt végrehajtó bizottságának 
határozati javaslatát, a kormány helyzete 
tarthatatlanná válik, mert végképp le kell 
mondania a szocialisták támogatásáról. A há-
borús kormány szocialista miniszterei ez 
esetben vagy kilépnek a kabinetből; vagy ki 
kell lépniök a munkáspártból. A válság mind-
két ' esetben elkerülhetetlen. 

Ázsiában t e r j e d a németbarát 
botsevikizmus. 

Hága, junius 11. A Daily Mail jelenti: A 
németbarát bolsevikizmus Karbintól keletre 
egyre terjed és fennáll az a veszedelem, hogy 
úrrá lbsz Vladivosztokban is. A Daily Mail 
szerint a szélső kelet rövidesen drámai bo-
nyodalmak szinhelye lesz. 

{ Amerikai hívataSas jelentés. 
Pershing tábornok junius 9-én ezt a ie-

' lentést adta -ki: 
Chateau-Thierrytől északnyugatra az 

ellenség az é j folyamán ujabb támadást inté-
zett Bouresches meiiett lévő állásaink ellen. 
A támadás, melyet tüzérségi előkészítés elő-
zött meg és heves gépfegyvertüz kísért, a 
németek súlyos veszteségeivel összeomlott. 
Ezen a vidéken és Picardiában élénk tüzér-
ségi harcok. A Marne szakaszán a napot a 
tüzérségi tevékenység csökkenése jellemezte. 

A Havas-Ügynökség tudja 
a németek terveit 

Genf, junius 11. A Havas-ügynökség teg-
nap kiadott féihivatalos kommentárja igy 
hangzik: 

— Előrelátható volt, hogy az uj német 
offenziva Montdidier és Noyon vidékén fog 
megkezdődni. Már néhány nappal ezelőtt 
észrevettük az előkészületeket és igv a tá-
madás nem lepett meg. A nénietek támadási 
frontja mintegy harminc kilométerre terjed. 
A szárnyakon a német csapatok néhány száz 
métert tudtak előremenni, ezzel szemben a 
centrumban az előretörés rendkivül érzékeny, 
de ínég igy sem fog három kilométernél na- ' 
gyobb mélységet meghaladni. 

Áz uteisó pHSsnatig tartani kell 
p á r i s ! 

Genf. junius 11. Mint a Havas-ügynök-
ség jelenti, a párisi lapok most a legtöbbet a 
Pár is védelmére alakított komité ügyével 
foglalkoznak. A Figaro szerint az uj bizott-
ságnak túlságosan sok a kápviselőtagja. A 
Humanité igv ir: 

— Párist nem szabad másodízben felad-
nunk. A megtámadott, de körül nem zárt 
Párisban a kormánynak és parlamentnek 
mindaddig együtt kell maradnia, amig műkö-
désűk elé le nem gyűrhető akadályok nem 
gördülnek. -

Angal lapvéleméragstk az uj 
német offenzíváról. 

London, junius 11. Az estilapok az uj 
offenzívával szemben nyugodt és bizakodó 
álláspontra helyezkednek. Rámutatnak arra, 
hogy a németeknek nem sikerült ezúttal az 
ellenséget meglepniök. A Globe szerint bal-
gaság lenne a jelenlegi helyzetet könnyen 
venni, de ha az ellenségnek sikerülne Párist 
belevonni a tüzérségi tüzelés körletébe, 
akkor észrevenné, hogy Franciaország 
most legyőzhetetlen. 

Párisba küldik a z ujabb harcok 
sebesültjeit. 

Bem, junius 11. A Matin jelentése sze-
rint a Marne és Oise legutolsó napi harcai-
ból a sebesülteket főleg Párisba küldik. Fel-
tűnő nagy a száma a gyalogsági lövedékek 5 

Rendelet a tisztviselők ruha-
beszerzési segélyéről. 

Popovics Sándor pénzügyminiszter -ked-
den beterjesztette az indemnitásról szóló 
törvényjavaslatot. Négy hónapra szól a fel-
hatalmazás a szokásos átruházásokra és fel 
nem használt hitelek igénybevételére. A fel-
hatalmazások között sze^pel az államvasuti, 
pósta, távírda és távbeszélő alkalmazottak-
nak az 1918 évi III. t. c. 4. szakaszában meg-
határozott előléptetése, valamint a köztiszt-
viselői ruhasegély céljaira 340 millió kiosz-
tására való felhatalmazás is. A köztisztvise-
lők ruhasegélyének kiosztására vonatkozó 
rendelet a hivatalos lap keddi számában már* 
meg ás. jelent. A meglehetős sürgős intézke-
dés bizonyára megelégedést fog kelteni a 
tisztviselők körében, bár a kormány ismét 
-nem tett eleget a tisztviselők ama óhajának, 
hogy legalább 1200 koronában állapittassék 
meg a ruhasegély akkor, amikor ma már egy 
öltözet ruháért elkérnek annyit. A rendelet 
értelmében a ruhasegélyt azonnal utalványoz-
ni kell, igy a tisztviselők még ezen a héten 
felvehetik. Ehhez természetesen most már 
csak a végrehajtó, illetve utalványozó ható-
ságok jóakarata és gyors munkája szüksé-
ges. 

A rendelet mindenekelőtt ielsorotja 
azoikat a tisztviselőket, akiknek joguk van 
erre a segélyre. Az állami tisztviselők, akik 
fizetési osztályba vannak sorozva, valameny-
nyien kapnak segélyt a miniszterelnök és » 
miniszterek kivételével, a vármegyei alkal-
mazottak közül a VI—XI. fizetési osztályba 
tartozó tisztviselők, az államvasút] alkalma-
zottak, végül egész sora az egyéb közszol-
gálati alkalmazottaknak. Az összes segélyre 
jogosult tisztviselőket — mondja a rendelet 
— négy csoportba sorozzák, aszerint, amint 
a családi pótlék szempontjából is különböző 
négy csoportba tartoznak. A ruhasegély ösz-
szege két részből áll: az alkalmazottaknak 
járó törzsösszegből és az alkalmazott családi 
állapotától függő többlettől. A törzsösszeg az 
első csoportban 1000 K. a második csoport-
ban 800 K, a harmadikban 600 K, és a negye-
dikben 400 K. A segélynek a családi állapot-
tól függő többlete mindazoknál a tisztvise-
lőknél, akik családi pótlékot élveznek, az 
1918. év második negyedében tényleg élve-
zett családi pótléknak egy évre szóló össze-
géből áll. a nős alkalmazottaknál ezenfelül 
még a törvényes feleség után az első csoport-
ban 400 korona, a másodikban 240, a harma-
dikban 200, a negyedikben pedig 160 koro-
na jár. A hadbavonult alkalmazott is kaphat 
ruhasegélyt, de csak abban az esetben, ha a 
segélyt maga az alkalmazott, vagy az illet-
ményeire jogosított hozzátartozója kéri. A 
hadbavonult alkalmazottak az első csoport-
ban 500, a másodikban 400, a harmadikban 
300 és a negyedikben 200 koronát kapnak. 

A ruhasegélyre való igényt nem lehet 
átruházni vagy elzálogosítani, vagy akár-
milyen követelés fejében lefoglalni. 

A kormány jóindulata minden esetre 
megállapítható ebből a .rendeletből, azonban 
a támogatásnak naturalékkal való kiegészí-
tése és oedig sürgős kiegészítése elmaradha-
tatlan kelléke kell hogy legyen ennek az in-
tézkedésnek. A megértésből, mely életre-
hívta ezt a -rendeletet és a miniszterelnök 
legutóbbi képviselőházi beszédeiből arra kö-
vetkeztetünk, hqgv a tisztviselők ily irányú 
támogatása sem fog soká késni. 


