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hogv állásfoglalásuk megbeszélése céljából 
az összes tisztviselőkhöz felhívást intéznek. 
A felhívás a következő: Felhívjuk az összes 
tisztviselő kartársakat, hogv a szegedi első 
kerületi választással kapcsolatos ügyek meg-
beszélése végett mindenáron jelenjenek meg 
az Aradi-utca 5 szám alatt levő (volt Uray-
féle pártiroda) helyiségben junius 15-én este 
f) órakor. Az előkészítő bizottság. 

A francia vezérkar német 
sikereket jelent. 

A francia vezérkar junius 12-éu éjjei 
tizenegy órakor ezt a, hivatalos jelentést ad-
ta ki: 

A németek tegnap éjjei nem ujitották 
meg támadásaikat. Montdidier és Antheuil 
között megerősítettük állásainkat. A jobb-
szárnyon francia ellentámadások lehetővé 
tették, bogv a németeket a Matz északi part-
jára visszavessék. Újból megszálltuk a Croix 
Richard magaslatot és Melicoju helységet. 
Mintegy száz fogoly és több gépfegyver ma-
radt csapataink kezén. A harcok az Aisne-
szakasz és a Villers Cotterets erdő között 
tovább folytak. A németek a Lavarsenitől ke-
letre levő völgvkatlanig nyomultak előre és 
elkeseredett harc után/ sikerült nekik Coeuv-
resberp St. Pierreben és Aigleben lábukat 
megvetniük. Ezenkívül heves támadásokat 
intéztek a Máure—Bouresohes—Belleau er-
dők közti fronton. Amerikai csapatok meg-
törték a támadást és súlyos veszteségeket 
okoztak a németeknek. Térnvereségiiket 
azonban megtartották. 

A francia hadsereg súlyos 
helyzete. 

Berlin, junius 14. lhitier hadseregének 
előretöréséről illetékes katonai helyről a kö-
vetkezőkről értesülök: 

Az ellenség már csak azért is kényszerít-
ve volt junius 9-ének bevárására, mert erre a 
'napra készítette elő támadáséit.. Blőertiirék-
süuík az ellenséget nem is érte váratliauül és 
ezért csaknem hihetetlen, liogy a támadásra 
felkészült f r anc ia hadsereget oly mélységben, 
sikerült visszavetni. Hogy a német sikert e'l-
lensuilyozza, a francia hadsereg nagy erőkkel 
igyekezett a Noyontól délre fekvő magasi ato-
ka t vLszafoglailni, csakhamar .azonban l>e kel-
lett látnia, hogy nem bir elientáilni a néme-
tek lökőterejének. Bűnek következtében a fran-
ciák feladták az Oise és Aisne közti állásaikat, 
azonban jelenlegi állásukban sem tarthatják 
magukat sokáig. Az Aisne most mögöttük 
van és keletre tői Lik a Boissons harcvonal, 
ugy hogy tartalékaira most is mind súlyosai)-, 
ban nehezedik a harapófogószerü és mindig 

' erősbödő német nyomás. 
A franciák helyzetének bizonytalansága 

most, különösen ott érezhető, liogy Foch nem 
tudhatja, mi a németek terve, vájjon délről 
vagy nyugatról fognak-e nyomást gyakorol-
ni. Foch most kénytelen Coinpiégite irányú-
iban erős tartalékokat harcba vetni. További 
nagy hátránya a francia hadveztőségnek, 
' :.Ogy Compiégiiet, mimt vasúti gócpontot el-
vesztette. Compiégne ugyanis tiz kilométer-
nyire fekszik a német harcvonal előtt és a 
német tüzérségi tiiz hatásában fekszik. A had-
vezetőség ezért kénytelen uj vágányokat le-
fektetni, uj kirakodó-állomásokat, és vasúti 
telepeket létesítem, miáltal korábbi intézke-
déséi egyszeriben teljesem értéktelenekké vál-
tak. 

Angol hajék elsülyesztése. 
Berlin, junius 14. A TFo?#-ügymökség je-

leuti: Egyik huvárbajónk, parancsnoka Ma-
gén Leó kapitány a hiscagai öbölben és a kö-
rülötte lévő zárt területen kerek 25.000 bruttó-
tonna hajóteret sülyesstett el. Az elsüly,esz-
tett hajók között — valamennyi angol hajó 

- meg voltak állapíthatók a következők: egy 

3500 bruttó tonnás ismeretlen nevű gőzös 
széiLszállitmánnyál, a 4749 bruttó tonnás 
Lancarven gőzös, amely 3089 touna árpát és 
.912 darab acélrudat vitt. a Merionetshire 4308 
tonnás gőzös darabáruval, a 4016 tonnás 
Coimoss gőzös 7000 tonna szénnel, a 81.53 

Imit! o tonnás Ausonia csapatszállító gőzös, 
amelyen nem voltak csapatok, a 417 bruttó 
tonnás Ruth és RichmOnd vitorlások 500 ton-
ina sóval és. burgonyával. Valamennyi gőzöst 
ágyúval, részben aknavetővel volt ellátva. 

A tengerészeti vezérkar f öntiké. 

Olaszország uj offenzívát kezd. 
— A támadásra teljesen felkészült. — 

Bécs, junius 14. A Neue Freie Presse 
Olasz offenziva előtt címen egyik alkalmi 
tudósítójának e hó ll-érel Bernből keltezett 
tudósítását közli, amelyben többek között a 
következőket irja: 

—- Svájctól és Olaszországból olyan lő-
rék érkeznek, amelyekből kiderül, hogy a* 
a reiativ nyugalom, amely jelenleg az olasz 
arcvonalon uralkodik, rövidesen véget ér és 
az olaszok támadásba mennek át. .Aki olvas-
sa az olasz lapokat, azt a lenyomást szerzi 
belőlük, hogv Olaszország a műit Ősszel szen-
vedett vereségét teljesen kineverfe é> ajbol 
fe! van készii've. A tudósító megb'Z.iaró é-* 
tesüléses ai,apján jelen-i hogy tz mászok 
hangul;-tá . legutóbbi időben alapon, a meg 
változott í s egyre inkább háborúi? . Gio-
iitti, akit nr még mindig Olaszország nagy 
és népszerű államférfidnak tartunk, már egé-
szen elvesztette népszerűségét. Annál nép-
szerűbb lett a háborús párt MussoUnivel az 
élén. Az olasz főparancsnokság Mussolini 
cikkeit felhasználja arra, hogy az olasz né-
pet előkészítse az uj offenzívára. 

Bécsi katonai körökben beszélik, hogy as 
déli fronton levő csapataink főparancsnoksá-
gát Woyrsch német tábornok veszi át, akit 
a király tegnapelőtt nevezett ki egyik ezre-
dünk tulajdonosává. 

Bécs, jnnius 14. A Neue Freie Presse? 
katonai munkatársa, aki Fabius álnéven ir. a 
következőket irja az olaezok készülődéseiről: 

—- Az 1917-iki olasz offenziva az olasz 
hadsereget rendkivül meggyengítette. Azóta 
fé! év telt el és az ellenségnek alkalma volt 
arra. hogy teljesen tendbebozza magát és 
ugv támadásra, mint védekezésre kellőképei; 
felkészüljön. 

— Az osztrák-magyar csapatok sztraté-
giai helyzete kedvező. A síkságon a Pigve 
széles medre egyfelől biztos védelmet nyújt 
olasz támadások ellen, másrészt alkalmas 
kiinduló pont támadásra is. Hegyi frontunk 
pedig kacskaringós klszögelléseiveli egysze-
rűen megközelíthetetlen. A Piave mentén az 
olaszoknak is megvannak ugyanazon elő-
nyeik, másrészt azonban a helyi fronton két 
nagy hátrányuk van. 
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Kikufiflyt a szegedi Rigfatisztfijelikirt 
A Szegedi Magántisztviselők Eggesaletének akciója. — 

(Saját tudósítónktól.) A szegedi magán 
tisztviselők ügyét a háború alatt a Délma-
gyarország nem egy ízben tette már szóvá. 
Az ő életük nyomorúságos hajóját épen ugy 
megtépte a háború vihara, mint bármely más 
fikszfizetésü alkalmazottét. Természetes te-
hát, hogy a helyzetük javítására irányuló 
mozgalmat most is a legmelegebb támoga-
tásban részesítjük és igy a legteljesebb mér-
tékben egyetértünk a Szegedi Magántisztvi-
selők Egyesülete által megindított akcióval, 
amely a magántisztviselők részére ruhabe-
szerzési pótlekot akar a cégektől kieszközöl-
ni. Az egyesület a következő körlevéllel for-
dult ez ügyben az egyes cégtulajdonosokhoz: 

Tisztelt Cim! , A világháború negyedik 
éxében vagyunk immár s-végig tekintve e 
küzdelmesen hosszú időre, megállapítást 
nyer. hogy a megkötött jövedelmű tisztvise-
lők azok, akiket a háború a legközvetleneb-
bül érint. A folyton fokozódó drágaság a lét-
fentartáshoz nélkülözhetetlen elsőrendű élet-
szükségleti cikkek beszerzését a drágaság 
mindinkább fékevesztetten fokozódik, nélkü-
lözhetetlenné válik a, becsületes tisztviselői 
munkának a viszonyoknak megfelelő dotálása. 

Az élelmezési cikkek beszerzésén kiviil 
súlyos teherként nehezedik a tisztviselői osz-
tói vra a ruházkodás gondja is. Ruházat be-
szerzése a mai tisztviselői javadalmazás 
keretén belül lehetetlen, pedig pótlásról gon-
doskodni kell, mert e négv év alatt a készlet 
elfogyott - - enyhén kifejezve — elhasznál-
tatott. Itt is szédítően magas árakat keli 
fizetni a fogyasztónak, amelyre a tisztviselő 
képtelen s ha segítség sürgősen nem érke-
zik, ugv beállhat az a helyzet, liogy kellő 
ruha hiányában hivatalát nem láthatja el. 

Tudjuk azt, hogv a háború folyamán 
tisztviselői anyagi helyzetét háborús pótlé-
kokkal javította, mindazonáltal mint a sze-
gedi magántisztviselők érdekképviselete ez-
úttal azzal a kérelemmel fordulunk a t. Cím-
hez, hogv fenti indokainknál fogva, de az 
önök előtt is jól ismert helyzet mérlegelése 

után tisztviselő: részére ruhabeszerzési pótlé-
kot folyósítani szíveskedjék. Hogy e pótlék 
alapján a ruhabeszerzés eszközölhető legyen, 
kérelmünk oda irányul, hogv e cimen a törzs-
fizetés 30 százalékát, de minimálisan 800 ko 
rónát szíveskednék megállapítani. 

Az Országos Népruházati Bizottság leg-
utóbb elhatározta, hogv a köztisztviselők és 
magánalkalmazottak részére kellő mennyisé-
gű ruhaszövetet utal ki. ami alkalmul kínál-
kozik arra. hogv a nvujtandó ruhabeszerzési 
pótlékbe' a «már nélkülözhetetlen ruházat he 
is szereztessék. 

Abban a reményben, hogy a szeged; 
magántisztviselők nevében tett, eme indokolt 
kérelmünk teljesítéséről mielőbb vesszük szi-
ves értesifésűket, vagyunk teljes tisztelettel: 
Szegedi Magántisztviselők Egyesülete Wim-
mer. elnök, lioffer, alelnök. Politzer. titkár. 

. A meleghangú felhívásnak, reméljük, ha-
marosan meglesz az eredménye. Hamarosan, 
mert minél később jön a támogatás, annál 
kevesebbet ér. 

A 8-ik hadikölcsön 

eredeti feltételeken je- j 
gyezhetö a hivatalos! 
aláiró hegyen: 

bank- és váltó-j 
üzletében 

Széchenyi -tér, a Városházzal szemben. | 
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