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szolgálatának 9, 13, 14, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 
31 éveiben évi ,200 koronával, 33, 35, 37, 39 
éveiben pedig évi 300 koronával nagyobb fize-
tésre jogosult, mint az ugyanazon működési 
idővel biró községi és 'bitfelekezeti elemi is-
kolai férfi, illetve nőtanitók. Ha tehát a kö-
zönség tanitóinak illetményeit a mai megál-
lapított államsegély leszállításának követ-
kezménye nélkül az államiakéval egyenlővé 
óhajtja tenni, az 1910. évi közgyűlési hatá-
rozatot olyként módosítsa, hogy tanitóinak 
fizetését az itt felsorolt szolgálati éveik folya-
mán évi 200, illetőleg évi 300 koronával sa-
ját pénztára terhére felemeli. Jogában áll 
még a közönségnek, hogy tanitóinak lakás-

pénzét az állami tanítók lakáspénzének ará-
nyában a saját költségén szintén felemelje, 
anélkül, hogy ennek következtében a már 
kiutalt államsegély megvonható vagy le-
szállítható lenne. 

Minthogy a felvetett kérdés eldöntéséig a 
már 5 szolgálati évvel biró szegedi községi 
tanítók illetményeinek az 1913. évi t.-oikkben 
megállapított összegig való kiegészítése ügyé-
iben nem intézkedhetem, az érdekelt tanítók 
iránti tekintetből felhívom a közönséget, 
hogy ez ügyben mielőbb intézkedjen. A kul-
tuszminiszter nevében: Náray Szabó állam-
titkár. 

Nagy vereséget 
szenvedlek a szerbek. 

Románia szerepe. 

(Saját tudósítónktól.) A szerbeknek 
tegnapelőtt Isztipnél kivívott látszólagos 
győzelmét a bolgárok sikeres ellentámadá-
sa teljesen értéktelenné tette. A szerbek-
nek megkerülő művelete Kratovónál és 
Egripa'lánkánál teljesen meghiúsultnak te-
kinthető. A bolgár csapatok megkezdték az 
előrenyomulást Kumanovó ellen is, sőt 
már szerb területre is kezdenek benyomul-
ni. A szerbeket a Vardar jobb partjától is 
visszavetették, ugy, hogy a szerb csapatok 
már kénytelenek voltak a visszavonulást 
megkezdeni. 

A Reíchapöst jelenti Szófiából: A 
szerb hadsereg az Övccpelje mezőn meg-
semmisítő vereséget szenvedett. 

Ugyancsak a Reichspost ma este 
nyolc órakor rendkivüli kiadást adott 
Bécsben s közli, hogy a tegnapi napon ti-
zenegy óráig tartó csata volt a bolgár és 
kzerb hadak között. Bolgár dandárt na-
gyabb erővel támadtak meg a szerbek és 
nyolc rohamnak állott ellen a bolgár csa-
pat, annyira, hogy kitartottak ujabb bolgár 
katonák megérkezéséig. A teljes vonalon 
fejlődött ki elkeseredett harc, már-már a 
szerbek túlsúlyra vergődtek, amikor ujabb 
bolgár csapatok étkeztek meg és döntő 
csapást mértek a szerbekre. 

Belgrádból jelentik, hogy a bolgárok 
tijra Visszafoglalták Tevelíht, á Szófiába 
Vezető utak centrumát. Ez a bolgár siker 
inegerösitést nyert Szófiából is. A bolgár 
fővárosban rendkívül lelkes a hangulat, 
inert hivatalosait Végre közölték, hogy a 
bolgár fegyverek akkora veszteséget okoz-
tak a szerbeknek, hogy azok mindaddig 
nem folytathatják a harcot, amig nagy se-
gítséget tiém kapnak. Ma háromezer fo-
goly szerb katonát Szófia felé inditottak. 

Románia a mai napon folytatta fe-
nyegető készülődését. Hivatalosan jelentik 
Bukarestből, hogy a román kormány tud-
tára adta Bulgáriának, hogy ka a szerbek-
kel nem szünteti be az ellenségeskedést, az 
esetben Románia fegyveresen lép föl. Bul-
gáriában el vannak készülve arra, hogy 
hosszabb ideig nem kerül sor a román és 
bolgár fegyveres összeütközésre, mert Bul-
gária nem kívánja megakadályozni a ro-
mán fegyverek célját, tudniillik a vitás 
földterületre való bevonulását. Bulgária 
szándéka az, hogy Romániával lehetőleg 
fegyverek nélkül intézze el a vitás kérdé-
seket, ha pedig nem sikerül igy, akkor a 
román hadsereg ellen Bulgária csak a 
szerb-görög hadak leverése után fordul. 

A mai napon még ezek a jelentések 
érkeztek: 

A GÖRÖG-BOLGÁR HARC. 
Szófia, julius 4. A bolgár csapatok si-

keresen folytatják az előrenyomulást Szalo-
niki ellen. A görög csapatok, amelyeknek 
egy része a bolgárokat föl akarta tartóztatni, 
ma megkezdte a visszavonulást. 

Athén, julius 4. Megerősítik, hogy a 
bolgár hadvezetőség Szaloniki megostromlcl-
sát tervezi. A görög csapátok portyázása al-
kalmával a görög balszárny jelentékeny bol-
gár hadi erőre bukkant. Minden kétségen fe-
lül áll, hogy a bolgár hadvezetőségnek leg-
főbb célja, hogy Szalonikit bevegye. Ezt a 
föltevést megerősíti Szavov bolgár főparancs-
nok legutóbb tett nyilatkozata is, amelyből 
minden kétséget kizáróan meg lehet állapí-
tani, hogy a bolgárok Szaloniki ellen nagy 
támadást készitenek elő. 
ÁLTALÁNOS TÁMADÁST RENDELTEK 

EL A BOLGÁROK. 
Szófia, julius 4. Hivatalosan jelentik, 

hogy a íővezénylet parancsot adott az álta-
lános támadásra, miután a szerbek és a gö-
rögök a bolgárok által az ellenségeskedés 
megszüntetése végett megszabott határidőt 
nem tartották be. A bolgár csapatok az észa-
ki és a déli harctéren megkezdték az előre-
nyomulást s ezzel a háborús állapot valóban 
bekövetkezett és a diplomáciai közbenjárás 
véget ért. A hivatalos hadüzenet a legköze-
lebbi órákban várható. A külügyminisztéri-
umban tegnap este jelentették, hogy az ed-
digi harcok a bolgárokra nézve kedvezők 
voltak. A bolgár csapatok mindenütt a leg-
nagyobb bátorsággal harcolnak és nagy 
eredményeket érnek el. Azonban az eddigi 
csatározások csak előkészítő jellegűek vol-
tak s döntő ütközet eddig még nem történt. 

A SZERB-BOLGÁR HARCOK. 
Belgrád, julius 4. A tegnapi nap a szerb 

fegyverre nem volt kedvező. A bolgárok Dev-
delejet visszafoglalták. Belgrádba máris több 
mint ö'tezer sebesült érkezett és folytonosan 
ujabb és ujabb vonatok hozzák a borzasztóan 
megsebesült katonák tömegeit. Mig a törö-
kökkel való háborúban legnagyobbrészt lőtt 
sebek voltak,' amelyek jobbára gyorsan és 
utóhatás nélkül gyógyultak, most a sebek fő-
ként szúrás által keletkeznek, rendkívül sú-
lyos természetűek és nehezen gyógyíthatók. 

Nagy is a panasz és az elszörnyüködés 
egész Belgrádban a mostani háború miatt, a 
mely már nem is háború, hanem öldöklés. A 
sebesültek beszélik, hogy az ellenséges csa-
patok minden kommandó nélkül egymásra 
rohannak és négy óra hosszat is folyik a 
küzdelem, mig mindkét fél kimerülve az em-
bertelen gyilkolásban, befejezni kénytelen a 
harcot, hátrahagyva a nagyszámú halottakat 
és sebesülteket. 

A ROMÁN MOZGÓSÍTÁS. 
Bukarest, julius 4. A kormány a mozgó-

sítás elrendeléséről semmiféle jegyzéket nem 
adott ki és sem Bulgáriát, sem a hatalmakat 
nem értesítette róla. A tartalékosok bevonu-
lása már megkezdődött és teljes rendben tör-
ténik. Hat ezred már parancsot kapott az ' 
elindulásra. 

Paris, julius 4. A román hadsereg mozgó-
sítása és a szerb szkupstina legutóbbi ülése 
a nemzetközi pénzügyi konferenciára lesúj-
tó hátast tett. Több delegátus kijelentette, 
hogy ilyen körülmények között a konferen-
cia tovább való tanácskozása teljesen fölös-
leges. 

LEMONDOTT A DANEV-KORMÁNY. 
Szófia, julius 4. Danev dr. miniszterelnök 

ma elhatározta, hogy a kabinéttel együtt le-
mond. Az uj kormány koncentrációs kabinet 
lenne a lemondás esetén. A hadsereg uj fő-
parancsnoka Dimiíriev Ratkó tábornok, a 
kirkkilisszei és lüleburgászi győző lesz. A 
Danev-kabinet lemondását megelőzően öt 
óráig tartó miniszteri tanácskozás volt. 

A Temps jelenti Szófiából: Danev mi-
niszterelnök tegnap átadta a királynak a kor-
mány lemondását, amelyet azonban a ki-
rály nem fogadott el. Ferdinánd király kije-
lentette, hogy semmi körülmény között sem 
bocsáthatja el Danevet, aki egyetlen alkal-
mas utódja Gesovnak. Danev pétervári uta-
zását bizonytalan időre elhalasztották. 
A DIPLOMATÁK VÉLEMÉNYE A HÁBO-

RÚRÓL. 
Bécs, juiius 4. A Neues Wiener Tagblatt 

értesülése szerint a berlini intézőkörök teljes 
mértékben osztják a bécsi külügyminiszté-
riumnak azt a fölfogását, amelyet különben 
Londonban is helyeselnek, hogy a Balkán 
mostani véres eseményeibe a hatalmaknak 
nem kell beavatkozniok. A háború lokalizá-
lása közös érdeke Európának. A berlini mér-
tékadó körök véleménye szerint Bulgáriára 
nézve még mindig nem késő, hogy Románia 
kívánságának gyors teljesítésével ennek az 
államnak a jóindulatu semlegességét bizto-
sítsa magának. A diplomácia egyébként egy-
értelműen abban a fölfogásban van, hogy az 
uj háború nem fog sokáig tartani. 

SZÜNET . . . 
London, julius 4. A Times-nek jelentik 

Pétervárról: Az orosz kormány előterjeszté-
sére a bolgár és a szerb kormány jelentette, 
hogy parancsot adtak az ellenségeskedés 
megszüntetésére. 
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A polgármester levele Náray-Szabó 
államtitkárhoz. Abból az alkalomból, hogy 
Náray-Szabó Sándor, a kultuszminisztérium 
államtitkára nyugalomba vonult, a polgár-
mester a város közönsége nevében elbúcsú-
zik tőle és köszönetét fejezi ki azért a tá-
mogatásért, amelyben a város kulturális tö-
rekvéseit hivatalos működése alatt részesí-
tette. A meleghangú búcsúzó levél igy szól: 

Méltóságos Uram! A hivatalos lap közle-
ményéből, 'de Méltóságod búcsúzó iratából is 
sajnálattal értesültem arról, hogy Méltóságod 
a vallás- és közoktatásügyi minisztérium ál-
lamtitkári állásától megválik. 

Méltóságod minden alkalommal előzé-
keny érdeklődéssel kísérte ós támogatásra 
méltatta Szeged szabad királyi város kultu-
rális kívánalmait, igy különösen a siketné-
mák és vakok intézete létesítésénél és a nép-
iskolák fenntartási segélye engedélyezésénél; 
és hogy Méltóságod mennyire átérezte a vá-
rosnak a magyarság határszélén teljesítendő 
kulturális hivatottságát, arról legjobban meg 
győzött Méltóságoddal folytatott tárgyalá-
saimon szerzett örvendetes tapasztalatom. 

Amikor búcsúzó szavaira e város közön-
sége, hatósága és a magam nevében Méltósá-
godat benső tiszteletünk és kiváló nagyrabe-
csülésünkről 'biztosítom, kérem, hogy e vá-
ros közönségét jóemlékében megtartani ke-
gyeskedjék. 

Szegd, 1913. junius hó 3-án. Lázár György 
dr., polgármester. 


