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POLITIKA! HÍREK. 
— Budapesti tudósítónk teIefoöje!#*táse. — 

(Polgári Pártliga alakítása.) A városok 
májusi kongresszusán elhatározták, hogy 
Polgári Pártligát alakítanak, amelynek (meg-
valósítására irányuló tárgyalások most van, 
nak folyamatban. Azt akarják, hogy a liga 
egybekapcsolódjék a demokratikus pártok-
kal, hogy a tisztviselők, alkalmazottak, 
munkások és fogyasztók érdekében működ-
hessék. 

(A főváros üdvözli az uj kormányt.) A 
székesfőváros szerdán délután tartott ülé-
sén foglalkozott a Tisza-kormány lemondá-
sával és az uj kormány kinevezésével. 
Bárczy polgármester beszédében kifejtette, 
hogy a régi kormány mennyire akadályoz-
ta a fővárost fejlődésében. Egyhangúlag 
elfogadták ezután azt a határozati javasla-
tot, hogy üdvözlik az uj kormányt, amely-
től a választójog megalkotását várják és 
ezzel kapcsolatban a legfontosabb szociális 
reformokat is. A főváros egy jobb jövő re-
ményében hajlandó támogatni az uj kor-
mányt. 
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A városi főgimnázium értesítője 
— Közzéteszi Prelogg József igazgató. — 

A napokban jelent meg a kegyesrendiek 
vezetése alatt álló városi főgimnázium érte-
sítője az 1916—17. iskolai évről. Az értesitő 
legelején tömör jellemzési! nekrológot olva-
sunk Kontraszty Dezső tanár tollából I. Fe-
renc Józsefről. Bíró Imre tanár emlékezik 
meg ezután dr. Szele Róbert tankerületi fő-
igazgató tízéves jubileumáról és méltatja a 
főigazgatónak a magyar közoktatásügy fej-
lesztése körül szerzett érdemeit. Vézner Ká-
roly, a városi főgimnáziumnak nagvkészüít-
ségü tanára, a magyar tudományos iroda-
lomnak szakavatott munkása a ..Mozikultusz 
és iskola" cimen értekezik érdekesen arról 
az aktuális pedagógiai problémáról, miként 
kellene a magyar tanulóifjúságot megóvni a 
lelki fejlődésére káros hatásoktól. 

Az intézetet működésében » háborús vi-
szonyok a mult tanévben is kedvezőtlenül 
érintették. Buday Qyula tornatanár bevonu-
lása miatt a tornatanitás részben szünetelt. 
Tiszt hiányában nem tarthatták meg a ka-
tonai gyakorlatokat és a céllövést sem. A 
francia nyelvet, mint rendkivüli tantárgyat, 
szintén nem taníthatták. Az iskolai dolgo-
zatokat és az önképzőköri pályatételeket a 
tanári kar vonatkozásba hozta a háborúval. 
A tanári kar a mult iskolai évben 6100 ko-
rona ihadikölcsönkötvényt jegyzett, az erdé-
lyi menekültek felsegitésére és a háború 
okozta nyomor enyhítésére 1274 koronát 
adományozott. A tanulók magántulajdont 
képező jegyzései az V. és VI. hadikölcsönre 
258,600 korona. Az ifjúság ezenkívül jóté-
kony célra a mult tanévben összesen 1995.16" 
koronát adományozott. 

Az 1916—17. tanév folvamán önként 
nem vonult be egy tanuló sem katonai szol-
gálatra. de összesen 38 tanulót soroztak be. 
Több tanuló résztvett a hó eltakarításában. 
Mezőgazdasági munkára 89 tanuló jelentke-
zett. A tanulók előmenetele, szorgalma, val-
láserkölcsi állapota, magaviselete általában 
megnyugtató volt. Egyesek azonban az igaz-
gatói jelentés szerint súlyosabb kihágásokat 

, követtek el. Ezek eltanácsoltalak, igazgatói 
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és osztályfőnöki megrovásban részesültek. 
A tanulók létszáma a mult tanévben 

niegnövekedeít, főleg a magántanulók szá-
ma szaporodott. Feltűnő a leánvmagántanu-
lók számának emelkedése. Az Erdélvből me-
nekült tanulók száma 37 volt. Ezek közül a 
románok kiűzése után 19 visszatért Erdélybe. 

Az intézetbe beiratkozott 862 rendes és 
87 magántanuló. A rendes tanulók közül ön-
ként kimaradt 54. magántanuló lett 11. Osz-
tályvizsgálatra jelentkezett 792 tanuló. A 
nyilvános és magántanulók közül elégtelen 
osztályzatot kapott 165 tanuló. Érettségi 
vizsgálatra jelentkezett a tanév végén 19 
tanuló. Ezek közül jelesen érett 8. javitó-
vizsgálatra utasíttatott 2 tanuló. 

Az érdemes tanári kar a mult tanévben 
is jelentős társadalmi tevékenységet és iro-
dalmi munkásságot fejtett ki. 

A jövő tanévre a beiratásokat szeptem-
ber l-én és 3-án a helybeliek. 4-én és 5-én 
a vidékiek részére tartják. A magántanulók-
nak is már a tanév elején kell jelentkezniük, 
különben csak főigazgatói engedéllyel vehe-
tők fel. A fölvételi, javitó- és pótlóvizsgálutok 
augusztus 30-án és 31-én lesznek, a magán-
vizsgálatokat augusztus 30-án délelőtt kez-
dik meg. A tanévet szeptember 6-án délelőtt 
nyolc órakor nyitják meg ünnepélyesen. 
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Erős küzdelem Oroszor-
szágban az offenzíva ellen 

Stockholm, julius 11. A Pétervári Táv-
irati Ügynökség jelenti, hogy a pétervári 
munkás- és katonatanács végrehajtótaizott-
ságának néhány tagja a minap Minszk mel-
lé, a frontra érkezett, hogy a katonákkal 
tárgyaljon a hadicélokról és az offenzívá-
ról. A 700-ik gyalogezred katonái, akik a 
bolseviki szocialisták álláspontján vannak, 
elégedetlenek voltak azzal, amit Szakolov, 
az egyik kiküldött mondott nekik és véresre 
verték őt, valamint társait is, majd az egész 
bizottságot elzárták és csak akkor bocsá-
tották szabadon, amikor a többi ezred az-
zal fenyegetőzött, hogy ostromot indit el-
lenük. 

A Pravda ma vezércikkben tiltakozik 
az erőszakosság ellen, a Pétervári Távirati 
Ügynökség pedig felhasználja az alkalmat, 
hogy hangulatot keltsen a bolseviki szocia-
listák ellen, akik nyiltan és titokban minden 
eszközt megragadnak arra, hogy a kor-
mány és az offenzíva ellen harcoljanak. — 
Nagyon érdekes az a cikk. amit erről az 
ügyről a Volja cimü lap, az orosz munkás-
és katonatanács lapja közöl. Azt irja a 
Volja, hogy az oroszok abban a pillanatban 
kezdik az offenzívát, amikor Oroszországot 
egy ártalmas kormány igazgatja, amely a 
népnek nem akarja megadni az általános 
békét. A lap szerint az offenzíva a legna-
gyobb bűn, mert minden országban meg-
erősiti a reakciós hadseregeket és erőtle-
niti a Liebknechtek és Adler Frigyesek tá-
borát. 

Érdekes álláspontot foglal el a Kamsan-
tahto ciuiü finn szocialista újság is, az 
egyetlen lap, amely az utóbbi napokban 
Finnországból érkezett, miután a finn nyom-
dász-sztrájk következtéiben a finn lapok 
nem jelennek meg. Ez az újság azt irja, 
hogy az oroszok csak indítsanak offenzí-
vát, mert egy balsikerü offenzíva a legjobb 
propaganda lesz a bolsevikiek békemozgal-
mára. 

Lloyd George a repülők ellen! 
védekezésről. 

London, julius 11. Az alsóház mai zárt 
ülésén kijelentette Llyod George, hogy a 
repülőtámadások ellen lehetetlen tökéletesen 
védekezni. Az angol repülök is átrepülnek 
minden nap a német vonalak felett, rend-
szerint ott, ahol a legtöbb légi haderő és 
elhárító üteg van összevonva. Repülőink 
bombákat vetnek a mögöttük levő állomá-
soqra és főhadiszállásra. Minden, amit meg-
tehetünk, hogy annyi kárt okozunk a német 
repülőknek, hogy ne legyen érdemes idejön-
niök. A kormány azonban elsősorban arra 
törekszik, hogy a Franciaországban harcoló 
hadseregnek legyen elegendő repülőgépe. 
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Iroda! gyakorlattal 
biró irodista nő azonnal felvétetik. 

Lengyel bútorgyár. 

Villányi Andor: 

ATTAK. 
Ára 3 korona. 

Balla Ignácz: 

Az ő keze. 
Ára 4 korona. 

Maríay Ö d ö n : 

Aranyszájú Zongh. 
Ára 4,50 korona. 

M l Várnay L. lllüfcBMMl! 
SZEGEDEN: 

•••• 
Takáts S á n d o r ; 

Régi magyar asszonyok. 
Ára 6 korona. 

Győry Ilona : 

ANGOLOK. 
Ára 5.— korona. 

Cholnoky J e n ő : 

A föld és népei. 
Ára 24 — korona 


