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LEGÚJABB. 
SAJTÖHADI SZÁLLÁS: A Monté San 

(Gábrielért a lelg elkeseredettebb harc fo-
lyiki 

SA JTÖHADISZÁLLÁS: Olasz harc-
tér: Csak a Monté San Gábrielen van erős 
iharc, A hegy tegnap szakadatlanul a leg-
nehezebb, tűz alatti állott *amdly ma reggel-
pergőtüzzé vált. Reggel 6 óra 30 perckor 
ivégül (megkezdődött az olasz 'gyalogság tá-
madása. A harcok még nem fejeződtek be. 
Füst és por takarja a hegyeket. ' 

SAJTÓHADISZÁLLÁS: Egyik tenger-
alattjárónk Trapp lovag sorhajóhadnagy pa-
irancsnoksága alatt1 visszatért a (Földközi 
tengeren való több napos vállalkozásáról 
és ez idő alatt 30,000 bruttotonwi ellensé-
ges kereskedelmi hajóteret süly esz fett el. 
A tengeralattjáró legutóbbi zsákmánya egy 
ismeretlen 10—12,000 tonnás felfegyverzett 
gőzös volt, amelyet annaík ellenőre, hogy 
a tengeralatjárót kísérő ikét gőzös ágyúzta, 
Írét torpedótalálattal és tüzérségi tűzzél el-
(síilyesztett. i 

SAJTÓHADTSZÁLLÁS: A La Manche-
csatornában, az angol nyugati partoknál és 
a z Északi-tengeren német buvárhajók 5 gő-
zöst és egy vitorlást stittyesztette-k el. 

PÉTER VÁR: Stürmer volt mlnlsztfer-
elnők, 77 éves korában urémiában meghált. 

STOCKHOLM: Haparandai jelentés 
szerint, minthogy a romániai fronton 'több 
orosz .csapattest önkényesen elhagyta állá-
sait, Kornilov főparancsnok távirati ulton 
megkereste a miniszterelnököt, hogy azon-
nal hajtsák végre a mőszkvai konferencián 
javasolt intézkedéseket. 

STOCKHOLM: Washingtoni jelentés 
szerint pótnyflatkozatot tettek közzé Wil-
son jegyzékéhez. Eszerint Wilson ugy hi 
iszi, hogy a pápa békejavaslatának elfoga-
dása maga után voianá a nemzeteknek ál-
landó összetartását a német néppel szem 
Iben. 

GENF: A párisi Newyork Herald né-
Ihány levelet közöl, amellyel Vilmos császár 
és Miklós cár váltott egymással 1904. és 
1907. között. A levelek tárgya Vilmos csá 
szárnak az a kísérlete, hogy Franciaor-
szággal! és Oroszországgal együtt hármas 
szövetséget létesítsen Anglia ellen. A cár 
elfogadta ezt a 'tervet és csak azt kötötte 
ki, hogy a szerződésről aláirás .előtt érte 
sitsék Franciaországot. Vilmos^osászár at-
tól tartott, hogy Franciaország titokban ér-
tesíteni fogja Angliát és jAnglja Japánnal 
együtt megtámadja a német flottát. Hogy a 
szerződés miért nem Jött létre, az arra vo-
natkozó levelek hiányoznak. 

BASEL: Párís, London, Róma és Pé-
tervár között ,végét értek a <tárgyailások a 
pápa jegyzékére jad'andó válasz dolgában. 
A válaszjegyzék ugy, mint Wilscmé, eluta-
sitó, de fforma iszerjnt előzékeny és nem 
zárja ki a 'további jegyzékváltást. 

BERLIN: A Wólfí-ügynökség jelenti 
4-ikén es te : Nyugaton megélénkült a harci 
tevékenység. Keleten az 'oroszokat a lli've-
landi Aa folyón átvetettük. Diintamiindét az 
ellenség kiüritetto.; 

LUGANO: A Seedlo jelenti Londonból-
teni katonai körökben nagy nyugtalan-

ság a rigai hirek 'miatt és most emlékeztet-
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nek Korpilov moszkvai szavaira, hogy Ri-
ga jelesíével a németek szabad utat kap-
nak Pátervár félé. 

Zsúfoltak a szegedi iskolák, 
Hat hetes szünet lesz karácsonykor, 

(Saját tudósi'ónktól) Szeptember Ts'3 
napjai aktuálissá tették az iskola-kérdést. 
Mennyi a diák ezidő szerint Szegeden, .er-
niészeteser. nem lehet tudni még. hiszen a 
beiratkozások még legnagyobbrészt csak 
kedden értek véget és az összesítésekre csak 
ezután kerül sor. Azt azonban, hogy a tanítá-
sok körül az iáén is sok baj lesz. máris tisz-
tán lehet látni. 

Különösen a polgári iskoláknál vannak 
erős bajok. Így a két szegedi polgári fiúis-
kolában igen sok diákot el kellett utasitam, 
mert nem voR hely számukra. Érdekes je-
lenség, hogy nem az alsó. hanem inkább a 
felsőbb oszfálvokban nincs elég hely a diáxok 
számára. Ennek leginkább az az oka, hogy 
aniig a polgári :skolak első osztályaiból há-
rom vaiij a második és harmadik osztálynak 
már csak két tanterme van. Ez természete-
sen nem fogadhatja be a három első osztály 
tanulóit. Sokan vannak olyanok is. akik Kü-
lönbözeti vizsga alapján iratkoznak be a má-
sodik osztályba, innen van. hogv az 'iskolák 
sok olyan másodikos diákot nem vehettek 
már föl.^akik az előző évben saját tanuló 
voltak. A föl nem vett diákok egv része az-
tán magánúton folytatja tanulmányait. 

Ezeket a bajokat ezidő szerint megsziú 
tetni nem lehet, mert csak ui iskola felállL 
tása segítene a bajon, amit azonban a há-
borús viszonyok megakadályoztak. 

Hasonló a helyzet valamennyi más sze 
gedi középiskolánál is, ami annál sajnálato-
sabb, mert emellett a legtöbb tanintézet he-
lyiség-hiánnyal is küzködik. Néhánv iskola 
még mindig délután kényszerül tanítani, 
mert saját helyiségeiket a többszöri sürgetés 
dacára sem kapták vissza és igv más istola 
vendégszeretetére szorulnak. Ez a körül-
mény természetesen károsan hat a tauitáT 
eredményekre is amellett, hogv rendkivü i 
kényeimetlen ugy a tanerőkre, mint a tanu-
lókra nézve, akis között tekintélyes számú n 
vidéki. 

Legnagyobb bajok az elemi iskolák kö 
rül vannak, amelyeknek nagyarányú fejlesz-

Konstantin görög király meg-
cáfolja a görög kormány expozéját 

Zürich, szeptember 4. A Svájci Távirati 
Iroda elenti St. Moritzbói: őfelsége Kon 
•lantin király megbízott azzal, hogv kérjem 
meg önöket a következő nyilatkozat közzé 
tételére: — Az az expozé, amelyet a mos-
ani görög kormány a legutóbb Athénbe egy-

behívott kamara elé terjesztett a Görögor-
szág á.tíil az európai háború alatt folytatott 
politikáról, amennyire az eddig megjelent 
tudósításokból meg tudom ítélni, az igazsá 
got jelentékenyen elferdíti. Ez különösen kil-
iönböző fontos pontokra vonatkozik amelyek 
a Venizelosz két kormányához való viszo-
nyomat és a királyság külpolitikája terén 
tanúsított magatartásomat illetik. Legna-
gyobb sajnálatomra kénytelen vagyok' az er 
re vonatkozó előadást formálisan megcáfol-
ni. Paparisopuló tengerészkapitány, őfelsége 
a görög király szárnysegéde. 

Gerard válaszol Bethmann-
Hollweg nyilatkozatára. 

Berlin, szeptember 4. Gerard volt ber-
lini amerikai nagykövet a Philadelphia Led 
ger cimü lapban már felei Bethmann-Holl-
weg cáfolatára. A válasz a következő: Azt 

tésére lett volna szükség már a háború előtt 
Is és amelyek szintén elmaradtak sőt he-
lyiségeikbői kénytelenek lévén ki (öltözködni, 
kisebb helyiségekbe szorultak, ahol a tan-
termek kicsisége is nagyban korlátozta a föl-
vehető tanulók számát is. Egy-egy elemi is-
kola népessége már a mult tanévben is 5—-600 
volt, sőt néhol a 700-on is felülemelkedett. 

Mindent összevetve. — habár a beha-
tási eredmények még nem ismeretesek — 
a szegedi iskolák népessége az idén semmi-
vel sem marad a tavalyi alatt, sőt igén sok 
helyen preventív intézkedések váltak szük-
ségessé, hogy legalább egyelőre elkerüljék 
a zavarokat. 

A szegedi középiskolákban 5-én lesz a 
veni sanele és 6-án már megkezdődnek a 
rendes tanítások. „ 

A kultuszminisztériumban a tankerületi 
főigazgatók bevonásával ankét volt, ame-
lyen a tanév megkezdéséről és arról tanács-
koztak. hogy mlképen biztosítsák az 1917T8. 
tanév zavartalan lefolyását. Először az a terv 
merült fel, hogy az idei tanévet csak októ-
berben kezdik meg, hogy a tanulókat a gaz-
dasági munkálatoknál felhasználhassák. Dc 
megállapították, hogy igen kevés, tanuló 
vesz részt a gazdasági munkákban, tehát a 
tanév elhalasztása emiatt nem volna indo-
kolt. Ehelyett ugy határoztak, hogy azoknak 
a tanulóknak, akik szüleiknek segédkeznek, 
hosszabb szünetet adnak. 

A tanév azonban mégsem fog tartani a 
rendes ideig. A kultuszminisztériumban 
ugyanis elhatározott dolog, hogv a kará-
csonyi szünetet, amely eddig tizenegy napig 
tartott, meghosszabbítják. A karácsonyi szü-
net december 15-én fog kezdődni és a má-
sodik félévet február 15-én kezdik meg. A 
karácsonyi szünet tehát hat hétig íog tartani. 
A hat hét alatt, amig az iskolákban a taní-
tás szünetel, az ország szükséglete szem-
pontjából jelentős mennyiségű világító- és 
fűtőanyagot takarítanak meg. 
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hiszem. Bethmann-Hollweg, aki helveselte a 
korlátlan tengeralattjáró harcot és a Lusita-
nia elsülyeszlését, a cáfolatra épp ugy pa-
rancsot adott, mint annak idején a Belgium-
ba való felelőtlen betörésre. Sajnálom az ex-
kancellár urat és a tárgyra térve azt mon-
dom. hogy nevetségessé teszi magát az ő 
erkölcsös feleleteivel, mert ezeket a finomsá-
gokat ugyanaz a férfiú mondja, aki annak 
idején a birodalmi gyűlésen nyilatkozott 
azokról a háborús zíikségességekről, ame-
lyek alapján Néme szag szándékosan fosz-
togatja Belgium rületét. Végeredményé-
ben nagyon ked\ m a volt kancellárt és 
örömmel hallom, hagy Vidéki birtokán kitű-
nően áíl a burgonyatermés. 

UJ 

f. évi szeptember hó 15-ig 
eredeti feltételek mellett je-
gyezhetők a Szegedi Kéz-

műves Banknál. 
Előnyös lombardkölcsön! 


