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Jelentések a vörös hadsereg
helyzetéről.
A M. T. 1. jelenti: E hónap 08-án a románok az egyesült Kőrös alsó folyása és Hortobágy leié közeledtek. Karcagtól keletre a
hortobágyi csatorna mentén a románok ismételten eredménytelenül támadtak. Az esti
szürkületkor csapataink , a szárnyaik ellen irányitott tulerős támadás következtében viszszavonulásra -kényszerültek. 'Tokajtól keletre

a rakamazL hídfőnél álló csapataink az ellenség tulerős támadása következtében a Tisza
nyugati partjára visszavonultak.
A csehek Csap felett, a Latoroa-hid ellen
és a Hernád völgyében Hidasnémetitől délre
kisebb erőkkél eredménytelenül támadtak.
_ (Egyébként a helyzet változ-aitlan.
M S i - .

A Magyar Távirati Iroda jelenti május
1-én: Április 30-án -a románok a itiszamenti
hídfőink kivételével mindenütt elérték a Tiszát.
. j
A cseheknek április 29 én a Bodva és
Felsősajtó völgyéhen való előretörése következtében a Sátoraljaújhely körüli veszélyeztetett csapatainkat visszavontuk. A csehek április 30-án az -említett völgyekben támadásukat folytatták; Miskolc irányában nagyobb

erőkkel üzérségi előkészítés után Sajószentpétent megtámadták, de heves ós váltakozó
harc után visszavertük őket. Bánréve környékén a csehek átlépték a Sajót és a Sajó déli
partján néhány községet
megszállottak. A
•cseh arcvonal többi részén április 30-án a csehek nem tárna cltak, de előkészületeik több helyen támadó szándékra vallanak.
A töbi arcvonalról nincsen fontosabb jelenteni való.

A .Magyar Távirati Iroda, jelenti május
2-án: E hó l én a románok a szolnoki hidfőt
elfoglalták és itt átkeltek a Tiszán. Tiszapolg á m á l gyengébb román erők lépték át a Tiszát. Sajószentpéter mellett állunk.
Qyengébl) erőink a cseheknek kétoldali i
megkerülő mozdulata miatt- visszavonultak.
Miskolcot kiürítettük. A csapatok Miskolctól

délre felvételi állásban vannak.
Bánrévénél
előrenyomult cseh erők elől csapataink Apátfalva felé visszavonulóban vannak.
A többi arcvonailról nincs lényeges változás.
A katonai kudarc legfőbb okai csapataink
nagy részének fegyelmezetlensége.
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— A középiskolai tanulók szünidei foglalkoztatására vonatkozóan még nem történt
döntés. A kulturbizottság foglalkozik maja
ezzel az üggyel. A fő szempont mindenesetre
az lesz, hogy a tanulókat hasznosan foglalkoztassák. A kulturbizottságmak lesz egyébként a feladata az, is, hogy , a tanügyi reformokból is megvitassa és előkészítse azokat,
amik ez idő szerint megvalósíthatók.

Wekeris meghalt.
Herezeg
Polónyi

— A tanítóság anyagi ellátásának kérdése azonban ezzel még korántsincs elintézve.
Tudvalevő ugyanis, hogy a megélhetési vi-
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szonyok a legutóbbi háborús és rendkívüli segély 'megállapítása óta lényegesen drágábbak
és ezzel szemben a járandóságokat azóta nem
emelték. Mindez az ismert helyzet miatt történt ós ugyanazért n,em folyósíthatják majd a
szokásos beszerzési előleget sem. Ezen a téren is tenni kell tehát valamit. Tudomásom
szerint a közalkalmazottak szövetsége már
lépéseket tett abban az irányban, hogy a közalkalmazottak ezer korona rendkívüli
segélyt
kapjanak. E r r e azért lenne1 múlhatatlanul
szükség, hogy addig is, amig a fizetésrendezés ügye dűlőre juthat, a közalkalmazottak
súlyos helyzetén enyhítsenek. Egyébként a
fizetéseket az állampénztár eddig kifizethette
és a tanitók néhány nap múlva a júniusi fizetésüket is megkapják, miután m á j u s havi
járandóságukat már régebben fölvették.
—- Ugyancsak ia megélhetés kérdésével
kapcsolatos a megbízott és helyettes tanitók
helyzete is, akik
kinevezésre most
alig
számíthatnak.
Mindenekelőtt gondoskodni
kell tehát 'arról, hogy eddigi kevés járandóságaikat továbbra is megkapják, ide lépéseket kell tenni abból a célból is, hogy fizetésüket —'az utólagos kinevezés reményében —
már most felemeljék. A tanitók szakszervezete ezzel a kérdéssel is foglalkozott már és
állandóan napirenden tartja azokat.
— A szegedi iskolákban, mint ismeretes,
befejezték a tanévet, csak az ovódák és népiskolák működnek. Ezek sem zavartalanul
azonban, mert. az iskolaépületek' nemhogy felszabadultak volna a katonai lefoglalás alól,
hanem ujabb épületeket is lefoglalnak. Természetes, hogy az iskolák lefoglalása nagy kárára van a közoktatásnak, amik okait fölösleges hangsúlyozni. Ezért akciót indítottam
az iskolák felszabadítására és ha az összes
adatok hivatalomban lesznek, megkísérlem,
hogy az iskolákat visszaadják rendeltetésüknek.

Gézát

Rákosi Je??6t,

Temesvár, (április 30.) Ma a Manasszy
és Niamessny családoknak, dr. Wekerle Sándor volt miniszterelnök rokonainak tudomására jutott, hogy Wekerle meghaill A
volt
kormányelnököt tudvalevőleg letartóztatták.
A gyűjtőfogházban halt meg.
Temesvárott
híre jár, hogy Rákosi J e nőt, a
Budapesti
H í r l a p volt főszerkesztőjét, Herezeg Eerenc
irót, Polónyi Gézát, Bartha Albertet, a volt
bánáti katonai kormánybiztost és volt. hadsegédjét Deutseh bankárt s számos bankigazgatót ellenforradalmárság vádja
miatt
letartóztatták.

A szegedi közoktatás az ujj vezetés aiaft.
(Saját tudósítónktól.) Ismeretes, hogy az
utóbbi időben a szegedi közoktatásban mélyreható változások történtek. Nemcsak a rendszerben, hanem a személyekben is. Az ügyek
vezetését oly emberek vették át, akikben a
tanítóság régi szociális működésűk alapján
megbízott. Igy került a tanfelügyelőség élére
Bite Pál, a tanítók szakszervezetének elnöke. Változások történtek a középiskolák vezetőségében is, ahol a tanárság bizalmából szintén uj vezetők intézik az ügyeket.
Természetes, hogy a'szegedi közoktatásban a mostani helyzetben az u j vezetés alatt
sem lehet megvalósítani nagyobbszahásu reformokat. Amig azonban ennek az ideje elérkezik, főképen oly átmeneti intézkedésekre
van .szükség, amelyek végrehajtják azt, amit
ez idő szerint lehet. A Délmagyarország munkatársa beszélgetést .folytatott a közoktatás
körébe vágó közelebbi feladatokról Bite Pál
tanfelügyelővel, aki az alábbi tájékoztatást
adta:
— Elsősorban a tanítók anyagi ügyeinek
ideiglenes rendezésére volt szükség, — mondotta a tanfelügyelő. — Miután Budapesttől
el vagyunk vágva, a járandóságokat kiutaló
rendeletek nem érkezhetnek meg. Emiatt a
tanítók — ha helyi intézkedés nem történnék
— nem kaphatnák meg az állampénztárból
járandóságaikat. Hogy tehát mindenki zavartalanul megkaphassa illetményeit, megállapodásra jutottam Delire János kormányzóbiztossal, hogy az illetékes tanügyi szervelv
láttamozásival hitelesített fizetési kimutatásokat utalványozza. A kormányzóbiztos viszont elrendelte, hogy az állampénztár az
utalványokra az illetményeket kifizesse. Ily
eljárással a tanítók az állampénztárból fölvehettek hátralékos járandóságaikat.
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A filmgyártás egyik legkiválóbb produktuma.
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érdekébe áll szivarkapapirokat, szivarkahiivelyeket a
MÉDI SPÉCI ALITE hygienikus szivarkahtively főraktárában vásárolni. 219 Szeged, Jókai-utca 11. szám.
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