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leírni képesek legyenek, a méter mérték alkal-
mazását ismerjék, végül a négy számolási mü-
velet (összeadás, kivonás, szorzás, osztás) elemi 
készségét az 1000-es számkörben elsajátítsák. 

Ezenkívül legalább hetenként egyszer, lehe-
tőleg vasárnap vagy azon időben, midőn a 
nép különben a korcsmai szórakozást venné 
igénybe, nemcsak az analfabétáknak, hanem a 
község összes lakosságának népies előadások 
tartandók. 

A tanfolyamok és a felolvasások tartására 
az állami vagy felekezeti iskolák termei hasz-
nálandók, a fűtés és világitás pedig az iskolát 
fentartó hatóság vagy a községi elöljáróság 
utján eszközlendő. 

Az Országos Közművelődési Tanácsa tan-
folyamon résztvevő minden egyes analfabéta 
számára egy drb. abc-és könyvet, 10 drb. ir-
kát, 1 drb. tollszárat, 5 drb. tollat és 2 drb. 
irónt küld költség-"és díjmentesen a tanfolyam-
vezető cimére, 

A tanfolyam befejezéséről a kir. tanfel-
ügyelőnek a vezető tanitó jelentést tesz, ennek 
alapján a kir. tanfelügyelő vagy maga, vagy 
megbízottja által a tanítás eredményének meg-
állapítása végett vizsgát tart. 

A tanfolyam azon hallgatói részére, akik a 
tanfolyam elvégzésével az olvasás, irás és szá-
molásban kellő sikert értek el, a vezető tanitó 
és vizsgán résztvevő kir. tanfelügyelő vagy 
megbízottja aláírásával bizonyítvány adandó. 

Az Országos Közművelődési Tanács köz-
vetlenül, vagy a közreműködő egyesülés utján 
az analfabéta tanfolyamot vezető tanitónak min-
den sikeres vizsgát tett és erről bizonyítványt 
nyert tanuló után 5—5 korona tiszteletdijat 
küld. A tiszteletdíj legkisebb összege 20 korona. 
Ezenkívül a kiváló sikert elért tanítók számára 
külön jutalmazást és elismerést igyekszik a 
Tanács illetékes helyen kieszközölni. 

A sikeres vizsgát tett tanulóknak az Or-
szágos Közművelődési Tanács jutaimi könyve-
ket ad. 

Annak a tanitónak, ki a felolvasásokért 
6—6 kor. díjazást igényel, a kir. tanfelügyelő 
utján a vallás- és közoktatásügyi miniszterhez 
felterjesztést kell tenni, melyben előzetesen be-
jelenti a tartandó felolvasások számát és 
tárgyát. 

A mult iskolai évben megtartott analfabéta 
tanfolyamok nagyon szép sikerrel jártak Sze-
geden és környékén. Algyőn 20, Horgoson 18, 
Dorozsmán 16, Sándorfalván 18, Szegeden 57, 
Csányteleken 32, Csongrádon 116, Tömörké-
nyen 51, Sebestyénen 24, Szentesen (külváros-
ban) 128, belterületen 92, Hódmezővásárhelyen 
152 előadást tartottak. 

A szegedi analfabéta tanfolyamok a már 
megtett előkészületek után ítélve, nagy sikerrel 
fognak végződni. 

Fal l ieres nem vállalja újra az elnök-
séget^ A francia köztársaság elnökének, 
Fallieresnek, a mandá tuma tudvalevően a 
jövő esztendőben lejár. Fallieres oly népsze-
rűségnek örvend Franciaországban, hogy új-
ból való megválasztása valószínű volt. Szá-
mol tak is mérvadó körökben arra, hogy az 
elnökválasztás nem já r m a j d annyi izgalom-
mal , min t az előző években. Azonban most 
az a hir szivárgott ki [az elnöki palotából, 
hogy Fall ieres nem vállalja többé az elnök-
séget. Az e lnök ugyanis beteg. Érelmeszese-
désben szenved. S betegsége oly mérveket 
öltött, hogy az orvosok a legnyugalmasabb 
életmódot ajánlották neki . Fal l ieres tehát el-
határozta, hogy teljesen visszavonul a poli-
t ikától és Versaillesben fog letelepedni, ahol 
m á r vásárolt is egy házat. 

; 

h í r e k 

Quo vadis? 
(Saját tudósítónktól.) Néhány ezer magyar fiu 

töpreng igy nyár utóján a pályaválasztás kérdése 
fölött és néhány ezer cikk — valamennyi pusz-
tában elhangzott szó — eldörögte már, hogy le a 
régi csapásokról, uj levegő, uj irányok perspektíváját 
tárja a kenyérharcra törtető generációk elé. 

És nézzetek szét ezen a bankétes magyar földön, 
hol az igazságok mostohák és szertefoszlók, mint a 
fölötte ringó délibáb 1 A lateinerek, a modern élet e 
Don Quijottjai, napról-napra szaporodnak. A kopott-
kabátos, szürke alakok, az uri proletárok tömege lepi 
el a magyar közélet piacát és szemlesütve, pirulva 
kéri az ember ősjogát: „Panem et circenses 1" Régi 
csapásoknak gyáva vándora, a kitaposott uton haladó 
karaván, melyet utján az ósdi korszellem imbolygó 
mécses-fénye csalogat: Quo vadis ? 

Nem látjátok a lateiner-nyomoruságot, e kom-3 
diás élet átkát, mely a magyar társadalom közép-
osztályának kapujánál köszönt bennünket? A hivatal-
nok-páriákat jól vasalt nadrágokban, kiknek otthona 
felett az éhség borzalma kóvályog? A ranglétra-
mászkálókat, kik egy fokrói a másikra a nélkülözések, 
a szenvedések, a megaláztatások és megalkuvások 
vesszőcsapásai között haladnak ? ! 

Lateinerek, ez örök drámatárgyak, az önmeg-
hasonlás e szomorú áldozatai, kiknek élete ezer apró 
tragédiából van összefoglalva, kiknek élete: haláltánc 
a garasért. Nézzétek az eltévelyedettek, az elbukottak 
szomorú sorsát, kiknek fején egy diploma auroleája 
ég . . . Lássátok meg a diplomás koldusokat, az örök 
pályázókat, a pályatévesztetteket, kiket valaha, egy 
meleg fényű szeptemberi napon, diplomagyárakba 
vittek álmadozó szülők. 

Mindhiába ; ezen a földön nem látnak. 
Sok ezer ifjú, mind ahány gourmand falatja a 

robogó életnek, a magyar gondolkodás szomorú fíre-
desztinációjának áldozata fog maholnap ismét a Gol-
gotha-utra indulni, melynek minden köve, minden röge 
csalódásból és szenvedésekből van sajtolva. 

Hasztalan ankéteznek tanférfiak és társadalom-
tudósok, hasztalan agitál a sajtó, hasztalan beszélnek a 
tények, kiabál a statisztika, az állam: itt mindenki a 
nemzeti kaszinóról ábrándozik és minden produktív 
pálya — shoking. 

Nem a szülőkhöz szólunk, kik egy lezárult világ 
felett siránkozó Máriusok, de szólunk az ifjú, modern, 
előretörtető magyarsághoz, kikben az igazság tüze 
már ég . . . 

Térjenek le a régi csapásokról, boldogulást ott 
keressenek, hol az uj világ formája kialakul, zakatoló, 
dübörgő gyárakban, a világforgalom állomásain áruhá-
zakban, boltokban, az árupiacon, mindenütt, hol a leg 
értékesebb emberi javak: a függetlenség és a jólét 
forrásai vannak. 

A lateinerpálya szétosztja, az ipari vagy kereske-
delmi pálya koncentrálja az erőket, — amott bün az 
önállóság, itt a legfőbb erény, — ott az öntudatot elö-
lik, itt kifejlesztik, — ott az akarat béklyó, itt a szárny, 
— ami ott kötelesség, itt a jog, — ott a napi zsold 
garasai csörögnek, itt a világforgalom konjukturáiból 
aranyak csengése hallatszik . . . 

Nézzetek szét! Hasonlítsátok össze a kishiva-
talnok és az iparos, a gyáros és a magasállásu biró 
életét 1 

Hol a vagyon, a szabadság, a gerinc? 
A lateiner' a hivatalnok mindent az államtól, az 

állam nagylelkűségétől, miniszterek bukásától és bor-
hangu képviselők protekciójától, az iparos, a kereskedő 
mindent önmagától vár. 

A produktív pályákon megvalósulhat az ifjú lélek 
ezer eszménye, az életről alkotott száz szivárványos 
álom valóra válhat, amott csak robot, robot és le-
mondás . . . 

Quo vadis ? 

— Nincs hus. Nincs ok az ijedtségre, 
nem nálunk nincs hus, hanem Frankfurtban 
nincs s ezért a városi tanács, a frankfurti, sür-
gősen kéri a behozatali vámok leszállítását. 
Hogy én ezzel szemben azt vélem-e, hogy ná-
lunk van hus ? Hogy vélném, mikor tudom, 
hogy nincs. De és ezért beszélek róla, mi er-
ről már nem is beszélünk. Ez magától értetődik, 
ezt mi már megszoktuk. Mi minden nyomoru-

ságunkat megszokjuk, mintha már elhittük vol-
; na, hogy mi valóban nyomorúságra születtünk. 
| Szóltunk róla, hogy drága a hus, tréfáltunk 
! rajta és népgyilléseket rendeztünk miatta (egyik 
! annyi, mint a másik). A hus most sem olcsóbb, 
| csak mink lettünk közömbösek. S ezzel a ma-
i gunk részérő! az ügy el van intézve. A többi 
i a frankfurtiakra tartozik. 

— Hitelmegvonás az egész vo-
nalon. (Budapestről jelenti tudósítónk:) 
A pénzpiac nyomasztó helyzete augusz-
tusban utolsó napjaiban ijesztően ab-
normális képet mutat. A nagy keresettel 
szemben alig van kínálat és a jövő 
perspektívája is egészen sötét. Mi tör-
tént itt ? Semmi más, minthogy a nagy-

| bankok ridegen állják passzív magatar-
| fásukat, egyszerűen bezárják trezórjai-
• kat és csak az úgynevezett zsiros üzle-
| teket bonyolítják le. Hogy ezalatt derék 

kereskedők és iparosok ezrei pusztulnak 
1 el, az természetes. Mert a nagybankok 
i az olcsó pénz korszakának esztelen 
1 hitelezését most — veszély idején — 
I az ész nélkül való hitelmegszoritással 
j akarják orvosolni. Ebben elpusztulhat 
: a dolgozó és reálisan működő kereske-
: delem és ipar, de mély sebeket üthet a 
; nagybankok testén is. Hol vannak ilyen-

kor a gazdasági egyesületek? Miért 
i nem veszik a pusztulásnak indult keres-
I kedelem és iparügyét a kezükbe? Vagy 
1 azt hiszik ezek a testületek, hogy a 

vándorgyűlés és szilveszteri esték rende-
j zésében kimerült hivatásuk? A nagy-
; bankok pedig térjenek a helyes üzleti 
; politika útjára, mert hiszen a tömeges 
: bukások előkészítésében ők is súlyosan 

megkárosodhatnak. Előkelő cégektől 
százával kapják a panaszos leveleket, 
keservesen panaszolják, hogy gazdasági 
érdekeiket immár nem tudják meg-
védeni. 

• 

— Eltemették Booth tábornokot. Lon-
; donból jelentik: Az Olympia Hallban adta meg 
i a végtisztességet az Üdv Hadserege, elhunyt 
| generálisának s ugy kisérte utolsó útjára. Áz 

óriási csarnokban húszezer ember tolongott, 
odakünn kétszer ennyi és órák hosszat tartott, 
mig letették a koposóra a koszorúkat s kiért 
a halottasmenet a kálváriára. Abba a zászlóba 
takarták a tábornok koporsóját, amelyet ünne-
pies felvonulásokon a Salvation Army serege 
előtt vittek. Ez volt Viktória királynő aján-
déka. 

— A földgáz. Emlékeznek még önök 
erre a valamire? A földgáz volt az az izé, 
ami a földből jön, ha megpiszkálják. Mellék-
terményei : a frázis és a gazdasági álom. Az-
óta a földgázát eldugaszolták, s a földgáz most 
alszik. A gazdasági álmodók is megfeledkez-
tek róla és inkább egy hatlövetű kávéházat 
terveznek, ahol a pikkoló kapucinert egy koro-
náért lehetne értékesíteni. Azt hiszem, mire a 
földgázát értékesíteni kellene, senki se fogja 
tudni a nevét. Ha az OMGE nem ima róla 
minden évben egy-egy aktát, a földgáz el-
merülne a multak ködében. Igy nem merül el. 
Emléke élni fog, nem gyárüzemekben, óh nem, 
hanem a levéltárakban. Ez is valami. 

— Caneva jön. Csakugyan hazajön Afri-
kából az olasz hadvezér, Tripolisz kormány-
zója. Mint ismeretes, egészségi okokból, kért és 
kapott szabadságot s mint Tripoliszból jelentük 
a szolumi kikötőben szállt hajára, amely Olasz-
országba hozza. Vájjon vissza megy-e most 
Tripoliszba, ahonnan már másodszor jön sza-


