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KÖZIGAZGATÁS 
(—) Hivatalos órák u j r e n d j e a városnál . 

A nyári vakáció idejére Lázár György dr. 
polgármester a hivatalos órákat másként ál-
lapította meg, mint ahogy eddig volt. A pol-
gármesternek a hivatalos órák uj beosztásá-
ról! szóló rendelkezése a következő: 

„A szervezési szabályrendeletben bizto-
sított jogom alapján elrendelem, hogy ez év 
julius és augusztus havában a hivatalos órák 
hétköznapokon délelőtt 7 órától délután 1 
óráig, ünnep és vasárnapokon pedig délelőtt 
8 órától 11-ig tartassanak. Amidőn errőíl az 
összes tanácsi ügyosztályok és hivatalok ve-

.zetőit tudomásvétel és a hivatali alkalmazot-
takkal való közlés végett értesitem, egyben 
jelzem, hogy a hivatalos órák pontos betar-
tását szigorúan ellenőrizni fogom." A polgár-
mester rendelete julius elsején lép életbe. 
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NEMENYÍNE 
FOGMÜVESTERME 

Kárász-utca 6a. sz. 
alatt létezik. Készít mindenféle 
f o g m u n k á k a t kaucsukban és 
aranyban. Vidékiek 24 óra alatt 
lesznek kielégítve. * Bármilyen 
javítás hat óra alatt elkészül. 522 

A vizgyógymód edz és gyógyit idegesség, 
agy- és szivbántalmak, álmatlanság, emésztési 
zavarok, köszvény, csuz slb. sikerrel kezelhe-
tők a W A G N E R - f ü r d ő külön férfi- és női 
győgyosztályában. — Kipróbált kezelő és ke-
zelőnő. — Gőz,-kád- ( s zuhan , -fürdőnket is 
a nagyérdemű közönség f igyelmébe ajánljuk 

Hiidessen a 
Déíniagyai 01 szag ban 

KÖZOKTATAS. 

(0) A kevermesi tanitónök esete. Ke-
vermesen, ebben az apró csanádmegyei köz-
ségben furcsa tanügyi dolog történt. Kever-
mesen van állami iskola. Az állami iskolá-
nak van igazgatója és vannak tanerői. Az 
igazgató-tanitó ur bizonyára pápaszemes 
szigorú bácsi, aki selyembogarat tenyészt 
piócákat szed és ha ráér, megírja a „Nép-
tanítók Lapjá"-nak, hogy mik a pedagógiai 
észleletei a közönséges és tizedes törtek egy. 
vagy több számjegygyei való szorzásának a 
több tanerőt osztott iskola negyedik osztá-
lyában köteles tanitása körül. Ez oly szép 
oly megható. A tanerők már nem ilyen érett 
bácsik. A tanerők egy része mosolygós ké-
pű tanitókisasszony, akik egyebet is szeret-
nek hallani, nemcsak az igazgató ur peda-
gógiai észleleteit. A kisasszonykék szeretik 
a selyemruhát, de selyembogár-tenyésztés 
nélkül, imádják a természetet, szeretnék sé-
tálni, de pióca-szedés nélkül. Nem csoda, ké-
rem, hiszen, fiatalok testben-lélekben. A kis-
asszonykákkal például megesett, hogy isko-
lai órák előtt többször sétálgattak az utcán 
Krupánszky István községi Írnokkal, aki ma-
ga is fiatal és bizonyára a kevermesi intelli-
gencia körében a helyi tudósítói és a költői 
tisztet tölti be szép sikerrel. Az irnok ur el-
eikisérte az iskoláig a szép tanitó-kisasz-
szonykákat és az uton beszélt nekik a ta-
vaszról, a virágról, a madárdalról és a par-
fümről. Édes istenkém, nincsen ebben sem-
mi. 1 

— De van! — duruzsolt a pápaszemes 
igazgató ur, aki maga elé citálta a szép tan-
erőket és megrótta őket illetlen magaviselet 
miatt. Továbbá megparancsolta nekik, hogy 
többé ne merészeljenek az utcán férfiakkal 
sétálni, hanem már reggel nyolc óra előtt az 
iskolában legyenek. iA tanitókisasszonyok 
szép szemeiből kicsordult a könny és Írásban 
tiltakoztak az igazgatói szigorúság ellen. 
István ur pedig, aki megtudta szomorú sor-
sukat, a lovagiasság terére lépett és másnap 
a nagykorcsmában fölképelte a szigorú igaz-
gató bácsit. Ebbe az ügybe a közigazgatási 
bizottság is beleszólt. A tanfelügyelőt és a 
főszolgabírót bizta meg, hogy vizsgálja meg 
a históriát, tegyen jelentést és majd aztán el-
döntik, hogy szabad-e a nőnemű tanerőknek 
himnemü nemtanerőkkel az utcán sétálni és 
egyáltalában illetlen magaviselet-e az, ha a 
tanitókisaíir.zonyok a jközségi irnck kisére-
tét elfogadják? ? 

(o) Középiskolai t anárok Norvégiában. 
A Journal af Education c. londoni nevelés-
ügyi iközlony ia norvég középiskolával és ta-
nárakkal foglalkozik legutóbbi számában. A 
norvég középiskola 7 osztályú, melynek tulaj-
donképen csak a 3 felső osztálya gimnázium. 
A inégy alsó osztály tanárai az érettségi vizs-
ga aitán mindössze csak egy egyéves tanfo-
lyamot végeznek és a megfelelő szakvizsga 
mtián képesítést nyernek a négy alsó 'osztály-
ban való tanításira. .Annál nagyobb képesí-
tést ikiivámnak azonban azoktól, akik a bárom 
felső osztályban akarnak tanítani. Azok 
ugyanis öt éven át hallgatják az egyetemen 
a történ ©lem-m yel veszeti, vagy .a mathematii-
ka-tfizoikai szakcsoportot. A tanári vizsga le-
tétele mtám pedig még agy évig köteleseik 
gyakorló tanári minőségben működni ós csaik 
azután juthatnak középiskolai katedrára. Szó-
val az alsó négy osztály tanárai az érettségi 
11 tán egy, a felső három osztályéi pedig hat 
évi tanulmány után lelhetnek tanárokká. Mi 
nálunk pedig tudvalevőleg 4 évi .egyetemi 
tanulmány és egy gyakorló év után lelhet va-
laki tanárrá, föltéve, hogy az alap-, szak- és 
paedagógiai vizsgát az illető sikerrel letette 
és — ha megfelelő protekciója van. 

(o) Juventus. Ily cimen szerkeszt már 
évek óta Székely István dr. budapesti főgimm. 
tanár egy latin nyeívü ifjúsági folyóiraot, 

melynek az Egyesült-Államokban is vannak 
előfizetői. Az amerikai World márciusi száma 
dicsórőieg emlékezik meg erről a Budapesten 
megjelenő latin folyóiratról, egyúttal fájlal-
ja, hogy bár az Egyesült-Államokban is .nyolc 
éven .át táplálják az ifjúságot latinnal, mégis 
alig kónyitanak 'Valamicskét a latinhoz. Biz-
tató jelenségnek tartja, hogy most .amerikaii 
középiskolai fiuk és leányok klubot alakítot-
tak .azon céllal, hogy Székely István dr. Ja-
vén tus,át szorgalmasan olvassák és liogy .le-
vélbeli érintkezésbe lépnek főleg .azon ma-
gyar ifjakkal, akik Cicero nyelvén irmaik. A 
World cikkében felhívja az amerikai ifjakat, 
Ihogy ebben a szé.p és hasznos munkában mi-
nél többéin vegyenek részt. 

s p o r t . 

Tenniszezök országos versenye 
Szegeden. 

— Vasárnap közös háziverseny. — 

(Saját tudósítónktól.) Érdekes sportese-
ményben lesz része junius 29-én, vasárnap 
a szegedi közönségnek. A három szegedi 
tennisz-klub országos tenniszversenyt rendez 
Újszegeden s a versenyre már is javában 
folynak az előkészületek. 

A szegedi tennisz-klubok együttesen 
rendezendő országos versenye mindenképen 
figyelemre méltó dolog. Mint sport esemény 
azérí, 'mert hasonló nagyszabású t e n i s z -
versenyben a szegedi közönségnek eddig 
még része nem volt. Másrészt figyelemre 
méltó és örvendetes azért, mert uj érát jelent 
a szegedi tennisz-klubok életében. 

Tudvalevő, hogy a szegedi tennisz-klu-
bok mindeddig csak az exkluzivitás jegyé-
ben űzték a tennisz-sportot. Van Szegeden 
négy tennisz-klub is, de ezek semmiféle 
nexust nem tartottak ifönn egymással, hanem 
társadalmi kasztok szerint, elszigetelten él-
tek. Hogy ez sem a klubokra, sem pedig, a 
miért alakulták: a tennisz-sport fejlesztésére 
nem volt előnyös, azt fölösleges bővebben 
.kommentálni. Természetes, hogy amig a 
tennisz-klubocskák a maguk zártkörű életét 
élték, az ördög sem vett róluk tudomást, más 
városokban pedig nem is sejtették, hogy Sze-
geden is vannak a tennisz-sportnak kiváló 
erői. Csakhogy ezek szétforgácsolódtak és az 
országos viszonylatban nem is képviseltek 
megfelelő klasszist. 

Ugy látszik azonban, hogy a szegedi 
tennisz-klubok a jobbik eszükre tértek és 
most már — a közvélemény általános he-
lyeslése mellett igyekeznek kontaktusba ke-
rülni egymással. A junius 29-iki országos 
verseny együttes rendezéséből legalább ezt 
lehet kiolvasni és ez fölötte örvendetes. A 
klubok harmonikus működése már is jó uton 
halad, aminek a bizonyságát a most követ-
kező vasárnapon látjuk majd. Ekkor ugyanis 
a három legjobb tennisz-kilub közös háziver-
senyt rendez a nyilvánosság számára. Ez is 
az országos verseny egyik előkészülete. A 
nevezéseket egyébként már lezárták. A ver-
senyre Budapestről, Aradról, Temesvárról 
Nagyváradról, Pozsonyból, Kassáról és Ko-
lozsvárról érkeztek nevezések. 

o T réne r a SzAKban. Steiner Bertalan, 
a 33-ok kiváló futball-vezetője lesz a SzAK 
amatőr trénere. A vasárnapi mérkőzés után 
Szegeden marad és a nyár folyamán tré-
ningbe fogja a SzAK játékosait. Teljes bizal-
munkat előlegezzük a kitűnő sportmannak, a 
ki a kieséssel küzködő 33-okból rövid idő 
alatt olyan csapatot nevelt, hogy ma az első-
osztályu bajnokságban az ötödik helyet fog-
lalja el. A 33-ok sorra aratták szenzációs 
nemzetközi győzelmeiket, még az FTC-nek 
és az MTK-nak is kemény ellenfélnek bizo-
nyultak és eme játékerejüket kizárólag Stei-
ner Bertalannak, amatőr-trénerjüknek kö-
szönhetik. 


