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Hatvankilenc szülő 
a szegedi tanfelügyelőhöz. 

(Saját tudósítónktól.) Városszerte isme-
retes, (hogy a kötelességeinek teljesítésében 
sokszor túlbuzgó Jánossy Gyula tanfelügye-
lő intézkedései nem mindig találkoznak a 
szakkörök, a tanitóság, vagy épen a szülők 
tetszésével. Általános a panasza, hogy a tan-
felügyelő 'Ur a kellő mértéken messze tul-
haliadvia veszi igénybe a kis elemista gyer-
mekek — 'szüleit. Ujabban aggódó anyák és 
apák egyre követélőbben sürgetik felszólalá-
sunkat a tanfelügyelő ur egyik legutóbbi in-
tézkedése ellen, amelyben a szülők gyerme-
keik egészségének veszélyeztetését látják. A 
kérés teljesítése elől nem zárkózhatunk el és 
közöljük iaz egyik i-rást, amely ebben az 
ügyben érkezett hozzánk és amelynek a nyil-
vánosságot 69, javarészt szegény szülő alá-
írásával kéri. A kissé ideges hangon Íródott 
levél szerzője a dolgokhoz értő, nagyképzett-
iségü ember lehet, aki szerető szivvtel fordul a 
szegények és a gyermekek felé. A kérdéses 
felszólalás egész terjedelmiében a következő: 

— Igazgatói kinevezésen kiviül a szak-
szerű felügyelet a tanfelügyelő hivatása. iA 
háború kizökkentette (kerékvágásából. (Ma 
sa já t kezdésére, holnap felsőbb rendeletre 
doberd'ói bombazáporként ontja az írásos 
utasításokat. 

Hol szederlevelet kiell a gyerekekkel sze-
detni, hol sorsjegy/házalásra fogni, hol szeget, 
kell velük .beveretni, hol pamutra , tüdő vész-
szanatóriumra koldultatni — se szeri, se 
száma a se nevelő, se tanító foglalkoztatás-
nak. Még .a legjobb, bogy 16-á.ra moziba, ren-
delte a tanulókat: ot t legalább mulattak, 
idegesek a tanítók, a gyerekek, dühösek a 
szülők. Még a bársonykezü iskolaszék is le-
gyintett egyszer a tanfelügyelő felé. Igaz, 
enyhén. 

A legújabb utasítás: felsőbb rendeletre 
az idlei sáros-esős novemberben csalánt kell 
a 7—18 éves tanulókkal szedetni. Ki velük 
a nyomás sártengerére — kevés még a gyer-
mekhalandóság! •Őh Turcbámyi, hogy fogod 
ezt furcsáim! A tanyai gyerek iskoláiba jár-
ta közben szedheti a csalánt: kap rá két napi 
vakációt is. He vajon 'Budapest IV. hova 
küldi a kis gyerekeket csalánért? És Sze-
gted I — I l i i Égető kérdés. Igaz, égető szük-
ség van a esalánifonálra. He az égető szük-
ség megvolt m á r szeptemberiben. liálm a 
hadügyiminiszter már hat hete szedette a 
honvédekkel a csalánt. Szegedtől Makóig 
szedték dérék vitézeink: ötven métermáasát 
liferáltak belőle liferáns-pör nélkül. .A tan-
felügyelő elkésett és most a novemberi sár-
ba küldi az apróságot csalánt szedni. Ugyan, 
— ad-e cipőt hozzá? Pedig hány a rongy-cs 
csizmáin, hány a mJezitláhas a-z iskolások 
közt. Éis ezeknek épen november 'derekán 
kell botanizálni! Azt i r ta 1702-ben néhai 
való Miskol'czy Gáspár „Ugy jeles vadkert-
jében: A ludak pipéiuék a tsalán tsipés ige" 
halálos. Nohát az embereik pipéinek a tsalán 
szedés novemberben nem valami gyógyító 
kúra lesz. 

Ilyenkor a tanfelügyelőnek elő kell ven-
ni paedagogiai emlékeit, és ha már a ki-
rálynak nem tanácsolhat, a miniszternek kell 
tanácsolnia, hogy a kis gyerekek egészsége 
fontosabb a Icsalábikeresésnél. Mert Iniálunk 
csak keresés lesz, Amit találni lehetett, el-
vitték a honvédek, akik korábban keltek föl, 
mint a paedagogiai, amely későn ébredi (min-
dig. Hagyjátok békén a kisdedeket! Az ér-
demszerziés ne az ő ká rukra menjen. 'Ne 
küldjétek se koldulni, se csalánt szedni. Pöl-
hólyagzik a kezük s a lelkük. 

A szülők pedig ne haígyjáik zaklatni 
gyermekeiket. Kényiszeriskoláztaitásra. (van 
törvény, de nem kényszermunkára!, igyeiS-
mékimunkára. Tanfelügyelő Ur! Okkal-mód-
dal! Nehogy megkérdezzék, hány balkéz 
van a száz kéz között. 

Nulla dies sine liuea nem annyit jelent: 

soha egy napot se sületlenség nélkül! Fe-
minista apa. 

Az aláírások közlésétől természetesen el 
keltett tekinetünk. Az érd'keltek ugyan nem 
mindnyájan kérték, de szép számmal voltak 
köztük olyanok is, akik idegenkedtek nevük 
nyilvánosságra hozásától. A szülők legdrá-
gább kincséiről: a gyermekekről' lévén szó, 
értjük és méltányoljuk ezt az érzést. Ez a 
.megértés egyik legfőbb oka, amiért a levelet 
útjára engedtük. 

Apahelyettes hadifogoly. 
— Korrajz az egyik szegedi iskolából. — 

(Saját tudósítónk tói.) Mikor .most egyes 
lapok hiteles híradásai alapján a magyar 
közönségnek! tudomására jutottak azok a 
hátborzongató' kegyetlenségek, amelyek 
szerb fogságba, jutott véreinknlek 'jutottak 
osztályrészül, már csak az ellentét kedvéért 
is ideiktatjuk az alábbi kis és tanulságos 
esetet, meily a minap az egyik szegedi kö-
zépiskolában: játszódott le. 

Az egyik tanár a padok között sétálva 
nézegette a fiuk könyveit. Egyiket-mási'kat 
meg is fedte, amiért a könyve piszkos, ren-
detlen és összefirkált. Megcímzett éls mlagirt 
levelezőlapot talált az egyik könyvben. 
Szólt pedig a lap: 

iStreik. Gy imakivi j, hadifogolynak 
Ósztapán 

Somogy megye. 
A megszólítás nélmetül: iLieher Prennd. 

— Ki az a te lie'ber Freundod? — kérdi 
a tanár a lds diáktól, aki egyébként igen he-
lyes, okos fin, legjobb tanulója az 'osztály-
nak. 

— A foglyunk, volt a válasz. ' 
— IS az! nieked barátod? — érdeklődött a 

tanár. 
— Igen, nagyon összebarátkoztunk a 

nyáron. 
— Hm, hm — hümmögött a professzor. 

Aztán hogyan került hozzátok ez a fogoly? 
— Mezei munkára kaptuk. 
— Hát fogságba hogyan került? 
— Elfogták a mieink. 
— Tehát a. mi katonáink, magyar ka-

tonák ellen harcolt, a mi testvéreink ellen, 
akik megvédenek bennünket, engem is, tite-
ket is és téged is. Ennlek a te barátodnak a 
kezéhez teliát magyar vér tapad, azoknak a 
vére, akik (feláldoztak életüket a hazáért. 

iA diáik irul-pirul, nagyokat nyel és egy 
szót sem szél. A tanár pedig fo ly ta t ja : 

— Aztán mondd csak kis fiam, hol fog-
ták el a te barátodat? Az utóbbi szót erősen 
megnyomta a kérdező. 

— Turkáná l 
— Tudod te, hol van az a Turka? 
— Tudom. Galíciában, közel a magyar 

határihoz. 
— Mit. keresett Turkánál ez a te bará-

tod? 
— Harcolt. 
— Melyik ország ellen harcolt épen 

Turkánál? 

-— Hát csak mondd! 
Újból hallgatás. 
A tanár nógatja a kis diákot, aki tovább 

is makacsul hallgat. 
— Meg tudja-e valaki közületek monda-

ni? — "szól most az 'osztályhoz (fordulva. 
Minden kéz felemelkedik. 

— Na mondjátok! 
— Magyarország ellen! — dörgi a kis 

diákok kórusa. 
— Na látod fiaim, te hazád ellenségével 

cimborálsz. Ezt igazi magyar fiu nem teszi. 
S erre magyarázatát ta r t a tanár neki és az. 
egész osztálynak arról, hogy s mint kell vi-
selkedni a hadi foglyokkal szemben. Nem 
szabad őket gúnyolni, sértegetni, bántalmaz-
ni. Meg kell adni nekik, ami őket megilleti 
stb., stb. De barátkozni velük, hazfiatlan do-
log. 

Az egész osztály, de Naday Pista is na-
gyon meg volt hatva. Egyik-másik fiúnak 
könny csillogott a szemében. A tanár (na-
gyon meg volt elégedve önmagával. 

A következő órán aztán le akarta szedni 
az előző óra tanitásának a gyümölcseit: 

— Na Naday Pista, ugy-e neim barátko-
zol többet a hadifoglyokkal? 

Naday Pista akár egy bot, ugy nem 
szólt. 

A múltkor elhintett mag tehát sziklá-
ra hullott, különben nem hallgatna a diák. 

Hallgatott, konokul, állhatatosan. 
A tanár meg volt döbbenve és hiúságát 

is bántotta, hogy ilyen csekély eredménye 
volt múltkori tanitásának és. hazafias feU 
buzdulásának. 

— Felelj há t ! — förmedt rá a konok 
fiúra. 

A fiu megszeppent erre és megszólalt: 
— De kérem tanár ur, ez a fogoly az 

apám helyett van! 
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Amerre a magyar baka jár 
Hol örök dicsőséget arat a huszár 

Messze muszkaföldről, taliánország-
ból hoz nekünk hirt. itthon maradot-
taknak a jelen évadnak legnagyobb-

stilü moziestélyére, mely 

Nincsen dolga, nincsen máshova utja 
akkor senkinek, beteg is lábra kel, 
mert látnia kell, vele sirní, azokkal 
könyezni, kik megjelennek a darabban. 

4 felvonásos dráma 
a harctéren született ott messze, hol 
Dnyeszter véres vizében itat a huszár. 

Teljes zenekar kiséri a képet, Ziehrer hires 
zeneköltő munkáját játsza. 

(volt Konrád) Róka-
utca 6. sz. , Szeged-
pályaudvarral szemben 
Gyönyörűen átalakítva 

tiszta szobák 2 koronától kezdve. — K á v é h á z 
egész éjjel ngitva. 


