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A török Vörös Félhold képeslevelezö-
lapjait 20 fülérért árusítja az Országos Bi-
zottság, (Budapest, képviselőház.) 

Elmúlt a félév 
és a tanulók izgatott kíváncsisággal várják 
február elsejét, mert akkor kapják kézihez az 
értesítőket. Általában véve ez nem valami 
kellemes napja a. tanulóknak. IA diák legke-
vésbé szereti, Iha tettenérik, a 'bizonyítvány 
pedig sok mindent elárul, amik tekintetében 
a jóhiszemű szülőket esetleg sikerült volna 
megtéveszteni. Ez időtájt a tanulók különö-
sen méltán nem sok jót várhatnak (február el-
sejétől, mert tagadhatatlan, hogy az iskolai 
előmenetel, szorgalom és magaviselet szintén 
felöltötte a háborús méreteket. De akik ezért 
pusztán a tanulókat vagy a szülőket hibáz-
tatnák, ép oly igazságtalanok lennének, mint 
azok, akik a kevesebb átlagos tenmésmeny-
nyiaeg miatt a mostani körülmények között 
a földet tennék felelőssé. Azt pedig még 
csak gondolni sem szaíbad, hogy a tanítók és 
tanárok munkásságát hibáztassuk, akik most 
fokozottabb buzgalommal és vállvetett erő-
vel szolgálják a tanitás és nevelés ügyét. 

Itt is ugy van, mint minden egyébnél; 
ba megszűnik az ok, megszűnik az okozat is. 
Ha elmúlik a háboru, az iskolaiélet folyama 
is szép csendesen visszatér a régi, megszokott 
medrébe. Nem csoda, ha most idegen és szű-
kebb területen, alániosott gátakkal és í.tm 
elegendő számú partőrök nélkül ki-kicsap 
medréből és folyása itt-ott szabálytalanságot 
mutat. De azért épenséggel nem ártana, h,a a 
rendkívüli viszony okihoz alkalmazott mester-
séges védőtöltésekkel a folyamot a kiceapon-
gások ellen körülbástyáznák és vizét a lera-
kódott salakoktól a lehetőséghez képest 
megtisztítanák. Bizonyos, hegy ezek a mun-
kálatok szigorúbb rendszabályokat tennének 
szükségessé, de ez háborúban, a kivételes tör-
vények uralma alatt nem keltene megütkö-
zést. A megoldás eszközeit természetesen 
csak azok állapíthatják meg, akik erre illeté-
kesek. 

Eredeti célunktól kissé elkalandoztunk, 
mert színesen és hangulatosan akarván fes-
teni a félévi értesitőkicsztást, más utakra 
tévedtünk, amelyen nem menekedhettünk 
meg a komolyabb szavaktól. A tollúnkat ön-
kéntelenül is a tanulók sorsa iránt való fi-
gyelem és aggódás vezette. Miire pedig rajta-
kaptuk magunkat, már e sorok végéhez is 
értünk. Most már téliát nem télietjük jóvá a 
hibát. Elölről kellene kezdenünk az egészet. 
De attól félünk, liogy kedves, derűs cikket — 
mint napsugaras, békés időkben ily alkal-
makkor szokás — akkor sem tudnánk irni. 

Ha majd fölragyog a béke napja s a 
gond elvérzik a csatákon, ez a cikkünk is bi-
zonyára színesebb és haugulatosabb lesz. 

(I. d. 

— Hadimenetrend. A szabadkai üzletveze-
tőség területére ismét életbe lépett a hadi-

menetrend. Január huszonnyolcadika óta a 

•>zeged-rókusi pályaudvarról a reggel 8-53-
Szabadka felé induló, úgyszintén a Sza-

badka felöl este 7-50-ikor, valamint délután 

5-11-ko r érkező vonatok további rendelkezé-

jg nem közi ekednek. A szernél yforga;! ómmal 

kapcsolatban természetesen az áruforgalmat 

is korlátozták. 

— Helfferich bécsi tanácskozása a ma-
gyar kormány tagjaival. Bécsből jelentik: 
Dr. Helfferich német pénzügyi államtitkár 

héfőn Bécsbe érkezik. Vasárnap este gróf 

Tisza István miniszterelnök, Teleszky János 

pénzügyminiszter és bánó Harkányi János 

kereskedelmi miniszter Bécsbe érkeznek, 

hegy az osztrák miniszterekkel együtt Helf-

ferich-hel tanácskozzanak. 

— A januári lisztutalvány február 3-ikáig 
érvényes. A városi liszthivatal a február hóra 
szóló liszt-, ihletve kényéi-utalványokat a 

rendőrség utján házhoz kézbesitteti. A vasúti 
vendéglők, szállodák, internáhísok, bábaké-
pezd e, városi közkóríház és: hasonló intézeteit 
a január hóra kiadott szelvényekről való el-
számolás ellenében kapnak ujabb szélvénye-
ket; a szelvényekért 'a városi liszfhivatal-
ban (Széchenyi-tér 12., 1. em.) február hó 
3-án csütörtökön délelőtt kell jelentkezni. A 
január hóra kiadott szelvények február hó 

3-áig érvényesek, azontúl a szelvények elle-
nében Vásárolni nemi lehet; viszontelárusiiók 
(pékek, szatócsok, kereskedők) pedig a szel-
vényeket február hó 5-ig válthatják be a liszt-
hivatalnál. A 240 grammos liszt, 'illetve 336 
grammos kenyér utalványok egyes szelvé-
nyei 60 gramm liszt, illetve 84 gramm ke-
nyéérre számítva, négy réSzre van beosztva 

s igy egy szelvényt négy esetben is (ehet 
használni. 

— Kitüntetések. A király Eheling Mátyás 
46. gyalogezredben főhadnagyot az ellenség-
gel szemben tanúsítót magatartása elismeré-
seid a harmadik osztályú katonai érdem-
kereszttel tüntette ki. — Hoffmann Ferenc 5. 
honvéd gyalogezredben tartalékos hadnagyot 
ezüst vitézségi éremmel tüntették ki. Hoff-
mann mint géppuskás osztag parancsnok 
hadapród tüntette ki magát a anult óv októ-
berében, iNovo-Alekszienicnél. Bátor maga-
tartásával jelentős része volt az orosz táma-
dás visszaverésében. — Ábrahám Andor 5. 
honvéd gyalogezredben hadnagyot, az ellen-
séggel szemben tanúsított bátor magatartása 
elismeréseül az első osztályú ezüst vitézségi 
éremmel tüntették ki. — A király megenged-
te, hogy Daróczy József százados, száun,fölött 
az 5. honvéd gyalogezredben, Ibeosztve .a ve-
zérkarhoz, a német császár által adományo-
zott 2. osztályai (vaskeresztet elfogadja és vi-
selje. 

— A magyar honvéd Lapunk egyik olva-
sója küldte be hozzánk ismerősének, egy sze-
gedi tartalékos tisztnek január 19-én a 
Prutih—Dnjeszterdrontton kelt tábori lapjait, 
amelyből a kövekező sorokat vesszük: 

— . . . gyönyörűen dolgoztak 'és ami a fő: 
eredménnyel. Ne eggódjátok otthon, a Pruth-

tól a Dnjeszterig magyar honvéd van végig. 

Hogy ez mit jelent, mindenki tudja. Ahol 

mell, mint az ércfal: ideg, mint a kötél és. 

sziv, miní a gránit kéli: oda a magyar hon-

véd kell. Azt hiszem egy pár nap kell s ak-
kor ismét tréfára foghatjuk a dolgot s lehet 
megint viccelni. Most pár napja ki vagyunk 
vonva, hiszen elég is volt december 27-től ja-
nuár 16-ig. 

— Kétszáz hadifogoly a vadvizek leve-
zetésére. Dr. Szalay József főkapitány a hét 
elején Pozsonyba utazott, hagy a vadvizek 
levezetésénél szükséges munkál a tok elvégzé-
sére hadifoglyokat kérjen a (fogolytálborok ot-
tani parancsnokságától. A főkapitány pénte-
ken délután hazaérkezett 's tudatta dr. So-

mogyi Szilveszter polgármesterrel, bogy 

egyelőre kétszáz hadifoglyot (bocsátanak a 
város rendelkezésére. 

— Hősi halai Gurgulits György, a szegedi 
5. honvédgyalogezred önkéntes tizedese, a bu-
koviná » * mellett vívott óriási csa-
tában * hősi halált halt. A 19 öves 
i f jú Gurgulite Antalnak, a IMadádb-ntcai áll. 
polgári iskola igazgatójának egyetlen fia 
volt. Az elhunyt hős lelki üdvére az engesz-
telő szent mise kedden, február Ilié 1-én d. e. 
9 órakór fog a rókusi templomban megtar-
tatni. — Danzinger Jenő, Danzinger János 
a Próféta-étterem volt 'tulajdonosának fia, 
tizennyolc 'éves korában hősi halált halt. Dan-
zinger Jenő a harctéren nemrég könnyebben 
megbetegedett és kórháziban ápolták. Hama-
rosan felgyógyulva ismét visszament a harc-
térre, ahol egy ellenséges gránáttól találva, 
elesett. 

— A sebesült katonák külön ellátása. 
Mint mar megírtuk, a városi tanács ugy 

határozott, hogy .a szegedi kórházakban ápolt 
katonák külön kosztját február elsejétől kezd-
ve megszünteti. Érne a határozatra az adott 
okot, hogy a temesvári főbadbiztosság a ta-
nács megkeresésére kijelentette, hogy ameuy-
nyiben a város kórházakban ápolt katonák-
nak külön ellátást adat, a különbözetet nem 
fogja megtéríteni. Február elsejéig azonban 
kiegyenlitették a város számláját. Dr. So-
mogyi Szilveszter polgármester szombaton 
délutánra összehívta a kórházi bizottságot, 
liogy ebben a kérdésiben a tagok véleményé t 
kikérje. Dr. Boros József a városi kórház 
igazgatójának az a véleménye, hogy a sebe-
sült 'katonáknak feltétlen szükségük van a 
külön ellátásra, ajánlja, hegy fizesse a város 
továbbra is az egy korona különbözetet, ne-
hogy február elsején bekelljen a külön ellá-
tást szüntetni. A ipolgármester megjegyezte, 
bogy a város szívesen vállal minden garan-
ciát de legszívesebben erkölcsit. iA város min-
den oldalról túlságosan igénybe van véve 
anyagilag. Száz koronálba kerül naponta a 
katonák külön kosztja. Dr. Boross azt ajánlja, 
bogy kérdezzék meg a temesvári és nagyvá-
radi kórházakat, arra vonatkozólag, hogy 
milyen ellátást kapnak ott az ápoltak. Amig 
a válasz megérkezik, kéri, hogy adják a se-
Isesülteknék azt a kosztot, amit eddig kaptak. 
A bizottság ugy határozott, hogy a hétfői ta-
nácsülés elé fogja a polgármester az ügyet 
vinni, ahol dr. (Boross .meghallgatása után 
határoznák. 

— Nyilvános gyermektanulmányi érte-
kezlet. Az alábbi sorok közlését kérték: A 
világháború kitörésekor beállott általános 
dermedtség és a nyugodt munkálkodást gátló 
körülmények Szeged egyik zaj nélkül, de se-
rényen működő egyesületét, a Magyar Gyer-
mektanulmányi Társaság szegedi fiákkörét 
is -megakasztották intenzivebb munkásságá-
ban. A társadalomra és közintézményekre 
ntíhezedő nyom,ás enyhültével most e társaság 
is újból sorompóba lép & ismét megkezdi a. 
gyermekekért való behatóbb munkásságot. 
Most, hogy -a hazáért való küzdelemben künn 
a harctéren milliók esnek áldozatul, s itthon 
az országban a születések szama -messze mö-
götte marad -a halálozások számának s még 
messzebb az előző lévi születéseknek száma 
mögött, tehát vérveszteségünk — mint dr. 
Berend mondta a közel miultiban tartott elő-
adásálban — ideihaza még .nagyobb, mint 
künn -a (harctéren, valóban életkérdése a 'ma-
gyarságnak, hogy jövő nemzedéke tudásban, 
erkölcsben és jellemben az eddiginél tökél -
tesdbb alapot nyerjen. A Magyar Gyermek-
tanulmányi Társaság is ezt a célt szolgálja. 
A szegedi fiókkör még mindössze öt éve áll 
fenn s már is a legszebb eredményekre te-
kinthet vissza. Számos nyilvános értekezletet 
tartott, melyéken nemcsak a gyermekek ne-
velésének és tanitásáliak helyesebb irányba 
való terelésével, hanem a gyermekek összes 
testi és szellemi életét érdeklő kérdésekkel 
foglalkozott, melyek a gondos szülőket épugy 
erdekeltek, mint a tanítással foglalkozókat, 
es az orvosokat, jogászokat. ,A nyilvános ér-
tekezletek tárgyai voltak többek között: A 
gyermek a múltban és jövőben. A szülők sz»-


