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mindig tudnánk, hová fordulni, értesülések 
szerzése céljából. Az adatok gyűjtésével és 
azoknak feldolgozásával az egyesület a 
hozzátartozóknak kiván becses szolgálatot 
tenni. 

Dr. Turcsányi Imréné. 

HÍREK 
oooo 

A török Vörös Félhold képeslevelező' 
lapjait 20 fillérért árusítja az Országos Bi-

zottság, (Budapest, képviselőház.) 

Tanárok. 
(Baját It.uáósitánRjól.) Még .mindig- nem 

ült el'a vihar, amelyet Porzsolt Kálmán 
együk Esti leveleivel a tanárok körül felka-
vart. A tanári munka legjobb fokmérője tar-
talékos és népfelkelő tisztjeinknek minden 
illetékes oldalról szívesen elismert kiválósá-
ga, hászháLhatósiága1, megbízhatósága és ha-
zafiassá'ga. A magyar tanárság tehát méltán 
remélhette, hegy aim'Ccar ennek a rette-
netes világháborúnak véres hu liánná iból oly 
dicsőségesen emelkednek ki nemzetmentő ós 
hónvédelmező muukájukkaLö® ő neveltjeik, 
,végre méltó elismerésben lesz része a nemzet 
minderi társadalmi rétege részéről. Annát 
bántóbb és sértőbb volt az az Esti levél, 
.amely a magyar tanárságot a többek közt 
(a katonáskodás alól való 'kibúvással vádolta. 
(Holott ezzel szem,ken a valóság az, hogy a 
ttítiprfík, akikét felmentettek, \mm\l hirafpl-
ból nuidejték fél, még azokat is, magunk 
is ürmerü\n<k Szegedén nem egg ilyén tanárt, 
(ikik egyenémd azt kérték, horfy ne mentsék 
•fel őket. 

Érthető tehát, ha ennek a méltatlanul 
megtámadt és meghurcolt rendnek a tagjai-
hói szinte elemi erővel tört ki a tiltakozás 
vihara és elégtételt 'követelnek a rajtuk esett 
sérelemért. <De nemcsak maguk 'követelik ezt 
az elégtételt, hanem a magyar sajtó egyes 
kiváló erganumai is védelmére kelnek annak 
a magyar' .tanárságnak, amelynek tagjai kö-
0Ü1 sokan nemcsak a katedrán szolgálják a 
magyar kultura szent (ügyiét, hanem, mint 
mindenkor, ugy most is, lankadatlan 'munká-
sai ugy a tudományos irodalomnak, mint a 
napi sajtónak. (Arról ueni isn szólva, hagy 
főleg .vidéki iváicscikibau és exponált nemzeti-
ségi (vidékeken ők állanak a társadalmi moz-
galmak középpont,iáiban. Ha valami hazafias, 
'vagy jótékony ünnepséget kell rendezni, an-
nak rendezője, szónoka, .szavalója, versirója, 
énekkar-vezetője rendesen a tanárság kebe-
lélből kerül ki. 

Filozófiai mélységgel megalapozott, ra-
gyogó vezéreikklben kelt legutóbb a B. H. a 
tanárSálg védelmiére. A magyar tanárság 
iránti elismerésünknek és nagyrabecsülé-
sünknek adunk kifejezést, amikor ezen cikk 
néhány sorát ide iktatjuk: 

— De csak a nagy válság tárta iföl egész 
fenségeiben azt a munkát, amelyet ahtke év-
tizedei alatt a mágy.ar középiskolai tanárság 
loltunes nélkül, áldásos csöndben, hangya 
szorgalomlinal elvégzett. Amit a magyar 
fegyver e háborúban művelt, azt tudja a vi-
lág. De csoda tételedben a mi páratlan köz-
katonáinkkal egy sorban, egy érdemmel a 
magyar tartalékos tisztnek leikét hazaszere-
tetre, önmegtagadásra, férfi erény ró, mésszé 
'-elragyogó tisztaságra a, magyar középiskola 
névelte. Az a magyar középiskola, amelynek 
tanárai közül sok százan bevonultak az első 
hívó szóra; sokan messze földön e'szik a hadi-
rabság sovány kenyerét, még többén cson-
kára, bénára verve, nehéz kórtól gyötörve 
hazatértek, hogy félig kigyógyultan ismét a 
•sorba álljanak; és sokari, fájdalom, nagyon 

; áss sokan Galíciában és Bukovináiban, olasz 
és szerb göldlbein, Montenegró hegyei közt 
ivagy még távolabbi tereken alusszák a hő-
sök álomtalan álmát, — 

— A rúgás méltatlanul éri a tűrő érde-
met, De annál tündöklőbb szemünkben 'az ér-
dem, mennél jogtalanabb a bántalom, amely 
ellene tört. Néma tisztelettel, megbecbülő sze-
retettel emeljük meg kalapunkat a magyar 
tanárok előtt, akik a harctéren katonáikul 
oly példaadók, energikusuk, okoteak, tudato-
sak, mint a tanárok és a mai háhorus isko-
lában tanárokul oly (bátrak, erősek, csügge-
detlenek és munkabírók, mint u katonák. 

— Február 21-én megnyílik az értéktőzsde 

Budapestről jelenti tudósítónk: Az értéktőzsde 
február 21-én újból megnyílik. Árfolyamiisztát 
egyelőre nem tesznek közzé; a tőzsdén csak 
készpénziigyletet lehet kötni. 

— Személyi hir. Dr, Cicatricis Lajos főispán 
hétfőn este Szegedre érkezett, 

— Az „Ugarimádás" szerzőinek ünneplése 
A városi tanács hétfői (ülésén dr. \Somogyi 
Szilveszter polgármester szívélyes szavakkal 
üdvözölte dr. Szalay .Józisefet és Cserzy Mi-
hályt, az Ugarimádás szerzőit. A társszerzők 
meghatottan mondták /köszönetet h meleg-
hangú üdvözlésért. 

— Milyen az élet Belgrádban. A „Beo-
yradska Norine" legutóbbi számában a csá-

szári 'és királyi rendőrbiztosság felszólítja 

Belgrád lakosságát, különösen a kereskedő-

ket és iparosokot, hogy só, dohány és gyufa-
kész le tűket jelentsék he, mert ezekre a cik-

kekre monopóliumot vezetnek (be. A monopó-

lium életbeléptetése napjától gyufát, sót és 

dohányt csakis hatósági engedélyre szabad 

kiszolgáltatni. — A belgrádi népiskolákban 

a beiratások megkezdődtek, eddig 3800 gye-

rek jelentkezett. Belgrád és Zimony között 

a Dunagőzbajóaási társaság hajói ismét köz-

lekednek, — február hatodika óta este nyolc 

óráig szabad az utcán tartózkodni a lakos-

s á g n a k . Edtdiig, a k i t h a t ó r á n t u l a z u t c á n 
t a l á l t a k , a r e n d ő r ö k L e k i s é r t é k . 

— A csengelei árvízkárosultakért. A Sze-
gedi Szabadoktatási Egyesület, mint meg-
írtuk, elhatározta., bogy eddigi ingyenes elő-
adásait belépő-dijak mellett, tartja meg a 
tanyai árvízkárosultak javára. Vasárnap 
deltám volt az e l s ő ilyen előadás a városháza 
közgyűlési termében, amelyet ez .alkalommal 
zsúfolásig megtöltött a közönség.. Jánossy 
Gyula ügyvezető elnök megnyitója után 
Vézner Károly városi főgimnáziumi tanár 
olvasta .fel tanulmányát ,jA Iháiborus népköl-
tészet"-ről. Az előadó szeretettel és kiváló 
gonddal gyűjtötte Össze a kiatonanótákat, 
amelyek megismertetik a magyar népnek a 
háborúról való világnézetét és közvetlen ki-
fejezői a nemzeti közhangulatnak, „E .dalo-
kon — irja VézüerjKároly — megérzik a lélek 
melege, mert olyanok kigyötört gyönyörű-
sége van letéve Ibennök, akik átmentek a 
nagy eltökéltségen, melyet az élettől váló el-
válás követel." És- tagadhatatlan — mondja 
tovább, — hogy a népdal mind tartalmában, 
mind formájában valami,képen a nemzeti jel-
lem hordozója, .köntös, amelyet, a lélek ölt 
magára: a .néplélek nemzeti viselete. Amint e 
katona nótákat olvassuk, kinyilik előttünk a 
magyar nép lelke. Drágamagyar lélek; olyan, 
mint a földje, áldott éls termékeny. A mos-
toha sors cisak hinti-fhinti bele a könny és 
vér átkes magvait és szines, gazda©költészet 
bomlik ki belőle. Az előadót a közönség lel-
kesen megtapsolta. Az avatott kézzel (szer-
kesztett, kiváló irodalmi h m m tanulmányt 
egész terjedelmében közölni fogjuk. Ezután 
a katolikus tanítóképző kitűnő dalkara sze-
retpelt szép énekszámokká 1 Naszády József 
tanár vezetésével. IA gyönyörű bolgár him-
nuszt a közönség állva hallgatta végiig. Az 
énekszámok után Baranyai Gy ula állami pol-
gári Mc í a ! igazgató tartotta, még vetített 
képekkel kistért érdekes felolvasását a hadi-
tengerészetről. A sikerült előadás Után a fel-
ól VU&Ú7(1ÍÍM4Ü. befejeződött. 

— A városi gőzfürdő dijainak emelése. 

Bokor Pá! polgármester-helyettes a városi 
tanács hétfői ülésén bejelentette, hogy a vá-
ros ráfizet a gőzfürdőre, miután az előirány-
zott bevétel hatvanezer korona, ezzel szem-
ben az amortizációs költség egymaga het-
venezer koronát tesz ki. Erre való tekintettel 
a tanács javaslatot terjeszt a közgyűlés elé 
és a fürdődijak felemelését fogja inditványoz-
ni. Az egységár egy korona helyett egy ko-
rona husz fillér lesz. A kedvezményes árakat 
ötvenről nyolcvan fillérre emelik. 

— Megállapították az ideiglenes városi 
alkalmazottak hadisegélyét. A pénzügyi bi-
zottság hétfői ülésén dr. Somogyi Szilvesz-
ter polgármester elnöklése alatt foglalkozott 
dr. Végman Ferenc törvényhatósági bizott-
sági tag indítványával. A januári közgyűlé-
sen ugyanis dr. Végman azt indítványozta, 
hogy azok az ideiglenes alkalmazottak, akik 
a háború előtt álltak a város szolgálatába, 
részesüljenek hadisegélyben. A hétfői ülésen 
Balogh 'Károly pénzügyi tanácsos részletes 
javaslatot terjesztett elő az ideiglenes alkal-
mazottak háborús segélyére vonatkozólag 
Balogh tanácsos hatvannyolcra redukálta 
azoknak áz alkalmazottaknak számát, akik 
a segélyben részesitendök lennének. Ezek kö-
zött 34 díjnok van, a többi alkalmazott más 
állású. Balogh kétszáz koronában kívánta 
egyenkint a segélyt megállapítani. Eszerint a 
68 alkalmazott 15.432 korona segélyt kapna. 
A mérnöki fohivatal ideiglenes műszaki alkal-
mazottai megkapják az előirt husz százalé-
kos drágasági pótlékot, A pénzügyi bizottság 
tagjai Balogh javaslatát egyhangúlag el-
fogadták. 

— Leégett a Schmiedt-Nickolson gyár 

Budapesten. Budapestről jelenti tudósítónk: 
Este kigyulladt a Schmiedt-Nickolson-féle gyár, 
amelynek epületei fából készültek. Rövid idő 
alatt a gyártelep teljesen leégett. A kár még 
i s m e r e t l e n . 

— A d r á g a e s e r n y ő . Szegeden, a P á r i s i 
Négy Áruházban a mult év akt#eré!ben 
feltűnt a tulajdonésriŐmék: Weisz Ánnin-
nénaik, liogy az egyik kiszolgáló lány eser-
nyője uelin a rendes helyen van. Kezébe vette 
az ernyőt, hogy a helyár© tetgye, ekkor ész-
revete, hogy az esernyőiben egy folgkeife van 
elrejtve, Kérdezte a lányoktól, hogy kié az 
ernyő de egyik tsem ismerte el tulajdonának. 
Kikkor meghízta az egyik segédet: Hegedűs 
Ignácot, Iliogy járja sorra a lányok lakását 
és puhatolja ki az, ernyő tulajdonosúinak ne-
vét, Hegedűs sikerei teljesite.te a megbíza-
tást fe jelentette főnök nőjének, hogy Gréczi 
Milhályné az ernyőben felismerte a leánya 
tulajdonát. Weiszmé csak ezt akarta1 tudni, 
tekintettel a lopott fogkefe csekély értékére, 
nem is szólt a dologról a lánynak. Estefele 
aztán (kiplattant az egész 'kel leimet len histó-
ria. A leány apja, akit a felesége értesített 
arról, hogy az áruház egyik segéde náluk 
járt, Ibémént az üzletbe és az ernyővel kétszer 
végigvágott Hegedűs fején, aki 14 napon 'bel 
lii.l gyógyuló sérüléseket szenvedett. Hétfőn 
a járásbíróságon Szobonya járásbiró 40 és 10 
korona pénzbüntetésre itélte Gréczi Mihályt 
és kötelezte 'hatvanegy korona orvosi költ-
ség megfizetésére. Az ítélet jogerős. 

— A papucsos rosszul sikerült költeménye. 

élilitytev Demeter aentaii papueslkfezitő a 

inult év nyarán költői hajlamokat fedezett 

fel magában. Irt is egy verset, amelyet Györ-

gyéé Zsiva péküzletében többek előtt felol-

vasott. A költemény szerb nyelven izgatott 

a „svából" ellen és királysor tő kifejezi, seket 

iis tartalmazott. A többek közt ilyen kitételeik 

fo rdu l t ak elő a x etében.: „A mik nekünk dicső 

rezétleink tannak, jöhet magja a l\ányó, 

(őfelsége) örömmel fogadjuk, sőt még a bál-

ba is meghívjuk. Ha van kedve a szél-beket 

hárítani, majd szerb muzsikáiSü szolgálunk 

. neki." A szegedi törvényszék' <Hevessy-táui\-


