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mesebb érzelmet keltettek föl a a gyermeki 
lélekben. Mélyrehatóbb reformokra lenne 
szükség, elsősorban arra, hogv a szülők pe-
degógiai készültségét megteremtsék és fo-
kozzák, hogy a család és iskola egységes ne-
velési elvek alapján járhasson el. A pedagó-
giai készültséggel rendelkező szülők több bi-
zalommal lennének az iskola működése iránt 
és jobban megértének a tanítók intencióit. Ki-
fejti. hogv amig például az orvos rendelke-
zéseit bizalommal fogadják, addig az iskolá-
nak ellenszenvvel kell megküzdeni. Aggoda-
lomra azonban — fejezte be élénk tetszéssel 
fogadott előadását — ok nincsen, mert a 
gyermekek eltévelyedése csak szórványosan 
fordul elő, A felolvasás után a katholikus ta-
nítóképző énekkara Naszád.y József tanár 
vezetésével énekelt szép magvar dalokat. A 
kitűnően előadott énekszámok után Szege-
h'thy János tanár félolvasása következett, a 
ki a Vág völgyét ismertette. A felolvasást 
vetített képek szemléltették. Ezután a sikerült 
felolvasó-délután befejeződött. 

— Halálozás. Gyertyámosról jelentik lapun k 
nak: Tisztes aggkorban hunyt el vasárnap" 
Röser Ádám. aki, bár nem hivatásos pedagó-
gus volt, hervadhatatlan érdemeket szerzett 
a népnevelés, nevezetesen pedig a délvidéki 
svábság megmagyarositása körül. Szegeden 
ő veit az első magyarosító k'onviktus: Gyer-
tyános község konviktusának a megalapító-
ja. Mennyire életrevaló volt ez az intézmény, 
kitetszik abból, Ivogv hamarosan még két 
gyertyámcsi konviktust kellett nyitni, ame-
lyekben. százával gyűltek össze Délinngvar-
ország összes vármegyéiből magvar szóra a 
sváb fiuk. Végelgyengülésben. 78 éves korá-
ban csukta Röser Ádám e hó 20-án szemeit 
örök álomra. Temetése az egész .község és 
környék részvételével hétfőn, február 21-é i 
délután volt. — Gaal Jánost, a Szeged-Cson-
grádi Takarékpénztár felügyelő bizottságá-
nak elhunyt elnökét hétfőn délután temették 
el nagy részvét mellett. A ravatalt Várhelyi 
József prép'okt szentelte be. A végtiszie'ssé-

gen a szegedi társadalom kitűnőségei köziil 
számosan jelentek meg. Az egyházi szertar-
tás után a halottat a belvárosi temetőben levő 
családi sírboltban helyezték örök nyuga-
lomra. 

— Verjük-e a gyermekeket. E cimen irt vá-
laszcikken lét a Délmagyarország vasárnapi 
számában Pártos Zoltán ur viszonválaszra 
méltatta. A 'terjengős cikk tárgyi érvek he-
lyett a személyes vonatkozások kiélezésével 
akarja magára terelni a közfigyelmet. Ennek 
a körűin énynek a fölismerése nem engedi 
meg szánomra azt, hogv a szenvedélyes 
cikkíróval további elvi vitába bocsátkozzam. 
De egyébként is megfogadom a jóindulata in-
tést és megvárom türelemmel azt a néhány 
évet, amig nekem is sikerül — bár nem sok 
reményem van hozzá — a szükséges peda-
gógiai és filozófiai isn-Jcreteket elsajátítani. A 
gal'ér.nniat illetőleg azonban megnyugtatha-
tom: éppen mostanában főbb uj. erős gallért 
szere lem be és kívánatra önnek, kivételesen, 
huj la ídó vagyok bemutatni — mint tudomá-
nya-' bizonyítékokat — a morócéduláirnat !is. 
Egyébként pedig az ön cikkével is ugy va-
gyunk, mint azz ű a bizonyos prédikációval, 
amely olyan sz'p volt, hogy mégsem értette 
az egyszeri ember. Deák Dezső 

— A zsi ó h tközség közgyűlése. A sze-
g di zsidó hitközség dr. Rósa Izsó elnöklésé-
vel hétfőn d'lntán tartotta meg közgyűlését, 
amelyet az elnök hosszabb bes'zéddel nyitott 
meg. Az ckiök meghatóan búcsúztatta el a 
hitközségnek az elmúlt évben hősi halált halt 
tagjait. Indítványára a közgyűlés jegyző-
könyvben fejezte ki részvétét, amiről az el-
hunytak hozzátartozóit értesítik. Ezután a 
két üresedésbe jutott tclmplomeftyai és egy 
menyasszony-alap gondozói állást töltötték 
be. Tornaionu tyúkká Schwariz Manót és 
Start: Vilmost, a menyasszony-;:lap kezdő-
jévé Neumann Vilmost választották meg. 
Maid : z 1915. évi elől járósági jelentést és a 
nr.lt óvi zárszámadást terjesztették elő. A 

közgyűlés az 1915. év.i vagyonkezelésre vo-
natkozólag az elöljáróságnak a fdinentvényt 
egyhangúlag meg,adta. 

— Az öreg honvédek kérelme. A vá osi 

uiiizeumbatn 'vasárnap délelőtitönlkikit hat 

öreig- Qion'véd vigyáz a rendíws. Ezért a nuiun-

kaért edklig ©gy koronát kaptáik íejonkkit. 

Most, hegy unlinidetn 'megdrágult, a vörös «4p-

•kások is alázatos ikdreleiniiuiel (fordult űlf a 

tanácsihoz és husz fillér tarén telest kéltek. A 

tanács — toninléiszetieeein — teHjeeitette a ké-

re.lim'ülket. 

— Egy havi fogház — két kiló dohány. 

Darvassy Gyula hódmezővásárhelyi rendőr-
kapitány feljelentést tett Fáry István földmi-
ves ellen, aki őt két és fél kiló szüzdohány-
nyal meg akarta vesztegetni. Az ügyészség 
megvesztegetés vétsége miatt vádat emelt 
Fáry ellen, akit hétfőn vont felelősségre a 
szegedi törvényszék ötös taiiáasa, Hevessy 
Kálmán elnöklése alatt. Fáry eleinte a z za l 
védekezett, hogy ő eladásra kinálta a do-
hányt, de az elnök kérdésére kéúőbb beval-
lotta, hogy ajándékba akarta adni. Kihall-
gatta a biróság a sértettet, Darvasy re'Mlőr-
kpitányt, aki előadta, hogy Fárv ellen csató 
büntette miatt nyomozást vezetett, amelyek 
folyamán kiderült, hegy Fáry két pénzhami-
sítóval összejátszott és a'parasztokat hanjl 
pénz igérC-sível megcsalta. Amikor a dcháiiF 
vitte, aznapra szólt az idézése is. világos te-
hát, hogv befolyásolni akarta a rendőrkapi-
tányt a 'két é's fél kiló dohánnyal, Dar\>Q® 
Ere- 'bet és Kecskeméti Ernő tanuk kiható'1' 
társa után a törvényszék dr. Horánszky Má; 
lós ügyész indítványára bűnösnek mondta R 
a vádlottat és egy havi fogházra és öt naP1 

fogházra átváltoztatható ötven korona P-JlZ" 
büntetésre itélte. A két é's fél kiló dohány 
téke két korona hatvan fillér, a három tan" 
részére 22-80 korona költséget állapított 
a törvényszék, ; | 

— Felhívás Kormánylialósági rendelkezés 
folytán ezennel értesítjük a hitkö/aóg tagjaik 
hogv macezt csak azok kaphatnák, akik errs 
való igényűket haladéktalanm bejelentik. Aj 
zsidó hitközség köteles liszt megrendelése-
fébruár 28-áig bejelenteni. Felhívjuk a hitköz-
ségi tagokat, hogv név és családtag számsz?' 
rinti bejelentésüket legkésőbb február 27-rö 
a hitközség jegyzői hivatalába (Margit-uT3 

20.) bejelenteni szíveskedjenek, mert cltó' 
esetben igényük kielégítetlen marad. A ko-' 
mám hatósági rendelet szerint személyek'3 

2 kiló macez vehető igénybe, ez időre a H,sZt' 
utalván bevonatik. Elöljáróság- ^ ; 

— Adomány. Bach Jenő 40 korona szak-
értői 'tiszteletdíját beküldte, hoz / á rk aztó' 

hegy a rckkaí i t katonáik javára f-orditi"'*' 

Az öikzeigiet reiiidcitetéii helylére juttattuk. 

— Karácsonyi pecsenyét loptak. A szeg^j 
törvényszék ífevessy-ta nácsa nyolc KV 
honVinre itélte Faragó Józ-cf tabhfzörö'd] 

büntetett jlcéletiii to lvaj t , tett " társa /W'JJ. 

J ános pedig Ikiát hónajKit 'kapott, mert t'-"\':k't 
karácsony előtt \tegcgylliá«áin négy 

loptak, hogy kairácsoinyra l.iih:iipee*e'ö ,, 

ehessenek. A két 'vádlott nem tagadott, 

azt hozták tel mentségükre, Iliogy 

szerelik a liba pecsenyét. Av. inyelic toK™ 

mrguyugcxltak az Ítéletben. 

— Az Ipartestület közgyűlése. Az I f J 
testület hétfőn délelőtt t izenegy órára 

(lette évi .rendes 'közgyűlésének megtartja'.-

azonban liatáirozatképtelensifg m ia t t J 

hétfőre halasztották a Iközgyiilé-t. . 

— Megölték a vadőrt. A szegedi honv*J 
ügyészség hétfőn tárgyajta Zu'ior Lajos u ^ 
felkelőnek és négy társának toühügV"'-. 
volt a vád ellenük, hogy a mult év juhm'j te 
Vérten Ferenc nagycserei vadőrt az ^ís 
agyonverték, mert az ittas állapotban 01 rór> 

megjegyzcs'ket tett rájuk. A vádhatósága' 
Kiss Dezső föhadnagy-hadbiró képvisel aj/ 
vádlottakat dr. Fülöp Zsigmond ós dr. / 

Gyula ügyvédek védték. A tárgyaláson 
mami Lajos ezredes elnökölt, a tárgte u . 
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