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Tanyai gyermekek 
intern&tusa. 

Somlyóéi István táblabíró esztendőik 
óta egy gyönyörű gondolatot ápolgat nagy 
magyar leilikében. A paraszt-imternátus kér-
•dését veti föl 'időnkint, azzal az izzó íajsze-
retettel,' mely az ő egész egyéniségét tiel-
flemzi. A tamini vágyó parasztfiuk oskoláz-
ta'ásárcili és tovább neveléséről való gondos-
kodás elsőrangú ,nemzeti érdeik. Az őserő tői, 
duzzadó gazdag bánya úgyszólván még 
érintetlen. A kincsei dvitaitihataílánoik. Hi-
szen számos helyi példa mutatja, .hogy a 
magyar léleknek — ha különösen csiszofóíd-
nak, — nagy az értékük ,s ezeknek nemcsak 
a magyar állaim, hanem a várostok társadal-
ma .is nagy hasznát élvezi. Ezekre szükség 
volt mindemkor és még nagyobb szükség 
lesz a ndág .beláthatatlan átalakulás előtt 
áil'ló jövőben. 

Ne'm is erről! akarok én ezuttiál. mintegy 
reflexióképpen Somtlyódinaik e héten megje-
lent cikkére, egy és más t elmondani, hanem 
a kivitel, az internátus megvalósításának 
módjáról, A szépért, a nemesért rajongó 
táblabíró ur ugyanis a város feladatává 
óhajt ja fenni ,az intézmény feftállitásáit. Ez 
aligha fog eredményre 'vezetni. A városnak 
oly hataílmas és száWallan tervet kell meg-
oldani, még pedig ihallaszílhafaflanul, hogy 
ezek szinte kimerítően igénybe fogják venhi 
anyagi ereijét, ha elkövetkezik a békés mun-
ka korszaka. S akikor, amidőn a városnak 
megvannak :a szükséges kulturális intézmé-
nyei ahoz, hogy a városi, .a v'idákli s most 
már a tanyai magyar gyermekek is megta-
lálják a művelődésihez s a teljes iskolai vég-
zettséghez vezető utaaik a módját, akikor 
csak az jöhet szóba, hogy a költségek kí-
mélése céljából a mi tanyai gyermekeinknek 
alkalom és hely adassék az ellátás kérdésé-
nek a megoldására. Ez pedig kizárólag az 
imernáitus-kérdése. Olyan infernáiusé. ;imi-
nőt a kultura iránt fogékonyabb bánáti svá-
bok már jó pán eszte)nde.ie ímegakapitottak 
nemzedékeik részére. 

•fis itt az eOtérés. A magvar parasztlcl-
kek nemesítését szintén társadalmi! utón kel-
lene megkezdeni és később célhoz vezetni, 
nem pedig városi erővel és munkával. Hiva-
tott embereknek kellene összeálilmiok (Ezek 
hál' Isennek vannak elegen Szegeden) és 
programm.szerüen megvalósítani ,a nemzeti 
kérdés, feladatát. A tanyai '.skálák tanítói-
nak kellene kiválasztani az anvagj t . az is-
koláztatásra alkalmas fiatal lelkeket s. eze-
ket a megalakuló társadalmi tényezőknek 
(esetleg . gvesüietté alakulva) figyeimökbe 
ajánlani, kik azutáim leküzdve az ősi tradí-
ciókat, rábírnák az illetők hozzátartozód 
arra, hogv beadják a gyermekeket a város-
ba, egy olyan helyre, amelyet a föld em-
bereinek a pénze álhit fel. Es propagandát 
'kellene nekik- csinálni, hogy- amiként a bá-
náti In érne t ajknak megszervezték, ők is ezen 
az uton és ezekkel az eszközökkel szervez-
zék meg és hozzák létre a Umv'Ii magyrn 
üuk \btrÁnátusát. Hiszen a tanyai gazdák a 
háború alatt o!ly tőikét gyűjtöttek (ne mond-
juk, hogy harácsoltak) hogv szinte 'lehetet-
lenség, hu az ő nyelvükön beszétai tudó és 

előttük rokonszenves városi emberek fog-
ják kioktatni őket ezen nagy nemzeti és 
kulturális (kötelességükre — elzárkózzanak a 
meghozandó anyagi áldozatoktól. 

Most kellene megilnditami a mozgalmat, 
mert most sók pénze van a parasztnak. És 
most kellene felvilágosítani a szegedit pa-
rasztot arról, hogy nem minden tanvai gye-
reket köt le a föld. A röldimádáson kivitt 
egyéb kötelességei is vaunak ..a gazdának. 
Lehetetlenség, hogy elzárkózzanak imosi 
ezek a pénzben bővelkedő emberek a rész-
vények jegyzésétől .vagy a;z aianitótagrJk 
adakozásától. A magyar parasztban épp 
ugy megvan a hiúság, hogv urat neveljem a 
gyermekéből, mint másban s 'ha ez nem is 
sikerül olyain mértékben, amint az évenként 
igérkeziilk, nem !es,z az baj, <ha négy. öt kö-
zépiskolával visszatér a fiu a, magvár föld 
rögéhez. 

És nem is' keld. annak az inte,rfnátusnak 
kimond olt tan pc'MiZit-inteímátasAak leinni, 
mert könnyen megtörténhe. ihogy az iskolá-
ban felvett haladó tanyai gvenmek lelkében 
Visszatetszést fog szülni az elnevezés. Mégis 
a tanyai gazdáknak ke'HL ezt (megcsinálni. Az 
ő gyermekükről van itt szó. És a'rról, hogy 
a saját gyermekükben ös'mer.iék meg helye-
sen és ennek alapján tiszteljék is az urat: a 
szellemi munka fáklyavivőiét. 

Igy valósulhat meg Somlvódi István 
gyönyörű gondolata. Es igy vihető bele a 
nemzet vérkeringésébe az egészséges ma-
gyar észjárás, ,a becsületes és bölcs ma-
gyar kondo'kozás, amely ősereié1 vél bizo-
nyára ki fogja küszöbölni azt q sokféle be-
tegséget. .mely a nemzet testében mind .job-
ban tért hódit. 

—y. 

A legutóbbi Isonzó-csatában 
18.500 foglgot ejtettünk. 

- A San GabHeleért heves viaskodás folyik. — Az 
északi lejtőn tíz ellenséges támadás omlott össze. — 

BUDAPEST, szeptember 7. (Közli ,a 
miniszterielnöki .sajtóosztály.) A Trieszt 
nyílt város ellen intézett ellenséges repülő-
támadások naponta ismétlődnek. A Warszt-
fensík déli részén tovább tartanak a Har-
cok. Az ellenség eredménytelenül fárado-
zik, hogy a legutóbbi n'apoikbían kivívott si-
kereinket vitássá tegye. Támadásai, ame-
lyekkel! szemben osaplaítamk- ismételten el-
lentámadásba fogtajk, nagy veszteségei 
mellett teljesen meghüusulíalk. A Monté San 
Gábrielért még imtimdig rendkívül heveis 

viaskodás folyik. Az .ellenség száméira sem-
mi álldozbt sem r^gy. Tegnap az északi 
lejtőn 10 támadás omlott össze; a nyugati 
lejtőn egy nehéz tám'adást szintén vissza-
vertünk. Augusztus 19-3ke óta az Isonizó 
mentén összesen 500 olasz tisztet és 18,000 
főnyi lagémjységet' fogtunk el. A 114k Ison-
zó csata véráldozat tekintetében á koráb-
bi csata mögött semmibe sem marad visz-
sza. ,A többi arcvonalról és harctértől nincs 
fontos közölni! valló. 

A VEZÉRKAR FÖNÖKE. 

Német rohamcsapatok sikeres előretörése 
nyugaton. 

BERLIN, szeptember 7. A nagy főhadi-
szállás jelenti: Rupprecht trónörökös had-
csoportja : A flandría lalrcvona'lon a ílou-
thoJusterierdő és JíoHobecke között újra 
heves tüzérségi harcok játszódtak le. Az 
angolok reggel és este elrös pergötüz után 
Roislers—Yperntől ésizakkeiléfire 4 kűiohnié-
ter szélességben megtámadták állásainkat, 
rövid kemény harc után mindenütt vissza-
vertük őket. A foglyok megerősítették, 
hogy az ellenség ezeknél a táimbdá soknál, 
amélyek neikí nagy veszteséget ojkoztak, 
három hadosztályt vetett harcba. A szom-
szédos szakaszokon heves tüztám'adások 
után angol felderítő osztagok előretörtek, 
ezek sem értek el semmi sikert. Lensnél 

kota reggel részleges támadások az ellen-
ség nagy veszteségei mellett meghiúsultak. 

A német trónörökös hiadesoportja: A 
Aisne-arcvonal több helyén és a Ch'ampag-
neban a harci tevékenység egész napon át 
éi!ér|k mariadt. Előtéri ütközetek bíK fog-
lyokat szállítottunk be. A Maas keleti part-
ján a tüzérségi csata kis megszakításoktól 
eltekintve, még éjjel is tartott. Felfedezett 
készültségi állások és rohbmesa,piátok ellen 
intézett megsemmisítő tüzelésünk a Fos-
ses-völgyben meghiúsította a franciák tá-
madását. Beaumonítól délre egy würifóem-
bergi ezred benyomult az elilenséges vona-
lakba és .kézigránátharcban elűzte a meg-
szálló őrséget. Baderri rohamcsapatok be-


