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Rí első 100 koronás adomány a magyar földmivelők 
szegedi nevelőintézetére. 

Irta: Somlyód! István 
kir. Ítélőtáblai bíró, törvényhatósági biz. tag, 

Beérkezett az első gíálamb. A legneme-
sebb (szívnek első és ,11 t a m á s r a méltó rneg-
nyillvámilás'a. Megjött az első 100 koronás 
adomány a 'nagy és szent célra: a Szege-
den még ez évben felállítandó magyar föld . 
mivé,lök .szegedi nevelőintézete számára. 

Ugyan ki küldte? Ki küldhette? Kérde-
zik önök önkéntelenül. És találgatják. Bizo-
nyosan valami nagyon gazídag ember. Va-
lami: püspök, vagy annak rokona. Dehogy 
az. Dehogy, még csak nem is gazdag 1 — 
anyagiakban legalább nem. De semmi eset-
re nem piispctc, mert hiszen az ado'má'nyo-
zö nem férfi, hanem asszony, nő, feleség s 
bizonyára Anya, aki tudja, érzi, miit tesz 
az szeretni, nevelni s miit tesz az: szereíve 
nem leírni és neveléstől, szerető szülőktől 
(elmaradni és árván maradni é s ugy élni á t 
egy keserves életet. 

Az adományozó senki Irnás, ímiiut egy 
özvegy tanyai t'anitöné, aki még azt is meg-
tiltotta, hogy a nevét kiírjuk az újságba. Le-
vele Ügy sző!; 

„Nagyságos Urain! A Friss Újságban 
megjelent nagybecsű cikke, a Csánvi István 
esete, szivemben mély visszhangra talált. 
Nagyságod eszméjének testté kell válnia. 
Kell és fog is, ha 'komolyan akarunk! 

Valamennyi magyar lapnak' kellene ezen 
cikket átvenni és az eszmét ébren tartani, 
hogy a példát más 'vidéken fs kövessék, 
mert az szeretett hazánkra nézve óriási 
horderejű! 

Szeretem ••drága második hazámat és 
szeretem és becsülöm ezt a magvar pa-
raszt népet. 

Mint tanyai tanítónak neje itt, köztük 
tanultam meg rma'gyaful és itt szerettem 
meg a magyar parasztot a vele született 
jó tulajdonságokért, szeretem és becsülöm 
hibáival együtt. Ez az alap, melyből egy 
nagy, szabad Magyarország fog kifejlődni! 

Nagyságod eszméje oly ragyogó és 
nagyhorderejű, hogy megvalósulnia kel és 
megvalósulni fog! Magyaro iszág lesz m i g 
nagy, hatalmas és szabad! 

Fogadja Nagyságod utalványon bekül-
dött 100 koronát a (magyar pnraszt-iuteir-
nátus alapjára tőlem szívesen. 

Becsületben és nélkülözések közöL ösz-
szera'kott fillérekből áll az, amelven Isten 

áidása lösz, mint Isten áldása ahogy egész 
életemet kisérte. 

Kérem azonban alázattal, hogy nevem 
sehol se említtessék, legyen az csak ugy: 
„nyugdíjazott tanító neje." Isten áldása le-
gyen Nagyságod emberszerető működésén! 
Dorozsma, 1917. szeptember 5. „Nyugdíja-
zott tanító neje." 

Azt hiszem ehez a lelki nagyságra, ne-
me? xajszeretettől izzó, édes sorokhoz nem 
keli, nem szükséges magyarázat , sem di-
csé et. 

Itt csak lekönyököl az ember az asz-
talra és fejét tenyerébe hajt ja, örömköny-
nyeket ejt afelett, hogy vannak nemes íei-
kek ott az egyszerű, tanyai házakban is, 
akiknek szivében ott ! a k i o t t él az Isten 
képe, ott lakik sziviökben. mint ideál: szere-
tett fajunknak, a magyarságnak nagysága, 
dicsősége, gazdagsága és a függetlensége 
—- szabadsága! 

Azután megtörli az ember az arcát és 
eszébe jutnak elvesztett, eltűnt, elhalt sze-
rei lei: az apa, a testvér, az eltűnt fénj vagy 
szeretett tiu, vagy - - sa jnos — csonkán, 
bénán érkezett hősök egész (serege é's szá-
mot vet az ember, hogy ezeknek emlékére 
tehet-e ugy, mint az a jó tanítóné ott a do-
rozsmai tanyák között is megteheti, akkor 
meg is teszi, belenyúl ott a szive tájára, ki-
veszi szerény erszényét és 20—50—100 s 
ha teheti, még 1000 koronát is áldoz saját 
faiunknak, a magyar árva fiuk és leányok 
ingyenes neveltetésére és beküldi a rászánt 
összeget ide hozzám, vagy a polgármesteri 
hivatalba addig, migtói nem liiil szive mellől 
a jószándék. 

Gyertek Testvéreim! Gyertek bus ma-
gyarok ide a szivetekkel az én, szivemre. 
Hozzátok, küldjétek becsületes filléreiteket 
ugy, mint az a jő tanítóné ide. a haza oltá-
rára, hogy még ebben az évben összeszed-
hessük a környékben levő összes árvákat , 
iáikat, leányokat egyaránt és letörölhessük 
könnyeiket és éhség és rongyok nélkül ne-
velhessünk belőlük derék magyar polgáro-
kat, ííöidrnivelőket, iparosokat, kereskedő-
ket, tani.ókat, papokat, bírákat. 

Gyertek Testvéreim! Adakozzatok! A 
jókedvű adakozót szereti az Isten! 

Adjatok abból, amit nektek az Isten 
adott. 

Oroszország téli háborúra készül. 
— A balti-flotta felhívása. — 

P étem ár, szeptember 10. A Péter vári 
1 

Távirati Ügynökség jelenti: A munkás- és 
katonatanács lapja, az IzveszÜa figyelmez-
teti híveit, hogy őrizzék meg bátorságukat 
és energiájukat, m a j d ezt í r ja : 

— Mintáin a téli tháboru elkerülhetetlen, 
•a demokráciának mindent meg kell tenni, 
hogy a ihábaru sikerét biztosítsa és gondos-
kodjék imindenröl, amire a hadseregnek 
szüksége van. 

A ba l t i ' f lo t ta legénysége felszólítja a 
flotta parancsnokát, hogy tudassa Kp-
renszkidiel, hogy a tengerészet kész a vég-
sőikig való (harcra. 

A balti flotta központi bizottsága egy-
idejűleg a következő felhívást bocsátotta ki: 

Bajtársak! Az ellenség közeledik a (for-

radalmi Oroszország központjához. Vilmos 
csapatai tultett'ék magukat az orosz demok-
rácia jelszaván. Fzért a mostani nagy vesze-
delem idején a balti flottának el kell felej-
tenie a személyes viszályokat és jó példá-
val kell előljárnia az ország belsejében la-
kóknak. Baj társak! mutassuk meg a viliág-
nak, íhogy a forradalmi balti flotta inkább 
megsemmisül Oroszország felszabaditási 
munkájában, semhogy meghátráljon a né-
met császár flottája előtt! 

Figyelemre méltó végül, hogy a maxi-
tmálisták a munkás- és katonatanács egyik 
ülésén kijelentették, hogy szükség esetén 
életüket is feláldozzák Oroszország jövő-
jéért. 

POLITIKAI HÍREK. 
— Budapesti tudósítónk telefonjelentése. — 

(Wekerle uj pártot alakít.) Wekerle 
Sándor miniszterelnök uj pártot kíván ala-
kitainli, amely Magyarország közgazdasági 
és pénzügyi reorganizációját lesz hivatva 
biztosítani. A miniszterelnök az uj kormány-
párt megalakítását a választójog 'törvény-
be iktatása ,utánra tervezi, (azonban már 
most tanácskozott a kérdésben a ki-
sebbségi pártok vezető tagjaival és közölte 
velük, hogy az uj pártnak programja kiter-
jedné az állami ligaizgatáis összes ágaira, 
mindenütt a szociális és (demokratikus Irány 
fokozottabb érvényesülésének ellő térbe ál-
lításával. Wekerle Sándor szombaton felke-
reste Károlyi Mihályt, akivel (több mint két 
órán keresztül beható eszmecserét folyta-
tott az összes aktuális kérdésekről. Ez al-
kalommal részletesen ismertette aiz uj kor-
mánypárt programját is és kér te gróf Ká-
rolyi Mihályt az uj pártban valló részvételre. 
Gróf Károlyi Mihály a program közlése után 
azt a választ ladlia iWeMfle Sántdorlrtaík, 
hogy ő és párt ja a külön pártállást tovább-
ra is fenn kivánja 'tartani. 

(A politikai pártok tanácskozásai.) A 
politikai pártok 'keddién délután tartják ér-
tekezleteiket, amelyeken a kormány bemu-
alkozása alkalmából a pártok álláspontját 
dfejező szónokokat fogják deizlgálmi. A kor 

niányt támogató pártok este 6 órakor előbb 
külön-külön, azután együttes értekezletet 
tartanak az áteotmány pártiban. Este 7-kor 
tart értekezletet a munkapárt, amelyen va-
lószínűiéig gróf Tisza Is vám is meg fog je-
enni. A képviselőház szerdai ülésén We-

kerle elmondja programbeszédét és utána 
gróf Apponyi Albert, is felszólal és nyilatko-
zik a kiegyezés kérdéséről. A miniszter el-
nök programbeszédéhdz sorban fdlszólailnak 
a pártok szónokai és Fényes László is, aki 
a hadisegiélyeziés nyomorúságos állapotát 
fogja szóvá tenni. 

(Gratz Gusztáv megválik a pénzügymi-
niszteri tárcától.) Pötó'Jkai körökben elter-
jedt hírek szerint Gratz Gusztáv felmen-
tése szeptember közepén meg fog törléinn-i. 
A pénzügyi tárcát Wekerle fogja átvenni, 
azután átadja helyét Popovics Sándornak. 
A pénizügymínisíZtiériuim paHnSkiai áEairütit-
kára Vértes Sándor .miniszteri tanácsos 
'lesz. ' 

(Apponyi sem csatlakozik a kormány-
párthoz.) Wekerle miniszterelnök héttőn 
et te felkereste gróf Appörtyl AÜÍbertiet és 
ajánlatot tett neki, hogy Apponyi pártjával 
együtt lépjen be a miniszterelnök által ala -
kitaradó uj kormánypártba. Apponyi hosz-
szasah tanácskozott Weikerilével és végül 
kijelentette, hogy amig céljait el nem érte, 
addig nem lép be az uj kormánypártba. We 
ikeüfie holnap Andrássyvál és gróf Zi^hy 
Akdárral is tanácskozni fog. 

(A kormányt támogató pártok tagjai is 
interpellálni akarnak.) Holnap reggelire vár -
ják gróf Tisza István hazaérkezését. Dél-
ben érkezik Budapestre Návay Lajos is. A 
délután foUyamám jön meg gróf Andrűssy 
Gyula és gróf Khueri-Héderváry Károly. A 
kormányt támogató pártok külön értékezk-


