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Szegedi tanárok szervezkedő gyűlése,

arás
BERLIN: Bchke főhadnagy légi harcban elesett.
BERLIN: A Woltf-ügynoiteég jelenti:
Az a híresztelés, hogy Oszkár porosz herceget szemelték ki Finnország uralkodójának, teljesen alaptalan.
KRISZTIÁN!A: Kamenev Angliából való visszatértében Bergenbe érkezett, minthogy eltiltották neki, hogy francia területre
lépjen, ahol a bolseviki kormány kellett
volna képviselje.
STOCKHOLM: A bol&eviiek Januskrevícs tábornokot, Nikolajevics nagyherceg
egyik főadjutánsát, Moszkva közelében ev
fogták és meggyilkolták.

— Megalakították a szegedi Tasiszöveíség-et. —
<Saját tudósítónktól)
A közel r.égv éve
tartó háborús nyomorúság után
végre
a tanárok is fölismerték a tömörülés és sze'rzkedés szükségességét. A kultura munkásai nem kivannak többé arra az érdemre
rászolgálni, hogv szótlan megadással és tétlenül tűrik mellőztetésüket és anyag: romlásukat. A háborús drágaság, amely kérlelhetetlen szigorral és szivtelenül csap le a tisztviselők és általában a sze'iemi munkások
megélhetésére, a tanári és tanító* kart teljes
szervezetlenségben találta. A szegedi tanárok
körében mozgalom incluit meg. hogy ezt a
mulasztást jóvátegvék. Vasárnap délelőtt
szervezkedő gyűlést tartottak, amelyen kimondották. hogy erkölcsi ís szociális érdekeik védelmére Tanszövetség-et aiakiíanaK.

A szervezkedő gvülés az állami főgimnázium tornatermében rnivt ie. A gyűlést
dr. Korber E. Károly, állam: íöreáliskoiai taGENF: A Corriere della Sera irja: Leg- nár nyitotta meg. Rávi'ágitoh a tanárság és
ímuóság súlyos helyzetére és gyakorlat'
közelebb minden valószínűség szerint nagy pé : dákkal állapította meg a szervezetlenség
offenzívát indít az osztrák-magyar hadsereg. karos következményeit. Indítványozza, hogy
a szegedi tanárok és tanítók aikossák meg a
A szerencsétlenséget minden áron meg keil Tanszövetség-et. A Tanszóvetség célja: gazdasági. társadalmi és po.'í'Kai. A gazdasági
akadályozni és nem szabad az olasz harc
szervezkedés a hzetésjavitásra iranvuió Közteret másodrendűnek tekinteni.
ponti mozgalo mtámogatasa melleit általáSTOCKHOLM: Orosz lapokból kitűnik, ban a tanári munka nagvobb megbecsülésé;
hogy Kriienko főparancsnok "lemondását fő- icg.,a szolgálni és a mindenkori viszonyokhoz
mérten szabályozza a/ óradíjakat. Megalaképen Grokij idézte elő, aki Krilenkot szün
kitja a külön tanári beszerzési, csoportot,
rársdahni téren bensőbb érintkezést keres a
telenül támadta.
szü.őkkel és különböző egyesületekkel gyeri
BERLIN: A bresztlitovszki szerződése- mektanulmányozási
es
gyermekvédelmi
ügyekben.
Politikai
téren
a
Tanszövetség
ket e hét végén fogja tárgyalni a birodalmi
a n a törekszik, hogy a törvényhatósági bigyűlés.
zottságban és a képviselőházban a tanári
•BERLIN: Gazdasági tárgyalások foly- érdekek megfelelő képviseletét előmozdítsa.
Kéri inditvanyának elfogadása:.
nak a német, magyar és osztrák kormány
A tetszéssel és iie.v Cséssci fogadott
között. Hir szerint Bulgáriának és Török- megnyitó beszéd után Boromvav Károlv állami főgimnáziumi tanár szólalt fel. A szerországnak az Ukrániával 'kötött szerződévezkedésnek két föcéláf jelöli meg. Közreseiről van szó.
munkálni abban, hogv Szeged polgárságának
műveltségét magasabb színvonalra emeljék,
a másik cél pedig a tanári és tanítói kar megélhetésének biztosítása. A legtöbb tanár és
tariitó — mondotta — az ideget ölő, fáradszág és Rurnáuin Stözöif. ságos, energiát pusztító munkába időnek
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e'ötte belerokkan. Olvan helyzetet kbil teremteni, hogy a tanárság cs tanítóság ne legyen
kénytelen gyűlésezni erkölcsi es anyagi reputációjának kivívásáért. Csatlakozik dr.
Korber javaslatához.
Bródy Mihály; Örömmé: áiiapitia meg,
hogv végre a tanári karban is fölébredt az
osztályöntudat. A szellemi nmük. ok tehetetlen áldozatai a háborús k :a.,uaktúráknak.
A tanári állás tekintélyének .erongyolóÓása
nélkül — puszta álszemérem'ól ~ nem szabad ebbe a helyzetbe beetöiódni. Meg keil
aiakitani a szegedi : lárok szakszervezett
intézményét, amelv határozatát éryényes'.thfcsse.
A tanárok állásfcgiaiás i — mondotta —
nem irányul a felsőbbség, a kormánv eilen.
A kormányról tudják, hogy van érzéke a
tanárok erkölcsi és szociális érdekei iránt.
Eddig is sokai enyhített a tanárok helyzetén
és bizik abban, hogv a jövőben is segíteni fog.
Eies szavakkal kel ki az Oklevél és nivaiottság nélkül működő „pedagógiai lézengő ritterek ellerí', akik a tanítást szabiul portyázó területnek" tekintik. .Ezek rontják le —•
mondotta — a tanári munka becsét és értékét. Összetartásra hivia íeí a ksh'iársakat,
mert- a tanárság és tani tóra g mai helyzete
biir. a magyar nemzeti nevetés e'.ien.
Dr. Kontor Lajos, állami frasöKeresKédeimi iskolai tanár volt a következő szóhok,
aki sürgeti a tanári szo gáíati pragmat'ka
megvalósitását. Értesülése szerint a készülő
tisztviselői szolgálati pragmatikából kihagyták a bírákat és a tanítóságot. Lépéseket kell
tenni,- hogv erre a körülményre luvjók iöl a
központi szervek figyelmét.
Kontraszív Dezső ke gyesrend! tanár bejelentette a városi piarista főgimnázium tanári karának szolidaritását. Ennek jeléül a
kegyesrendi főgimnázium tanár: kara l'relogg József igazgató vezetésével testületileg
jeient meg a gyűlésen. (Éljenzés.) Indítványozza, hogv az alapszabályok kidolgozására elnököt és egv szukeobKőrü bizottságot
valasszanak.
Az értekezlet ezután kimondotta, hogy
megalakítja a szeged, 'anároK és tanítók
Tanszövetségét es az összes, tantestületek
képviselőiből bizottságot, szervez az alapszabályok elkészítésére.

jelentik:

Vasárnap megkezdődött Oroszország és Románia képviselői között a béketárgyalások.

fl magántisztviselők Egyesülete a szegedi magán*
tisztviselők szociális mozgalmairól.

A Szegedi Magántisz'viséiök Egyesületének választmánya, kibővítve az egyesület
több vezető tagjával, iteruracen este ülést
Budapesti tudósítónk teleionjelentése. tartott. Az ülésén azt a Kérdést vitatták meg,
(Wekerle tanácskozásai.) Dr. Wekerle 'hogv a Szegeden csak rövid ,dó előtt létesüli
Sándor vasárnap gróf Aniuhív
Uvulával, Magántisztviselők és Keresrauemn AIkmma-zortak Országos Szövetségének he.ys ctoVázsányi Vilmossal és több politikussal tapoitja által különösen az utolsó időben ioivnácskozott. Hétfőn délelőtt a miniszfóremötaíott agitaci^val füglálkozrára. azzal szemkö
Vázsonyi Vilmos 'gazs-uűgynuniszter ben állást foglalion-e az egvcsi:!et. Beható
;
kereste föl, hogv folytass.* vasárnap megkez- v t a után egyhangúlag elhatározták,
hogy
deti tanácskozását. Jól értesült poimkai Kö- legközelebbi összehívják az egvesaiet tagrök szerint a 48-'as alkotmánynál i és a Kor- gyűlését és ennek e kérdésben a következő
mány között nincs semmi véleménykülönb- ál 'ásioglalást ajánlják:
ség. A kormánv helyzete ez dő szerint nem
Első sorban is nvomrékosan fel keil
vá'ságos.
hívni Szeged város érdókTm') Közönségét
(Károlyi a h a z a á r u l á s v á d j a ellen.) A arra. hogv a városunkban most mar több,
"pozsonvii függetlenségi párróR küldöttsége mint 18 éve fennálló Magántisztviselők Egyevasárnap este tisztelgett g r óí Karolvi Mi- sülete képviseli feltét-énül-és majdnem kizáhálynál a függetlenségi és -13-as róit helyi- rólagosan városunk magántisztviselőid akik
ségében. A pártkör disztWjáyá választotta túlnyomó számban ezen egyesület tagjai. A
Károlyit. Gróf Károlyi az üdvözlésre hasz- magántisztviselők érdekeiket ezen Keretben
szabb beszéddel váLszoT. A l>a%ér és a nem- Kívánják képviselni és érvényesíteni és nem
zet' hadsereget követeli. OíJ'iú ie.í adóit ki- a Magántisztviselők ós Kereskedelmi Alkalfejezést, hogv a por n- u függetlenség: 'kor mazottak helyi csoportjában aho. a magánéppen-akkor állt melléi©, amikor lezirácan tisztviselők csak nagyon szórványosan fogüldözik őt es Pártját. . Haza.u tiési, vérerek lalnak helyet.
megkezdése előtt — úgymond — jo.c-stk mtAmi pedig a szóban forgó aghációt
nia. hog'v a magvar néo u l e van, h z k ben* ideti, a Magántisztviselők Egyesülete nempv, követi zászlaját,

csak nem csatlakozik ahhoz, de nem is helyeselhet egv olv mozga.mat, amelv ma csak
7 órai munkát követet ts magán tisztviselők
részére, pláne ugv, hogv i 7 órán tnii munkáért külön dijaztassanmr. Ma, amikor a
magántisztviselők többrág: a fronton és a
front mögött katonai szo'guuum teljesít, egy
hogy az itthonmaradait*Knu< kétszeres Kötelessége katonai szo'gúla.jt tejesitő kollegáikért is helytállani.
A Magántisztviselők. Egyesületé tagjainak és egyáltalában a magántisztviselőknek
u príöoru okozta viszo ivóknak megfelelő d i a zasáért általánosán és mmaen egves esetben
s.kra szállt, de .smétehra nem helyeselheti
azt, hogy ma csak 7 óim murisa legyen a
magántisztvislő áital végzendő és még kevésbé azt. hogv a magam-'viv sem megfelelő
honorálása olv kerülő uí ui éressék el. hogy
a 7 órán felüli munka ká'on di.-aztassék.
Az egyfolytában való munka kérdését a
Magántisztviselők Egyesu : t . már csak azért
is a lehető legnagyobb e1 őzé Ken ységgel és
komolysággal tárgyalta, JJterr ez országos
ozovetségünkpek is egy program pontia. Csak
hogv e tekintetben is az egyes üzleti ágak
szerinti megkülönböztetési tartja szükséges*
ncK. mert például a biztosat • imzeu kne. va
iá mint egyes nem épen a v.iágt u zmOiii ;id*

