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pletyka bevésődik feledhetetlenül emlékező 
tehetségükbe. Főelve: lehetőleg mindent a 
szabadiban! A reggeli órák friss, tliiszta leve-
gőjében a sportok és tomázás 'különféle ne-
mei, zenés és énekkel egybekötött gyakorla-
tok, játékok; a későbbi órák alatt az élő ós 
klasszikus nyelvek könnyed társalgás formá-
jában gyakorol latnak. (Higyjétek szavam-
nak, nem esik egy szó sem grammatikáról 
benne!) Aztán jönnek különféle érdekes ol- I 
vasmányok, mesék a történelem, földrajz, ter-
mészetrajz . . . stb. naigyképü tudományok ' 
köréből, de olyan érdekesen, hogy két fül he-
lyett még másik kettőt kértek kölcsön a 
szomszédból, mielőtt eljöttök, hogy egy szol 
i« el ne szaiasszatok. Ez még semmi! Aztán, 
ha eluntátok ezt a sok okos dolgot, jön a 
l'urás, faragás, kalapálás, agyag-gyúrás, var-
rás, .szabás, elpőkéazités, villanyszerelés; meg 
tudj4 Isten miféle ördöngös mesterség, apHire 
kinek kinek kedve kerekedik. Aztán a miuzisi-
ka, ének, festés, rajzolás, mintázás és egyéb 
művészi élvezet! — Hát ha ennél szebb prog-
ramot tud nekom valamitlyitek adnű, akkor 
elmegyek hozzá én is tanulni! 

És ti szülők! Reátok vain hízva. gyerme-
keitek nevelése, hogy azok .később a. maguk 
szárnyaira bocsátva az élet. minden körülmé-
ny eá között becsülettel megállják helyűiket. 
Ti felelősak vagytok, ennek a társadalomnak, 
amelynek haszinána, vagy kárára bocsátjátok 
közéjük gyermekeiteket; de felelősek vagy-
tok nekik maguknak is|, hogy később áldó 
szóval emlegessék .neveiteket, & imáikba fog-
lalva emlékezzenek meg rólatok! Ti tudjá-
tok, hogy az élet milyen nehéz, küzdelemmel 
teljes, s ha nincs kellőképpen ecteve az: idők 
viharaiival. szemben az ifjú, hamar letörik, 
s csak kin és szenvedés neki az élet, amelyet 
ti bizonyára könnyebbé szeretnétek tenni ne-
ki, mint a tiétek. Ne késsetek tehát, gyerme-
keit eket elhozni és aggódó szülői sziveteket 
megnyugtatva védőszárnyaink alá helyezni, a 
kik szerető szivünk egész melegével indulunk 
meg ezen az uj csapáson, amely a jövő peda-
gógiának úttörő első fejszeosapása lesz. 

,A tanfolyam már e hó 15-én kezdődik, s 
az a r ra vonatkozó alábbi közleményt minden-
kinek szives figyelmébe ajánlom! 

Oktató és nevelő társaim! Titeket, is kér 
lek,' csatlakozzatok •mozgalmunkhoi/, i& ,. 'ii 
t^k zászlóvivői lenni az u j p . _ ' i 
na.k, amely városunkból sugározza szét a 
szélrózsa minden irányában áldásdus műkö-
désének eredményét. A munka oroszlánrésze 
igaz, a miénk, ele a mi ideálizmusunk azi a 
kiapadhatatlan erő, amely lelkesíteni tud 
bennünket a jövő társadalom kiépítésében. 
Kérem tehát lehetőleg, az összes tanár, ta-
nárnő, tanító és tanítónő kartársaimat, ál-
lásban lévők bár, vagy niagánprakszist .foly-
tatnak, csatlakozásukat velem akár személye-
den, fiikár levélben tudassák, h ogy beosztásun-
kat a legrövidebb idő alatt összeállilithassuk! 
(Lakásom: Laciimért,ér 4. I. e.) 

Művészek és művésznők! — képző ós q\ö-
adómüvészetet egyaránt értem — kérem a. ti 
segitségteket is, liogy az ideális és praktikus 
nevelés egymással karöltve müködhesen. 
Kérlek titeket is, jelentsétek be hozzánk esat-
lakozástokat. 

Kézniüiparosok, gyárosok, kereskedők, 
kertészek, kérem a ti segítő kezeteket, mert 
ti vagytok a való, reális élet, a munka meg-
személyesítői! Jelentkezzetek nálunk, hozza-
tok áldozatot az ifjúság, a jövő nemzedék ki-
művelésére, Jelentsétek nálam be, hány i f jút , 
gyermeket, leányt tud üzemében foglalkoztat-
ni. Tudom, ti, mindnyájan megértő lélekkel, 
nemes, készséges elhatározással ajánljátok föl 
üzlet és iparhelyiségteket, hogy i f jú nemze-
dékünk megismerje, általatok az igazi élet 

komoly munkásságát, azt tisztelni, szeretni 
és abban lelkese11 részt- venni megtanulja, 

H.a ez igy lesz, amiben erős a hiteim* már 
nem fáradoztunk hiába, munkánk gyü-

mölcse lesz annak legszebb jutalma, 
Mayer Dezső, tanár. 

Hirek a szegedi 46, gyalog-
ezred újjászervezéséről. 
Kaptuk a következő sorokat: A legfan-

tasztikusabb hirek tormgonük az ,uj$saar»ve-
Ziett 46. gyalogezredről, de kilönöSom a -aisz,li 
századról. 

A miniden áron szenzációt hajhás'zók o!: 
'nevezték feihlér gárdának, mágolk pedig vörös 
gárdának, holott nem történt egyéb, min! az, 
hogy ia volt közös hadiseres: é,s a honvédség 
szegedi, harcedzett Héinyleges és tartalékos 
tisztikarából, továbbszolgáló altiszttjeiböl ési 
fegyelmezett legénységéből ggy ezred; tömö-
rült össze. 

Ennek a fegyveres erőnek >a déli a a köz-
reimd és .a közbiztonság ifientiartása. És ezt a 
karihiatalimi erőt, amelynek 'tagjai között a 
tisztek és altisztek rangra való .tekintet nélkül 
a legénységgel együttesen pulskával a vállu-
kon t!3l jesiteneík szolgálatot, ezen célok el-
érésiében: semmi megakadályozni nem fogja. 

Az ezred miniden politikát kizárt a ka-
szárnyából, semmiféle párt szol gála tálban 
nem áll és még kevésbé támogat bánmelyik 
felekezet, 'ellen irányuló mozgalmat, hanem 
mindezek kizárásává; csakis a hazaszeretet 
és a vasfegyelem. elveire 'támaszkodik és ezen 
elviek talapján takarja és fogja is az álfamva-
gyomt, közrendet és közbiztonságot bárhcinr 
nan jövő támadással szemben megvédeni. 

Az egyébként is nagyon átlátszó hírek-
nek és meséknek célja merm is más, mint ,a 
közrend esi közbiztonság védelllmére egyesűit 
erők megbontására irányuHó kiisiér.let pártpo-
litikai és felekezeti Vtlliongáisok felkeltése ál-
tal. 

Az ezredparancsnok személye, akiiben a 
tisztikar és a legénység osztatlan szeretete 
egyesül, imán magában is garancia arra, hogy 
11 karhata!!Om iminden tevékenysége kizáró-
lag az előbb említett célok Elérésére tag irá-
nyulni. 

jiellentfette, hogy ajz alsóihiá'z jövő tcsii'rtörtökif 
iilésén irésztetés jelentést fog tennli a magyar-
országi álla pótok ró 1. 

A n é m e t n é p g y á s z a 
a hékefe l t é te l ek miatt. 

Berlin, május 11. Scheidemcmn minisz-
terelnök a következő táviratot küldte a né-
met államok kormányainak: 

A békéi ölt ételek közlése keserves 
csalódást és kimond tudatlan szomo-
rúságot okozott az egész német nép-
nek. Ezt nyilvánosan is ki kell fejez-
ni. A birodalmi kormány határozata 
az, hogy egy hétig mindenféle nyil-
vános mulatságnak szüneteim kell s 
a színházakban csak a nehéz idők 
komolyságának megfelelő tragikus 
színmüvek adhatók elő. 

A délsz láv sa j tó i roda j e l e n t é s e 
a c s e h e k e!5 n y o m u l á s á r ó l , 

Bécs, május 10. A temesvári délszláv 
sajtóiroda jelenti: A cseh-szlovák csapatok 
elérték Vácot. A kommunista csapatok alig 
fejtettek ki ellenállást. 

Prága, május 10. A temesvári délszláv 
sajtóiroda jelenti: Hivatalos helyről jelentik, 
hogy i csehek Budapesttől már csak hatvan 
kilőni?ternyi távolságra vannak. 

S z e r b of enziva az osz trákok 
el len. 

Laibach, május 11. d temesvári délszláv 
sajtóiroda jelenti: ;Ma egy szerb hadosztály 
indult a német-osztrák határ leié. A délszláv 
csapatok offenzívát kezdenek a z osztrákok 
ellen, mert azo:k állandóan, megtámadnak ás 
bombáznak szlovén falukat. 

M a g y a r o r s z á g h e l y z e t e a z ango l 
a l s ó h á z b a n . 

A Morning Post május 6-iki száma irja 
a következőket: 

Wedgwood ezredes kérdést intézett a 
kiiliigyi hieilyettes államtitkárhoz, hogy vájjon 
tudna-e tájékoztatást adinii az 'angol alsóház-
nak .arról, ihogy a szövetséges csapiatok el-
mozdították-e már a forradalmi kormányit 
Magyarországon és hogy gróf Apponyi Al-
bertet nevezték-e ki tflt szövetségesek az ellen-
forradalmi kormány vezetőjéül llormsworth 
helyettes külügyi államtitkár ia következőket 
mondotta: 

— Nagyon sajnálom, áe hivatalos 
fölvilágositás erről a rendkívül fon-
tos eseményről mindezideig nem ér-
kezett a külügyi hivatalhoz. 
Hormsworth államtitkár egyébként be-

HIREK 
000 

— Az árván maradt földek sorsa. A 
környékbeli földek minden évben, a leggaz-
daságosabban kilettek használva. Bevetetlen 
területek nem igen maradtak. Az idén azon-
ban a franciák által vont demarkációs vo-
nalon belül is, kiviil is nagy darab területek, 
vannak ,felszántatlanul, bevetés nélkül. 1E föl-
dek gazdái vagy nem juthatnak ki a kordo-
non, vagy nem jöhetnek be raj ta . Az igy ár-
ván maradt földek ügyében kedden délelőtt, 
több gazda felkereste dr. Somogyi Szilvesz-
ter polgármestert, akit arra kértek, hogy esz-
közölje ki a francia parancsnokságnál a tu-
lajdonosok részérg a 'földjeiken való szabad 
munkálkodás lehetőségét, vagy lia már az le-
hetetlen, ugy a .földeket egyelőre adják más-
nak művelésre. Miután, a városnak igen fon-
tos érdeke, hogy minden talpalatnyi föld a 
határban müvelés alatt álljon, a polgármester 
ugy intézkedett, hogy a. gazdátlan földeket 
összeírják ós valószínűleg feles művelésre 
osztják ki. 

— Kihallgatás a f rancia kormányzónál . 
Egyes személyek kihallgatást kérnek az ez-
redeskormáiniyzátólli, azonban az előile meg-
határozott időpontban nem jelennek meg. 
Ezen eljárás, eltekintve az i'l Hűtlenségtől, a 
szolgálatot megnehezíti, mart az ezredes idő-
beosztásiát megzavarja. Ennek következté-
ben egyetlen uj kihallgatást sem engedélyez 
többé nz ezredöskormányzó azon személyek-
nek, akik az előre meghatározott időpontban 
meg ne,m jelemnek. Betrix ezredes, városkor-
mányzó. 

— A tiszti főorvos Párisba utazik. Meg-
írtuk, hogy dr. Wolf Ferenc városi tiszti fő-
orvos engedélyt kapott ia franciáiktól', hogy 
gyógyszerek és kötszerek beszerzése céljából 
Párisba utazhasson. Az engedélyt már két 
hét előtt megkapta, de nemi utazhatott, mert 
a frankok beszerzése nielhéziségekbe ütközött. 
Olyan árat kértek a .frankokért, amit nem 
lehetett megadni. Keddien aztán sikerült száz-
ezer frankot 437 ezer koronáért beszerezni. 
A százezer frainkkail fel,fegyverkezve csütör-
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hogy a legjobb szivarkahiivelyek, levélpapírok és legszebb 
képes levelezőlapok csakis a MÉDI SPÉCI 4LITE hygieniKus 
szivarkahiiveiy főraktárában Szeged, jókai-utca 11. sz. alatt 
kaphatok. T«lefo» 1 5 — 2 0 . Eladás ugy nagyban, valamint kicsinyben. 

Francia-magyar szótárak Is kaphatók. + + • • 219 


