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A főreáliskola 
tanulmányi kirándulása 

Hét napig tartó igen tanulságot ki-
rándulásról tért vissza hétfőn reggel a 
szegedi állami Baross Gábor főreál-
iskola 28 növendéke Dr. FUbás Oukár 
tanár vezetésével ]unius 22-én indultak 
útnak, hogy a Mátra-, Karancs- és 
Bükk-hegység vidékéi Járják végig. 
Első állomásuk Silgí tarján volt, ihol 
a Ríma-Murány-Salgótarjáni Bánya-
társulat vendégelképen a Somlyó-hegy 
széntárnáiba hatoltak be, ahol az al-
földi fiuk kíváncsian tzemléliék végig 
az éppen egy két és fél íré eres síén-
réteget fejlő munkáscsoport nehéz küz-
delmét a kőszén tövező kőrétegekkel és 
a nehéz bányalevegővel. Majd a szén-
csillár pályáját járták be, meynek 
végállomásánál a vasúti vag nokba 
buktatják le a leszállított szenet. Ez-
után a Pécshegy 544 méteres bazalt-
ormát mászták meg, honnan a Mátra-
és Karancs hegység körötti festői láj 
bája ragadta el az ifjakat. Másaap 
reggel a salgótarjáni acálgyár keskeny-
vágányu fogaskerekű vasutján utaztak lel 
a legmagasabban fekvő tárnákhoz, majd 
innen Salgó lovagvárának 620 méter 
magasan fekvő kúpjára kusztah lel, 
h o n n n a Zagyva erede'ére, délnek a 
nógrádi nedencére, északra pedig a 
Terek f kvétü Somosköy falura és So-
moskö várrom jlra esett tekin'etük. 
Azontúl a kéksegbe vesző rab Vepor 
fogoly hegy tömege felé küdték ma-
gyar sóhajukat — nem felejtve el sohr, 
hogy e vid;k már bét éve nem a miénk 
ugyan, de 1024 évig e gyönyörű föld 
hazánknak drága része «olt. 

III Salgóvirában megilletődötten szem-
lélték az Ifjak 1923 juriuiában Petőfi 
enlékczetére emeu s a bazaltoizlopokba 
vésett márványtábla felírását, amely 
örök emléketetül hirdeti, hogy .itt járt 
1845 junius 11-én Petőfi Sándor. E 
festői romok ihletlék őt S.lgó cínfl 
müvének meg'ráslra." Amikor a táblát 
tavaly előli leleplezték, a trianoni .ha-
tár ' akkor még közvetlen a vár tövé-
ben haladt el i u óriási közönségnek 
szinte a soraiban állottak a 30 lépésre 
a „haláion" álló c i íh hatáiörök és 
fináncok. Az ünnepi bt szédet tartó de-
rék salgóttrjáni polgármesternek a be-
szid hevében a Közvetlen közelben 
blmétekodó .határőrzöihöz« is volt 
egy pár szava. Onnan, Petőfi emlék-
táblája lőréből, azórta feléjük átkait, 
egyenesen feléjük rázva öklét, meg-
jósolva nekik, hogy e'jön még az idő, 
amikor nem e .haláron" hirdeti Silgó 
vára a nemzet hallgatag végvárának 
enyésző pusztulását A szemtanuk sze-
rint a csehek némán éa tehetetleaűl 
állottak a hatalmú tömeg zúgása köz-
ben. S azóta a trianoni batár máris 
két kilométerrel északabbra h a l a d t . . . 

A csapat a kisvasuk» leutazva az 
acélgyár Martin-kohóiban a bugyboré-
koló forró acélöntődét, majd akapa- , 
ásó-, vtllakészi'ést nézték végig, végül 
azokat a gépeket, melyek a legapróbb 
asegekfől a leghatalmasabb szegekig 
eniják tartalmukat a szemlélő elé Dél-
után a Fülek felé veze ő hegyi pályán 
utaztak fel a reáliskolások a trianoni 
.határig" Somoskőújfalu állomásáig. 
Az á lomáson a fülek! medencibe ve-
zető gydnyörű hegyi pá yán egy Ülő-
méiért gyalogoltak előre, ahol a 95. 
számú vasúti Crháznál az őr mutatta 
meg a 70 lépésre lévő trianoni .háláit,11 

Két semmitmondó alacsony fehér kő 
jelzi Magyar- és Csehország uj szom-
szédságéi. A töltés alatt húzódó falu 
u'olsó házában fllöli tanyái a magyar 
katárőrség, me lelte 50 lépésre egy kő-
házikóban a c ehek. A szegedi fiuk 
nagy lelkesedéssel énekel ék el a Him-
nuszt, melynek hangjai a cseh őrszeme! 
azomil figyelmessé tették. Le sem vette 
a szemét a diákcsoport! s figyeése 

különösen akkor vált idegessé, amikor 
a csap ibóí dr. Firbás tanár és a leg-
idősebb ifjú téllépéa távolságra köz li-
lette meg e határt, honnan leheletün-
ket már a rabvidék felé vitte a délről 
fújó enyhe somoskós s z é l . . . — KOlO-
nősen felháborodva emlegette a vasúti 
őr - a sek rettentő igazságtalanság 
közepette — a csehekork azt az aka-
dékoskodó rosszakaraiát, mellyel a 
szörnyű országrablás idején az őrház-
tól a 30 lépésre a tölléa alatt fekvő 
kutat ÍZ őrház természetes tartozékát 
minden áron magáknak akarták meg-
srerezni. A csehek érthetetlenül kö öt-
ték magukat az frház kútjához 1 Hogy 
miért? — talán gyalázatuk lemosásá-
hoz volt szükségük reá — ki tndja 
megmondani ?! 

Némán vetlek bucsut az iijak az 
északi halár e csodaszépségü Iájától a 
másnap Salgó'arjánból Parádra utaz-
tak, ahol a vadregényes fürdő meg-
tekintése után a parádi üveghuta üze-
mét tekintenék meg. Innen Egerbe 
utsztak. A Dobó István által hősiesen 

védeti vár ostromlo:t faláról közvetlen 
közelből látták azt a toronyalap atot, 
mely a vár legborzalmssabb napjaiban 
már a janicsárok kezén volt, de ame-
lyet az egri nők kö- és tüzzuha'agja 
újra vitszsvivolf. Ugyancsak a várban 
némán állottak az ifjak bosszú pree-
sig Dobó István síremléke, majd Gár-
donyi Géza síremléke előtt. 

Egerből remek vasúti hegyi pályán 
Palnok érintésével Miskolcra utaztak a 
fiuk, hol Dióagyör vasmüvei ejtették 
bámulatba a tanulókat. A gyár hatal-
mas vasércolvasztói azonban hidegen, 
üzemei kivül állanak. Ninct érc a 
csonkahsza árva begyeiben, mely drága 
kincsével táplálni a pihenő kazánóriá-
sokii. Vájjon meddig álltok hidegen li 
magyar, egykor szörnyen zakatoló 
gépek? 

Miskolcról a matyók földjén át, Bu 
diceat érintésével tértek vissza jó kedv-
vel és tok kedves em' ékkel megrakot-
lan az ifjak lanulságos kirándulá-
sukról. (F.) 
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A Délmagyarország támogatja a munkásságot, 
a munkásság támogassa a Délmagyarországot. 

Országos nagygyűlés a forgalmi adóreform érdekében. 
Budapest, ju'ius 2. A forgalmi adó-

reform ügyéten legnap délelőtt Sándor 
Pál nemzetgyűlési képviselő az OMKE 
elnöki tanácsának lagjaivai értekezletet 
tartott, majd később féltizenkettökor 
egyesületi értekezlet volt ebben a kér-
désben az OMKE-ban. Az OMKE ter-
mészetesen változatlanul ragaszkodik a 
lizetésátalányozási forgalmi adórendszer 
tceghonosításához és a mai értekezle-
en is emelten foglal! állást. 

Sándor Pál különben a nála l.-blyt 
értekezlet ügyében e következőket 
mondotta: 

— A ráltm lefolytatott értekezleten 

azzal a tervvel foglalkoztunk, hogy a 
kereskedelemnek a forgalmiadó reform 
mielőbbi életbeléptetése érdekében or-
szágos gyűlést kell rendezni. Min hogy 
e terr keresztülvitele semmi akadályba 
nem ütközik s ügyünknek ciak Hasz-
nálhat, azt biaier , a többi k é s e -
delmi érdekképviselet ii helyeselni 
fogja eit a propoziciót. 

Az értekezleten elhatárolták, bogy 
valamennyi érdekképviselet bevonásá-
val hétfőn délu'á.i ntggyűléi! tartanak 
s ugyanakkor 4—6-ig a löváros keres-
kedői tüntetően bezárják boltjaikat 

Nyolc uj tanyai iskola épül. 
Az álfa u 25 százalék aegéiyt ad az iskolák felépítéséhez. 

A tanyai iskolák szaporítása régi 
'erve a kultusikormánynak. A szegedi 
tanyákon kűlöröaen érezhető az iskola-
hiány. Egy-egy lanyakörzet lakosságá-
tól néhol két-három órányi távolságra 
fekszik csak irkola. A nagyobb baj 
azonban ott van, hogy az iskolák túl-
zsúfoltak s igy a tanítás eredménye 
sem kielégi ö. 

A tervbevet» uj iskolák felállítása 
külöiben a város kötelessége volna. A 
város azonban súlyosbodó anyagi hely-
zetére való tekintettel csak áll^m-
segéllyel képes felépíteni a tervbevet! 
iskolákat A tanfelügyelőség már el la 
készitete az uj i.kolák felépítésére 

vonatkozó tervezeteket amelyek szerint 
nyolc ut Iskola felépítése szükséget. 
Felépítésre vár az Aigner-telepi, a So-
mogyi-telepi és az aktok mögötti is-
kola s még öt tanyai iskola. Az uj 
iskolák leépítését sürgető tervezetek 
már régebben felkerültek a kultusz-
minisztériumba, ahonnan a napokban 
jött le a jóváhagyó végzés. 

A kultuszminiszter leiratában szük-
ségesnek és elodázhatatlunnok tar ja az 
uj iskolák felépítését és ahboz husz-
huszonöt százalék segélyezési ad. Most 
már a várostól függ, hogy a tanyai 
népoktatás fejlődését elősegítő nyolc 
iskola rövidesen tető alá kerüljön. 

Szegeden ia jártak, 
a Vági-párt 

A budapesti, rendőrséggel karöltve a 
vidéki rendőrkapitányságok is nyomo-
zást folytattak a Vági-féle csoport vi-
déki működésének tisztázása ügyében. 
Igy Szegeden is m'gindult u nyomozás 
és az államrendőrség politikai osztálya 
megfigyeléseket folytatott a tekintetek-
ben. hogy vannak-e hivel a Vágl-féle 
kommunista politikának Szegeden és 
környékén s hogy kik azok. 

A budapes i nyomozások adatai sze-
rint ugyanis a vidék is be volt hálózva 
>z agitációval éa nagymennyiségű röp-
cédulák kera lek el a vidék nagyobb 
városaiba, igy álitólag Szegedre is. 

A rendőrség megállapításai szerint az 
elmúlt hetekben tényleg jártak Szege-
den a Vági-párt ügynökei, azonban a 
szociáldemokrata párt tagj i között 
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de eredménytelenül 
agitátorai. 

semmi eredményt nem tudtak elérni. A 
folyamatban lévő nyomozás, amely rész-
ben megfigyeléseke! eszkőiöl, részben 
ped g röpcédulák után kuiat, eddig 
még pozilir eredményt nen tudó t fel-
mu atoi Szegeden a a fővárosból sen 
érkezett olyan hivatalos megkereséi, 
amely a Vági párt tényleges szegedi 
munkáját sejtetné. 

A szotiátdexokrata pár ban külön-
ben mit sem tudnak a szegedi rendőr-
ség nyjirozati munkájáról A szegedi 
szociáldemokrata pártnak semmi köze 
nem volt a Vági-fé!e csoporthoz. 

Budapestről jeTentik: A kora délelőtti 
órákban a József-körüli rendőrőrszem 
egy munkáskülsejü emberre let! figyel-
mes, aki tz utcán kommunista tartalmú 
röpiratokat rsztogatott. Ebben a röp 

iratban tiltakozás volt Vágiék letartóz-
tatása elen, amelyet a bud«pesti mun-
kásság nevében törvényellenes ek mon-
dott ki a töpiral. A röpiral terjesztőjét, 
Polgári Endrét előzetes lefertóztalásba 
helyez ék A főkapitány ebben az Agy-
ben a kiha Igatást egvenlőre befejezte 
és intéikedett, hogv Vág«! é l 6 tárnát 
még ma dé u'án szállítsák ál az ügyész-
ség Mark*.-utcai fogházába, ami m e | 
is töri ént. 

Csehorszáf — rendetlen állam. 
Prága, Julius Z A Rote című nem-

zeti demokrata lap egy cikket köiOI, 
amely az Amerikában megjelenő Oku 
cimü cseh lapban látott napvilágot A 
cikk szerint Amerika kilenc .rendetlen• 
államot ismer; ezek közölt szerepel 
Csehország is. Cseh ország eddigi pénz-
űg) i gaidá kodását Amerikában bizo-
nyos mértékig hanyagnak tekintik. A 
Prágából Amerikába jOtt bizottság, 
amelynek kikü deiésél nagy bersonával 
és dobazóv.l jelentették be, még Job-
ban elrontotta a dolgot és rem tudott 
semmit végezni Kár volt az adófize-
tők pénzéért, amtí erre a kirándulásra 
költöttek. A koldus Magyarország — 
Írja tovább alap — rendbe tudta hozni 
ügyelt Amerikával és ma nem is sze-
repel a kilenc jeledékeny adás között. 
A washingtoni cseh köveiséf teljesen 
felmondta a szolgálatot. Hiányzik ott 
a diplomáciai képnség és az egyes 
konkrét esetekben való szorgalmas ás 
gondos munka. Legfőbb ideje, h o o 
aa Amerikával s rem ben fennálló cseh 
adósságoX Agyét rendbehozsát. 

Minta HHpnlpt 
óriiai választékban Nagybani 
«ríllitáa a i egész ország terü-
letére. S o é s La jos , Oroaz áo-
ésls'iola-u tarkan. Tel. 10-77, 
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Németországi hölgy 
állást keret. 
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Budapesti lapok árusítására 

ujságárus i tók 
fix fizetéssel és jutalékkal felvétetnek a 

Délmagyarország 
kiadóhivatalában 
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