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JEGYÁRUSÍTÁS 
0 tanárképzőföiskola 

elbúcsúztatta 
dr. Littke Aurél igazgatót 

Tgnéymegnyi tó ünnepség a főiskolán 

(A Pélmagyarország munkatársától.) A pol-
gári iskolai tanárképző főiskola vasárnap tartotta 
meg tanévmegnyitó ünnepségét, amely alkalom-
mal búcsúztatták a nyugalomba vonuló dr. L i t t -
ke Aurél igazgatót. 

A főiskola tornatermét zsúfolásig megtöltötte 
a közönség. Az ünnepséget a főiskolai énekkar 
Uiu&taja'ü. _ XU«LUiÍ. ho,„tyajd ,.4r* S z ő k e f a l v i 
N a g y Gyula igazgató mondott megnyitó beszé-
det. Bejelentette, liogy fl főiskola és n gyakorló 
polgári iskola vezetésében vállozás állt bc; dr-
Liltkc Aurél igazgató nyugalomba vonult hosszú 
tudományos és érdemekben bővelkedő munka 
után. A továbbiakban arról szólott, milyen ne-
hézségekkel kell a főiskola lanári karának és a 
hallgatóságnak megküzdeni, hogy a aziik helyen a 
megnövekedett létszii 

ni mellett zavartalanul falv-
ion a munka. Annak.'i reményének adott kifeje-
zést, hogy az illetékesek méltányolni fogják az 
Intézelnek a jelenlegi helyzet miatt előterjesztett 
kérelmét és a hallgatóság elhrlvezése, illetve a 
munka zavartalansága minden vonatkozásban 
biztosítva lesz. 

Ezután dr. J f n s z t i Jórscl egyetemi tanár, a 
főiskola igazgató-tanácsának elnöke búcsúzott el 
ineleg'szavakkal dr. Lilike Auréllól. 

— Hal évig működtem együtt Lilike Aurél ba-
rátommal — mondotta a professzor — és az ez-
által kifejlődött barátság eltéphetetlen lett kö-
zöttünk. .Számtalan probléma volt, amelyet közö-
sen kellett megoldani és mindig r. len jobban járt 
el. Szerénysége nem engedi meg, bogy mos! 
hosszasan méltassam egyéniségét, ezért csak igv 
jellemzem: jóságos, igazságos, egész ember ugy 
felfelé, mint lefelé. Növendékeinek mindig szere-
tő vezetője. kollégáinak hü barátja volt, kiváló 
tudós és elsőrendű tanár. Az ö érdeme, hogy a 
ÜT) évvel ezelőtt újjászervezett főiskola mai ni-
A óját elérte. Az ő nevéhez fűződik a főiskola ki-
bővítése cgv eine|e|tel, 11 mezőgazdasági kiegé-
szítő szukkör és a női kézimunka kiegészilöszik-
kör A professzor H továbbiakban annak a remé-
nyének adott kifeiezést, hogy Lilike lovábhra is 
tanácsadója és lelkes munkása lesz a főiskola 
TejIődésének fokozásában. 

A főiskolának egy hölgv- és egv férfihallgatö-
.11 virágot és bubérkoízorut adott át Littke Aurél-
nak. 

Ezután F r a n k János főiskolai tanár „Fény-
elektromos jelenségek" címmel tartott nagy ér-
drklődéssel kiséri érdekes, felkészült előndást. 
Bevezetőben ismertette, a fényelektromos jelen-
ségek fizikai lényegét, történeti kialakulását és 
Átalakító hatását n modern fizikára. Szótolt a 
fénv elektromos jelenségek technikai alkalmazá-
sáról. Meg í r t a r á z t a a hangosfilm lényeeét, n 
fotócella technikai berendezését. Előadását szí-
nessé és változatossá tették a kisérlelek. A hall-
Salóság melewen megtapsolta Frank Jánost érté-
kes előadásáért. 

A Himnusz telezte be az ünnepségei. 
I)r. L i t t k e Aurél a 1 légi-étteremben vacso-

rát adott, a m el ven tanártársain kivfil résztvett 
dr. I l u s z t j József, az Igszgató-tanáes elnöke és 
K r a t n f i 1 Dezső. n gyakorló rrolgári iskola 
igpz.gatöia. A vacsorán F r n n k János főiskolai 
tanár üdvözölte a távozó igazgatót és kérte, hogv 
tartsa meg továbbra is szeretelében a főiskolát 
Ezután dr. A h r s b á m Ambrus meleg szavakkal 
köszöntötte I.ltlke Aurélt, a kittfoő tudóst, az ön 
rétien es őszinte barátot, az ifjúság nielegszivü 
•őv.at, aki nemcsak szóval, dr leltekkel is támo-
gatta az ittasáénak minden nemes nevét. Utána 
K r a l o f j ] Dezső üdvözölte a tudóst, mint a 
gyakorló noteári iskolának főtgazeatófát. aki 
messzemenő gondoskodásával és figyelmességével 
mindent elkövetett hogy a gyakorló iskola fej-
lődjek és gyarapodjék. 

— A Szegcdi Kereskedők Szövetsége nagyta-
nácsa 11-én, kedden este fél 9 órakor a I.loyd-
Társtilat helyiségében iiléíit tart, melynek 
tárgysorozatán a raktárkészletek folytatóla-
gos bejelentésének ügye, n kereskedők aggko-
ri biztositásának ügye, a nagy vagyonadóki-
vetések ügye, a kiskereskedői kölcsönügy és 
egyéb fontos fojyóügyek szerepelnek. Telein-
lellel a tárgysorozaton szereplő tárgyak fon-
tosságára, az elnökség kéri a tagokat, bogy 
az ülésén minél nagyobb számban jelenje-
nek meg. 

— Razziákon ellenőrzik a légoltalmi felké-
szülést. A hétfői tanácsülés során dr. Pálfy 
József polgármester bejelentette, liogv a vá-
rosi légvédelmi mozgalmat fokozottabb ható-
sági ellenőrzés alá vonja és a legszigorúbban 
ellenőrizteti a köteles házi légvédelmi beren-
dezései: beszerzését és karbantartását. 

— Öngyilkos kisérlcl. Gombos Erzsébet 
21 éves kisznlgálónö hétfőn a Hajnal-ucca 5. 
számú házban lévő lakásán borotvapengével 
bal csuklóján átvágta ereit. A mentők kötöz-
ték be. Állapota néni sulyos. 

— Ilétnyolrados ncni bunda 150 P. Chyper és 
Rőder niacskabünda P 180— Bl.ni, Kelemen u. 5. 
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A szegedi 
zászlómozgalom 

A Felvidék visszacsatolásával kapcsolatban 
országos mozgalom keletkezeit arra, bogy a 
felvidéki városokat nemzetiszínű zászlókkal 
lássák el. A „Zászlót a Felvidéknrk!''-mozga-
lom természetesen Szegeden is teljes erővel 
indult meg. Egyesületek, iskolák és magáno-
sok gyujlést rendezlek a maguk körében, 
aminek kétszázon felüli zászló telt az első 
eredménye. A mozgalom azonban nem volt 
irányított és a mnfalknzolt bizonytalanságot 
készül megszüntetni a hatósági részről vató 
akarás, hogv a főispán, illetve a polgármes-
ter veszik a kezükbe a mozgalom irányítási t , 
kiter jesztését és a hegVIIjtött összegeknek, az 
elkészíttetett zászlóknak A továbbítását. 

Zászlót a Ff lv idéknak! A „Turul" Szö-
vetség szegedi kerületi vezérségénck a felvi-
déki magvarság számára küldendő zászlógvüj-
lése u iabb eredménnyel járt. Budapestre több 
egyesület ajándékképen, 9 ezer zászlóra való 
nnvag gvüll össze. Ebből ezer zászló anyaga 
holnap Szegedre érkezik. Ezzel kapcsolatban 

felkérik Szened nőtársadalmát, a varrodá-
kat és a MANSz szegedi csoportját, hogv vé-
gre ki részét a munkából és vállal ia el a 
zászlók összeállítását. A Házfelügyelők Nem-
zeti és Gazdasági Egyesülete szegedi csoportja 
200 zászló összeállítását vállalta. Kérik a 
vállalkozókat, bogy cimuket a „Turul" szö-
vetség szegedi vezérségének helyiségében (Gi-
zella-tér 3., földszint jobbra) bejelenteni szí-
veskedjenek 

— Főfájás, idegesség, hypochondriás állapotok 
gyakran a legrövidebb idő alalt megszűnnek, ha 
bclmiiködésüiikel reggelenként, éhgyomorra egy 
kis pohár természetes „Ferenc József" keserű-, 
vízzel elrendezzük. Kérdezze meg orvosát. . 

— A szegedi ötösfanács Ítélete. N a g y Lajos. 

ötvenhat éves tárcsái földműves fegyveres erő 

gyalázásának vétségével vádollan állolt hétfőn a 

szegedi törvényszék ötös tanácsa előtt. Május 

9-én nagy politizálás folyt az cgvik borbélymü-

helyben. Lapokat olvastak fel, amelyekben a» 

európai fegyverkezésről volt szó. Mindenki be-

leszólt, többek között u vádlott is, oki ezt mondta? 

"„Sok a katonaság, csupa here". Nagy Lajos véde-

kezésében clőadla, hogy kijelentéséi nem a hon-

védségre érlelte, hanem idegen hadseregekre. 

Végigharcolta a világháborút, két kitüntetésül 

van és hetvenszázalékos rokkant. A bíróság nyo-

matékos enyhítő kötülmények figyelembevételé-

vel tizenöt napi elzárásra iiélte, az ilélet végre-

hajlását három évi próbaidőre felfüggesztette. 

— Elitéit betörők. Pulav Sándor 4 4 eszten-
dős lopásért töbszürösen büntetett bádogos e4 
Lévay Mihá ly 52 éves cipész betöréssel és 
lopással vádolva állott hétfőn Habermann t a * 
nácsolnök előtt. Pu lav és Eévay januárban;; 
betörtek Weisz Imre Mars-téren lévő üzlete-
be, ahonnan ruhát, ágyneműt, vásznai és se-
Ivemkelmékct vittek el, mintegy ezer pengő 
ériékben. Jun ius 28-án Barabás Sándor ven-
déglős Szent István-téri üzletét tiszteltél? 
meg látogatásukkal. Innen abroszokat, bort 
és 45 pengő készpénzt vittek el. Harmad ik be-
törésük után, amelyet Gutfreund Károly fűszer-
es csemegekereskedő Mikszáth Kálmán-uccui 
pincéjében követlek el — rajtavesztek. A hét-
fői főtárgyaláson mindent beismertek, a bíró-
ság Pulayt egyévi, Eévavt pedig héthónapi 
fogházra ítélte. Orgazdájuk Jurik Pálné sze-
gcdi asszony volt. aki azzal védekezett, bogy 
nem tudta, miszerint lopott árul vásárolt 
volna. Tulajdonéi leni kihágásért ifélték el 
nyolcnapi elzárásra. Mindbárom ítélet jog* 
erős. 

-- Kisteleki hirek. TTivatulos óra a községhá-
zán. Az uj főispáni rendelet szerint a község-
házán reggel 8 órától délután 2 óráig és 4—6-ig 
van hivatalos óra. Feleket csak 8—2 órq között 
fogadnak. — Táncmulatságok. 30 án lémgatóest 
tesz Kisteleken az Ipartestületben. November hu-1 

szadikán Katalin-bál a Kisteleki Iparos- és Ke-
reskedöifjak Egyesülete rendezésében. 

Kemény tűzifa eladási 
Mindenki beszarazheti tűzifa szükségletét a Hazai 
rabparlon Stefánia elölt, m\g a kirakodás tart 

I. o. szil hasábfa P 4.20 q 
I. o. íölgy „ P 4.30 q 
tölgy-és szildorong P 4.— q 

házhoz szállítva. Megrendelés a b a j 6 a41, vagy 
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