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BIZTOSÍTSA VETESET JÉGKARELLEN
Tanügyi kiáiiitás Szegeden
Amióta az 1935. évi törvény életre hivta az uj
tanügyi igazgatási szervezetet, azóta pezsgő élei
indult a szegedi tankerületi főigazgatóságnál is.
Az 1935-ös törvény azt az ujitást hozta, hogy most
már nemcsak a középiskolák, hanem a tankerületben lcvö valamennyi alsó- és középfokú iskola,
tehát a szakiskolak tanügyi igazgatása is az
egyes főigazgatóságok hatáskörébe került. Ez a
szakiskolák nézőpontjából a decentralizáció elvének telel meg; nevelési szempontból azonban —
ami a mai oktatásügyben uralkodó elvként szerepel — az egység gondolatát szolgálja.
Az 1935-ös törvény elgondolásai — az azóta
eltelt 3—4 év alatt — már sok vonatkozásban
megvalósultak és látható formát öltöltek a szegcdi tnnkerületben is. Az elmúlt években rendezett magas színvonalú tanfolyamok a Szegedi Pedagógusok Körének, majd a Magyar Nevelők
Egyesületének megalakítása, a Magyar Nevelők
Egyesületének évi vándorgyűlései, a makói és
csongrádi tanügyi kiállítások,
a Nevelésügyi
Szemle megalapítása a bizonyságai ennek. Éppen
a szegcdi tankerület vezetése igazolja azl. liogy
a tanügyi igazgatás immár nem fér el a hivatali
helyiségek és az iskolák falai között, hanem kinti gy a mozgó életbe és fölveszi annak élénk ütemét."
Szegedi vonatkozásban különösen figyelemreméltó oz a nagy érdeklődés és figyelem, amivel a
szegedi tankerület fáradhatatlan vezetője a szakoktatás. nevezetesen a mezőgazdasági, ipari és kereskedelmi oktatási intézetek felé fordul. Erre
nagyobb szükség is van, mert ezek az iskolák
újonnan kerültek a tankerületi főigazgatóságok
hatáskörébe. Tehát soron van ennek az uj ágazatnak nz eddigi mellé való beszervezése.
Oe az uj utakon elinduló magyar élet » gazdasági iiánvti oktatás kérdését amúgy is kiemeli a
bürokratikus elintézések teréről és parancsolóan
megköveteli, hogy ft gazdasági iránvu képzés ilgvét
az eddiginél hatékonyabban állítsuk ho a nemzeti
élet egészébe. Széchenyinek a magyar gazdasági
élet fejlesztésére irányuló intései ma ismét időszerűekké váltak. Magasabb színvonal, versenyképesség a müveit Nyugathoz való közeledés, a gazdasági életben ujabb vezető réteg biztosítása, a
poziciók megszerzése mellett a felelősséges és
szakszerű munka vállalása és végzése, tőkeképződés: a Mának épp ugy föladatai, mint a 100 év
előtti időknek.
Ilyen meggondolás mellett egészen véget k'ell
érnie
magyar középosztály régi téves felfogásának. amelv szerint a lusta és kevésbé értelmes tanulót átlökte a szakiskolába. A szabad, gazdasági
pályákon élő embernek elsején nem olvassák kezébe a fizetést, hanem kitartó munkával, hozzáértéssel, versenyképességgel és sole kockázattal magának kell gondoskodnia megélhetéséről. Ezt semmiféle törvénnyel biztositani nem lehet, csak megfelelő tudással, képzettséggel és szorgalommal.
'Annak az ipari és kereskedelmi szakoktatási
kiállításnak, amely május 14-én az iparostanonciskola helyiségeiben megnyílik, az a legfőbb célja,
hogy bemutassa a közönségnek azt a komoly és
színvonalon átló munkát, amit ezekben az Intézetekben végeznek'. És bizonyára megláttatja ez a
kiállítás azt az eredményt is, ami ennek a munkának q nyomán előáll. A szegedi tankerület fárndliaiallnn és sokoldalú vezetőjének: Kisparti János dr. igazgatónak nz érdeme, bogy — tudomásunk szerint — Magyarországon nz első ilyenirányii és egészen nagyszabásúnak ígérkező szakoktatási kiállításra sor kerülhetett. A közönségnek'
módjában lesz tájékozódni arról, hogy rövid 100
éven belül a magvar ipari és kereskedelmi szakoktatás hová fejlődött. Hogyan termelt dolgozó és
vezelő réteget ahhoz, hogv igen nehéz versenyzési vlszonvok" között. Magvarország Európa délkeleti részén magának' vezelőszerepet tudott biztositani.
A világháború befejezése után gazdasági eszközökkel továbbfolyt a háborúskodás. Abból, hogy
az ismert nehéz helyzetben Magyarország ennyire
niegállolta helyét és hogy a másik oldalról várt
gazdasági összeroppanás nem következett he. egy
kis rész a gazdasági szakoktatás javára is irható De n nagy változások előtt átló magvar étet
napipnrnnesát ma mindenkinek meg kell hallania,
A magyar ifjúságnak nem a selejtesét, hanem a
javát kelt a gazdasási pálvákra iránvitani. hogv
birtokában tegyen a reáváró vezetőszerepbez szükséges kcpe-«ég és hogv megszerezhesse a szüksé-

ges képzettséget. Az az érzésünk, hogy

ennek a

gondolatnak a részére kitűnő propagandát jelent
a vasárnap megnyíló kiállítás, amelyről a szom-

bati sajtóbemutalás után kellő tájékoztatást kap a
nagyközönség.
Kováts József

dr.

ErehQ István professzor,
a szegedi egyetem rehtora
hapta a Tudományos Akadémia nagydifál
Budapest, május 10. A Magyar Tudományos
Akadémia szerdán tartotta nagygyűlésének
második napját, amelyen az akadémiai jutalmak odaítélése tárgyában döntöttek. A nag.Vjutalmat Ereky István rendes tagnak Ítéltek
oda „Közigazgatási reform és a nagyvárosok
önkormányzata" cimü müvéért. A Weiss Fülöp jutalommal C s ó k István festőművész működését jutalmazlak.

Az Akadémia nyelvtudományi és történelemtudományi könyvjutalmát a következő
szegedi egvetemi hallgatók nyerték: S z a b ő
László és T i h a n y i Zoltán. Á természettudo,
mánvi könyvjutalmat K o v á c s Eszter, a Vikár Béla-féle Kalevala-forditás egy-egy példányát S l r a u s z Gyula szegedi egyetemi
hallgató.

Az örökség miatt ölte meg apját
Lasancz Mihály
Szegedre h o z z á k a g y i l k o s s á g g a l g y a n ú s í t o t t g a z d á t
(A Délmagyarország munkatársától.) Szombaton reggel találták meg L a s a n c z
Antal
71 éves csorvai gazdálkodó holtlestét az öthalmi erdő szélén. Olt ült az idős gazdálkodó
bállal egy fának támaszkodva, kezeit a mellén
összefonta, mintha pihenne. A nyomozás már
az első napon megállapította, hogy L a s a n c z
Antal bűntény áldozata lelt. A gvanu a halott fiára: L a s a n c z Mihály gazdálkodóra terelődött.
Lasancz Mihály iésztvetl azon a halotti toron. amelyen olt volt apja is. A fiatal gazda
hamarabb eltávizolt a torról, és a feltevés szerint lesben állt az üthalmi erdő szélén, mert
India, hogy arra vezet el apja utia. A jelek
szerint megtámadta apját és a földre teperve,
fojtogatni kezdte, majd megtaposta A holttest
nyakán ugyanis fojtogalás nyomait talállak,
a hétfőn megtartott törvényszéki hnnrotás pedig megállapította, hogy Lasanez Antalnak' egv
nvakcsigolyacsont ja és nyolc, oldalbordája eltörött.

30 év óta
birja a DarnfólT sok millió emboi
bizalmát. Ez a legjobban bizonyltja,
hogy a Darmol milyen jól bevált és
kitunó hashajtó. Székrekedés 'eller.
a jó és kedvelt
hashajtószer. a
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Budapof, május 10. A Nemzeti Bank az
1036. december 20-i kelettel ellátott tízpengös
címletű bankjegyeinek kibocsátását május 15án megkezdi. A tízpengős bankjegyeik első oldala irisszerö zöld-sötétlila-zöld színben van
nyomva. A bankjegyek képének baloldalán
esipkeszerüep képzett finom keretben dicsfény
által övezve Magyarország Védasszonya ölében a kisded Jézussal, jobboldalán pedig keretben leányfej látható. A bankjegy hátoldala
lombzöld-kékeszöld-lombzöld színű. Középütt
elhelyezett stílszerű keretben Szent István király lovasszobra látható. Ettől balra ovális
keretekben a koronás magyar címer, jobbra
pedig ugyancsak ovális keretben a tízes értékjelzés van elhelyezva.

A kedden őrizetbevett Lasancz Mihály az
első perctől kezdve tagadta, hogy ó ölte volna
meg apját. Kihallgatása alkalmával azt állította, hogy a halotti torról nyomban hazament.
Ezt az állítását azonban nem tudta igazolni.
A rendőrség kihallgatta a halotti tor vajamennyi résztvevőjét és a fiatal gazdálkodó ismerőseit. Ezek elmondottak, hogv Lasancz
Mihály haragos viszonyban volt apjával és
állandóan hangoztatta, hogv elteszi láb alól az öreget.
A' toron ittas állapotban is megtelte fenyegető
kijelentését. A nyomozás megállapította, hogv
a fiatal Lasancz engesztelhetetlen gyűlölettel
viseltetett apia iránt, amióla anja vndháznstársat vett magához. A fiatal gazda attól félt,
hogy ania feleségül veszi vadhőznstársát és igy
kevesebb marad rá az örökségből.
Lasancz Míliálvl ma, csütörtökön délelőtt S
szegedi rendőrkapitányságra kisérik. itteni kihallgatása után pedig átadják az ügyészségnél?.
tartam 1939. november 30-Ig Terjed, amely időpontig, a behívott bankjegyeket úgy mini eddig, fizetésképen el kell fogadni. Ezen idő után
az említett bankjegyeket a Nemzeti Bank intézeté-ben Csak kicserélésre fogadják el. 1942
november 30-ával a Nemzeti Bank beváltási
kötelezettsége ezekre a bankjegyekre vonatkozólag megszűnik.

Német mérnökök BukarestbeU
és M e d g y e s e n
Bukarest,, május 10. Keddcs este 70 n'émel
mérnök érkezett Bukarestbe. A német mérnökcsoport csütörtökön meglátogatja a kőolajvidéket,

onnan M ed gyesre

gázmüvek

utaznak

az ottani

föld-

és az üveggyár meglátogatására.

Legmagasabb
hüftöképességükröf ismept

rehefóltfl,

i m i m
Kedvező

fizetesi

feltételek.

Kossuth Lajos-sugárut 18 sz.

— Idösült bronchitis ,az asthma és az eraphysenp kezelésében reggel éhgyomorra egy pohár
természetes „Ferenc József' keserűvíz a tápcsaA Nemzeti Bank jelenleg forgalomba lévő torna tartalmát csakhamar feloldja és kimélete192!). február 1-i kelettel ellátott 10 pengős sne levezeti s az emésztőszervek további működé,
címletű bankjegyet május 15-től kezdődően a
sét hathatósan előmozdítja. Kérdezze meg orv«v
forgalomból bevon ja. A bevonásra kitűzött idő- sát.

