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Évzáró ünnepség 
a főiskolán 

(A Déimagytuurszag munkatársától) 
A polgári iskolai tanarképző i'óiskola 
vasaruap délben tartotta evzaró ün-
nepséget a főiskola Bolilogasszouy-su-
garuti épületének nagytermében. Az 
évzáró únuepsegen az erdeklüdok so-
raiban résztvett dr. B a l o g b Ányos 
tankerületi főigazgató, Á b r a h á m 
Ambrus egyetemi tanár, a varos kép-
viseletében dr. P á l f y György tanacs-
nok, továbbá dr. H a l á s z Pál kano-
nok, belvárosi esperes-plebános és dr. 
S z é l i Gyula, az ügyvédi kamara el-
nöke. 

Az ünnepség a Magyar Hiszekegy 
eléneklésével kezdődött, majd dr. 
S c h i l l i n g Gábor főiskolai igazgató 
beszámolt az elmúlt tanévről. A beszá-
molóból kitűnt, hogy a főiskola a most 
lefolyt tanévben tovább haladt a fejlő-
dés utján. Az év elején 530 hallgatója 
volt a főiskolának, ez a szám az év 
vegére 504-re olvadt le. Az eltávozott 
hallgatók legtöbb esetben anyagiak 

' hiánya miatt voltak kénytelenek el-
hagyni a főiskolát. Három német anya-
nyelvű hallgató azért szakította félbe 
tanulmányait, mert beiépctt a német 
hadseregbe. 

Bejelentette az igazgató, hogy a 
földrajzszakos hallgatók részére a 
most lefolyt tanévben uj melSéktansza-
kot létesítettek, a háztartástant, amely-
nek máris igen sok hallgatója volt. 
bejelentette továbbá, hogy tekintettel a 
megnövekedett létszámra, a gyakorlati 
kiképzést, amelyet eddig csak a főis-
kola gyakorló iskolájában folytattak, 
a mostani tanévben a Szent Imre pol-
gári iskolában is bevezették. Beszá-
molt arról is az igazgató, hogy a nagy 
tanárhiányra való tekintettel a kul-
tuszminiszter a főiskola hat kiváló elö-
inenetelü hallgatójának időbeli kedvez-
ményt adott és ezek a rendes tanú Imá-
it yi jdőnél hamarább kapják meg ta-
nári oklevelüket. Velük együtt az idén 
21IW nj polgári iskolai tanárt bocsát 
száráivárö a főiskola. 

A beszámoló után vitéz S z i l i T ö -
r ö k Imre főiskolai tanár tartott be-
s édet a főiskola első világháborúban 
elhalt hősi halottainak emléktáblája 
előtt. Rámutatott, hogy ennek a tradi-
rióvá vált szokásnak, hogy minden év-
záró ünnepség alkalmával megemlé-
keznek a főiskola hősi halottairól, kü-
lönös jelentőséget ad a most folyó há-
ború, amelyből a magvar fiatalság szin-
tén kiveszi a részét. Arról beszélt ez-
után, hogy a táblán levő 33 név azt 
üzeni nekünk, tiszteljük a hőst és töl-
tekezzünk még hősi lélekkel, mert lat-
ijuk azt, hogy a technikai háború ko-
rában is elsősorban a hősi lélek dönti 
el á csaták sorsát. A hősi léleknek két 
Vonása van: az aktív és passziv vonás. 
'Az aktiv vonás az erők megfeszítését 
predménvezi, a passziv pedig az én 
megtagadását, az élvezetekről valö le-
mondást. A mi hősiességünk forrása 
a világtörténelem legnagyobb hőse: 
Jézus Krisztus, akiben mindkét vonás 
feltalálható. 

Beszéde végén a szónok koszorút 
helyezett el a hősi emléktáblán. 

A beérkezett pályamunkákról szó-
ló jelentést oivasla fel ezután Schil-
ling igazgató. A pedagógiai pályáza-
ton 50 pengőt és oklevelet nyert: 
H o r v á t h József IV/a szakos hallga-
tó. a magyar nyelv és irodalmi pályá-
zaton 50 pengőt és oklevelet kapott 
Kocsis Klára 111/a. szakos hallgató, a 
néprajzi pályázaton 50 pengőt és okle-
velet N a g y Piroska II./a. szakos hall-
gató. történelmi pályamunkájával 70 
pengőt és okelevelet nyert H o r v á t h 
József IV.Ja szakos hallgató, a vegy-
tanpályázat 10 pengős diját G v ő r k v 
András I/b. szakos növendéknek Ítél-
tek, matematikai pályamunkájáért di-
r-éi etet és 30 pengő szorgalmi dijat 
Vspott V a j d a Róza Tll./e. szakos 
hal'gató Az ének-, zenepályadijat vi-

V a r s á n y i László I,/a. szakos 

hallgató kapta, testnevelést pályamun-
kájáért K i s s József Hl./a. szakos 
hallgató 40 pengőt és oklevelet, B ö r -
c s ö k Mária pedig 30 pengőt és dicsé-
retet kapott. A kézimunkajutalmakkt, 

40—40 pengőt és oklevelet D e á k La-
jos IV./a. szakos hallgató és K e r n e r 
Irén II.fe. szakos hallgatók nyerték. 

Sok hallgató könyvjutalomban ré-
szesült. - - — -

Rövidesen megkezdi működését 
a csengelei tanyaközpont 

(A Délmagyar ország munkatársá-
tól) Csengelén rövidesen megkezd-
heti működését a hamadik tanya-
központ. A közigazgatási épület el-
készült, csak a tetőcsatornákat rak-
ják fel még az épületre és szépen 
bekerítve, készen vár ja az n j tanya-

I központ közigazgatási épülete, hogy 
átadják rendeltetésének. Hir sze-
rint dr. Klement Antal aljegyző ke-
rül ki Csengelére, mint a tanyai 
közigazgatás vezetője. A csengelei-
ek már nagyon várják, ami érthe-
tő is, hiszen attól kezdve, hogy a 
közigazgatási kirendeltség Csenge-
lén megkezdi működését, a gazdák-
nak nem kell többé Felsőközpontra 
menniök ügyes-bajos dolgaik elin-
tézésére és megtakarítanak maguk-
nak 15—20 kilométernyi útat és fá-
radságot. 

Szeged városa íme a legszegé-
nyebb tanyai népről is gondosko-
dik: felállítja a harmadik tanya-
központot, hogy a mostani felelős-
ségteljes, nehéz időkben a gazdál-
kodók ne vesztegessék a drága időt, 
a munkanapot azzal, hogy oda-
vissza 40 kilométeres utat tegyenek 
meg, ha hivatalos ügyeiket el akar-
ják intézni. Most már esak a sze-
mélykérdés volDa sürgősen elinté-
zendő és a csengelei közigazgatá-
si kirendeltség megkezdhetné mű-
ködését. 

A plébánia, posta, közigazgatás, 
minden együtt lesz most Csengelén, 
a központban. Kívánatos volna 
most már teljesen központosítani 
Csengelén a közszolgáltatást. Az or-
voslak ugyanis jelenleg 3 és fél ki-
lométerre fekszik a közigazgatási 
épülettől, ami igen nagy utat jelent 
a tanyai népnek. A város orvosla-
kot emelhetne az ú j közigazgatási 
épület közelében és a mostani o r -
vosiakét más öélra használhatnák 
fel, esetleg értékesíthetnék. Igaz, 
hogy ebben a pillanatban nem ak-
tuális ez a kérdés, mert a Bsengelei 
orvosi állás nincsen betöltve. Ha-
sonló a helyzet a szülésznővel is, 
aki a központtól 6 kilométerre la-
kik. Ezeket a dolgokat most mégis-
csak centralizálni kellene, hogy vég-
leg megoldódjék a tanyaközpont 
kérdése. 

Jól tudjuk, hogy a város mérnö-
ki hivatalának most igen sok az el-
foglaltsága, mégis kívánatos volna, 
bogy minél előbb városi hatóság 
elé kerüLjön a csengelei tanyaköz-
pont rendezésének terve, legalább 
89—100 házhely megjelölésével, ne-
hogy az a helyzet alakuljon ki, mint 
Lengyelkápolnán, ahol úgy építkez-
tek. ahogy éppen adódott . . . 

Csengelén jelenleg nincsen rend-
őrőrszoba. Ez mindenesetre biza-
lom az ottani nép erkölcsei iránt, 
de miután a rendőrség közigazgatá-
silag is szerepet játszik, például a 
lakásváltozások bejelentésénél, nem 
bizonyult elégségesnek, hogy heten-
ként egyszer jött ki Csengelére 
egy-egy rendőrtisztviselő a bejelen-
tések felvételére. 

A csengelei leventeotthon ls fel-
épült és — máris kicsinek bizo-
nyult. Ebből az a tanulság vonható 
le, hogy az építkezéseknél mindig 

10—20 esztendővel távolabbra kell 
tekinteni, amikor a terveket meg-
csinálják . . . 

A csengeleieknek legfőbb vá-
gyuk, hogy végre a templomuk is 
felépülhessen. A templom helyét az 
elmúlt héten kiküldött bizottság je-
lölte meg. Ez is bíztató jel, mint 
ahogy az is. hogy a közgyűlés a kö-
zelmúltban 30.000 pengőt szavazott 
meg hozzájárulásként a csengelei 
templom felépítésére. Balogh Jenő, 
a csengeleiek népszerű plébánosa, 
mindent megtesz a templomépítés 
érdekében és állandóan buzdítja a 
híveket, akik magánadakozást is 
kezdeményeztek már, természetesen 
ennek akkor volna igazán eredraé-
tiye, ha a hivek látnák, hogy a 
templomnak legalább az alapjait 
l e r a k j á k . . . 

A csengelei magyarok bizakod-
nak és reménykedve tekintenek a 
jövő elé. Bármilyen nagy megpró-
báltatás volt is rá juk nézve a ta-
vaszi árvízveszély, bizalommal és 
szorgalmasan dolgoznak s vala-
mennyien szívvel-lélekkel állanak 
az ország vezetői mögött hazánk 
nagy küzdelmének napjaiban. 

Cstkágóf terménytőzsdezárlat. Buza 
juniusra 116 ötnyolcad—118 hétnyol-
cad, szept. 119—122, dec. 122 egynyol-
cad. Tengeri juniusra 85 egynyolcad, 
szept. 88. dec. 90.5. Rozs juniusra 62.5, 
szept. 65.5. dec. 69 háromnyolcad. 

T Ő Z S D E 4 
Budapesti értéktőzsdezárlat. Nyu. 

godt hangulatban, csekély forgalommal 
nyitott a hétfői tőzsde. A vezető érté-
kek közül a Kőszén és Salgó maga-
sabban, a Bauxit, Rima és Magyar Cu-
kor alacsonyabban nyitottak. Később a 
kínálat megerősödött, a vételi érdeklő-
dés megszűnt és az árszint visszaesett. 
A tőzsde egyenetlen irányzattal, nagy-
részt árveszteségekkel zárult. 

Zürichi devizazárlat. Páris 9.57, 
London 17.27, Newyork 431 , Milánó 
22.66 egynegyed, Berlin 172.53 három-
negyed, Szófia 5.37, Bukarest 2.50. 

a Magyar Nemzeti Bank valutaár-
folyamai. Szlovák kor. 11 45—1175, lej 
195—2.08, lira 17.40—1790, svájci tr' 
79 60-80 60. svéd kor. 81 70—82.70 

A budapesti terménytőzsdén cse-
kély forgalom mellett az árak válto-
zatlanok. 

A budapesti gabonatőzsde hivatalos 
árjegyzése. Buza 81 kg-on felül 3150 
80 kg-on felül 31.—. 78 kg-os 50— P 
Bozs szokvány 71 kg-os 28—. kétsze-
res 28.—. Takarmányárpa 65 kg. Bu 
dapest 24.50. Szeged 24 30. Zab 41 
kg-os Budapest 26 50. Szeged 26.50 
Tengeri csöves 17.70, szemes 22.10. 

Bezárult a német 
nyelvtanfolyam 

(A Dót magyar ország munkatársd-
tói A Német Tudományos Intézet — 
mint ismeretes — német nyelvtan-
folyamokat rendezett Szegeden, va-
lóban kiemelkedő sikerrel. A tanfo-
lyamoknak igen sok hallgatója volt, 
akik az egész tanév folyamán nagy 
szorgalommal hallgatták á lelkes, 
kitűnő tanerők előadásait. A tan-
folyamokat szombaton este kelle-
mes. hangulatos összejövetellel fe-
jezték be az újszeged i „Liget-ven-
déglődben. A vendéglő helyisége 
zsúfolásig megtelt a tanfolyamok 
hallgatóival és azok vendégeivel. 
Dr. Fritz Noak egyetemi lektor, m 
tanfolyamok vezetője nyitotta meg 
az összejövetelt, amelyen megjelent. 
Erich Kampf német konzul is. Aá 
egyetemi lektor megnyitó beszédé-
ben bepillantást engedett a Német 
Tudományos Intézet működésébe és 
hangsúlyozta, hogy éppen úgy, aho-
gyan itt, Szegeden a. német nyelv 
titkaiba vezetik be az érdeklődőket, 
Miinehenben például a Magyar Tu-
dományos Intézet a magyar nyelvet 
oktatja az ottani német polgárok-
nak. A lektor köszöntötte ezután a 
megjelenteket, élükön a német bi-
rodalom képviselőjével, majd átad* 
ta a szót. Erieh Kampf konzulnak. 

A szegedi német konzul köszöne-
tet mondott a tanfolyamok szorgal-
mas hallgatóinak és kiemelte, hogy 
amint a magyar honvéd váHvetvói 
küzd most a frontokon a német ka-
tonákkal, éppen úgy a német—ma-
gyar kultúrközeledés terén is váll-
vetve kell munkálkodni mindkét 
nemzet javára. A konzul ezután fel-
olvasta azoknak a névsorát akik a 
tanfolyamok hallgatói közül juta-
lomban részesültek. Kiss Gabriella 
tanárnő és Náray FereniJ, a felső 
tanfolyam két legkitűnőbb hallga-
tója négyhetes kurzuson fog részt-
venni ezen a nyáron Münchenben, 
a Német Tudományos Tntézet költ-
ségén. A tanfolyamok hallgatói kö-
zül igen sokan kaptak még juta-
lom könyveket és egyéb kitüntető 
emléktárgyakat. 

Az összejövetelt igen kellemessé 
tette az ügyesen összeállított, műsor. 
A tanfolyamok hallgatói egyfelvo-
násos színdarabbal, párjelentetekkel 
és dalokkal tettek bizonyságot a né-
met nyelvben tanúsított előmenete-
lükről. Az összejövetel a legjobb 
hangulatban a késő éjszakai órák-
ban ért véget. 

Fájdalommal s megtört szívvel tudatjuk, legjobb' férj, szere-
tett jó apánk 

Gulyás Bálint 
íyugalmazott tiszthelyettes folyó hó 7-én csendesen elhunyt. 
Drága halottunk földi hamvait a Belvárosi temető kupola-
ssarnokából f. hó 9-én fél 5 órakor fogjuk a Református te-
metőben örök pihenőre helyezni. 

Külön villamos 4 órak'of indul a 

GYÁSZOLÓ CSALÁD. 

Kálvária-téri kitérőtől. 


