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fognak többet besorozni, mint amennyit az eddigi 
ujoncjutalék kitett , egyidejűleg azonban tizenhat-
ezer katonát azok közül, akik harmadik évüket 
szolgálják és akik a hadkötelezettség teljesí-
tésében különös kedvezósre számithatnak, idő 
előtt fognak szabadságolni. A békelétszám 
tényleges fölemelése tehát az első esztendőben 
csak hatezer embert fog kitenni. Ezzel a több-
lettel a hadügyi kormányzatnak elsősorban 
lehetségessé akar ják tenni a létszám szabályo-
zását a csapatoknál, továbbá a tüzérség újjá-
szervezését, a géppuska-formációk kiegészítését 
és a közlekedésügyi csapatok fejlesztését. Az 
u j védőerőtörvény életbelépése után a második 
esztendőben előreláthatóan az eddigi jutalékon 
felül negyvenezer embert, a harmadik eszten-
dőben ötven-hatvanezer embert fognak bevenni 
és végül a negyedik esztendőben a szolgálati 
idő megrövidítése következtében beálló hi-
ányt hatvanezer újoncból álló többlet be-
sorozása által fogják pótolni. Ennek a sza-
porításnak megfelelően az átmeneti idő alatt 
avégből, hogy aköltségvetésszerü békelétszámot 
tu l ne lépjék, a harmadik évüket szolgáló kato-
nák közül egyre nagyobb csapatokat fognak 
szabadságolni. 1915-től fogva a harmadik év-
folyam automatikus elesése következtében a két 
évi szolgálati idő teljesen érvényre fog jutni . 
A végből továbbá, hogy a békelótszámban mu-
tatkozó hiány következtében beálló hézagokat 
kitöltsék, a póttartalékot is alaposan ujjá fogják 
szervezni. A póttartalék a számfölötti alkalma-
sokat átfogja engedni a csapatoknak, hogy i t t 
az időelőtt való szabadságoltakat pótolják. 

Egyévi munka 
a fiatalkorú bűnösök mentésére. 

(Saját tudósítónktól.) A fiatalkorúak szegedi 

felügyelő hatósága hétfőn délelőtt számolt be 

arról a társadalmi funkcióról, amelyet a mult 

óvben az erkölcsi züllésnek indult fiatalok meg-

térítése és neveltetése érdekében teljesített. A 

teljes ülés Orkonyi Ede dr, Ítélőtáblai biró 

elnüklósóvel folyt le a szegedi tábla díszter-

mében. A beszámolón a tagok csaknem teljes 

számban vettek részt. Jelen voltak: Özvegy 

Holtzer Jakabné, Aigner Nándorné, dr Nagy 

Aladárné, lovag Worzikowszky Károlyné, dr 

Raskó Istvánné, Veress Károlyné, Somlyódi 

Istvánné, Vajda Sándorné, Jászai Géza, Vár-

helyi József, Somogyi Szilveszter dr, W immer 

Fülöp, Pálfy József dr, Scossa Dezső dr, Tur-

csányi Imre dr, Szapár József dr, Bokor Adolf, 

Regdon Károly dr, S imkó Elemér dr, Pálfy 

Dániel, Dobay Gyula dr, Landesberg Mór, Ákos 

Arnold, Thomay József, Lauber József, Hreblay 

Kelemen, Kiss Arnold és még igen sokan. 

Orkonyi Ede dr rövid üdvözlő beszéddel meg-
nyitotta az ülést, amely után Juhász István dr, 
törvényszéki bíró, a felügyelő hatóság t i tkára 
előterjesztett a hatóság 1910 évi működéséről 
szóló jelentést. 

A hatóság az 1910 évi március t izenharmadikán 
tar tot t teljes ülésén alakultmeg. Ezenkivülhárom 
tanácsülést tar tot t s elintézett összesen kétszáz-
ötvennyolc ügydarabot. Iparosoknál négy zül-
lésnek indult fiút helyezett el a felügyelő ha-
tóság s a fiuk ellen a kísérleti idő alatt semmi 
kifogást nem emeltek. 

A jelentés elmondja továbbá, hogy az orszá-
gos gyermekvédő liga Makón szókelő csanád-
megyei fiókja és a battonyai gyermekvédelmi 
bizottság működési körét szintén kibővítette a 
züllésnek indult vagy a bűnbeesés veszélyének 
k i te t t gyermekek védelmét. Csanádmegye terü-
letén ugyanezen célból kilenc patronázs-egyesü-
let most van alakulóban. 

Az 1911. év folyamán a hatóság munká ja meg-
nagyobbodik, mert a gyermekvédő liga szegedi 
Árpád-otthonába, mint javító- ós nevelő-inté-
zetbe, fiatalkorú bűnösöket is internálnak 
ezentúl. 

A t i tkár i jelentésből ki kell emelni még azt, 
hogy a fiatalkorúak hathatósabb ellenőrzését a 
felügyelő hatóság olykép szándékozik keresztül 
vinni, hogy a működési terrénumán levő váro-
sokat és községeket felügyeleti területekre 
osztja föl s ezek a területek hat-hót utcára 
terjednek ki. Az egyes területeken egy-egy fel-
ügyelő hatósági tag gyakorol majd ellenőrzést, 
akiknek erkölcsi kötelességük lesz, hogy a fel-
ügyeletükre bizott területeken élő olyan fiata-
lokról, akik a züllés veszélyének vannak kitéve, 

vagy erkölcsileg már züllöttek, valamilyen úton-
módon tudomást szerezzenek. Tapasztalataikat 
a felügyelő hatósággal közlik, illetőleg behatóbb 
vizsgálataik eredményéről jelentést tesznek, a 
felügyelő hatóságnak. 

Szeged város belterülete negyvenegy ilyen 
felügyeleti kerületre van fölosztva, a felügyelő-
ket és a felügyelőnőkot a hatóság már ki is 
jelölte s amint a kinevezésük is megtörténik, 
a felügyelő hatóság ilyen irányú működése 
azonnal hatályba lép. 

A t i tkár i jelentés szól arról is, hogy mivel a 
felügyelő hatóságok intézménye sok helyen még 
ismeretlen, azt népszerűsíteni kell. Ebből a cél-
ból a hatóság a népkőrökhöz, munkáskaszinók-
hoz és egyéb társadalmi egyesületekhes ismer-
tető közleményeket fog küldeni, söt ismertető 
előadásokat is tart . Az első ilyen ismertető 
előadást február hónap folyamán a szeged-alsó-
tanyái központon tar t j ák meg. 

N f l P I _ H I R E K 

A nő és a szociálizmus. 
- Gárdos Mariska szabadslOadása. -

(Saját tudósítónktól.) Gárdos Mariska, a ki-

váló irónő vasárnap délután tar tot ta meg elő-

adását a szegedi Munkás-Otthonban. As előadás 

iránt szokatlanul nagy volt az érdeklődés, min-

denki kíváncsian várta a k i tűnő nőagitátor 

előadását és ezért a Munkás-Otthon zsúfolásig 

megtelt. Nemcsak munkások voltak ott az elő-

adáson, hanem Szeged intel lektuál is közönsége 

is részt vet t azon és zajos tetszésnyilvánítás-

sal adott kifejezést elismerésének. 

A nő és a szociálizmus cimen tar tot ta meg 

Gárdos Mariska az előadását. Mielőtt elfoglalta 

volna a fölolvasói asztalt, Varsandán László 

üdvözölte a hallgatóságot és ő kérte föl az Író-

nőt, hogy a fölolvasását tartsa meg. 

Gárdos Mariska azzal kezdte szabadelőadá-

sát, hogy visszapillantást vetett az emberiség 

ősrégi polit ikai és társadalmi szokásaira. Fo-

kozatosan kisérte a fejlődést egész a mostani 

korig. Megkapó színekkel festette a huszadik 

századot, a műveltség korszakát , ahol a nyo-

morúság, — amely évezredeken keresztül hü 

kísérője volt a nép alsóbb rétegének, — még 

mindig nem akar elmaradni. 

Ennek okát a mai társadalmi berendezke-

désünknek tulajdonít ja. Ahol a népnek csak 

terheket raknak a vállaira, jogokban pedig nem 

részesitik, ot t a nyomort magátó l elkergetni 

nem lehet. Mivel ez az áldatlan helyzet a nő-

ket sújt ja legérzékenyebben, h ibáztat ja azokat 

az intézkedéseket, amelyekkei meggátolják a 

nők magasabb irányú kiképzését és politikai té-

ren való jogaiknak gyakorlását. Több oly álla-

mot sorol föl, ahol a nőknek már évtizedek 

óta jogokat biztosit a törvény az ál lami ós 

községi közigazgatás intézésében. 

Ná lunk még mindig csak a konyhába való-

nak tar t j ák a nőt. Ennek a nők maguk az 

okai, mert nem törődnek sem a gazdasági, sem 

a polit ikai szervezkedéssel, 6Őt még némely nő 

a férfiakat is iparkodik a mélyreható kérdé-

sekért való küzdelmektől visszatartani. Hogy 

ez a nemtörődömség milyen káros hatással vau 

a munkásságra, azt példákkal bizonyltja. 

Ma már a munkásnőnek nem szabad közö-

nyösnek lenni a szoeiális követelmények iránt , 

ha_egészséges, boldog társadalmat akarunk te-

remteni, akkor a nő' a szervezkedésben ne ellen-

sége, hanem segitó'társa legyen a férfinak. 

A mindvégig figyelemmel hal lgatott előadást 

zajos tetszéssel fogadta a hallgatóság. 

— A n é m e t k o r o n á z á s i r e m l f i n n c p . Ber-

linből jelentik: A koronázási és rendünnep teg-

nap a királyi kastélyban a szokott módon 

folyt le. Délelőtt fél t izenkét óra felé a csá-

szár és a császárné üdvözölték a jelenlevő 

hercegi személyiségeket ós azután ünnepies 

menetben a lovagterembe vonultak, ahol az uj 

lovagok elhaladtak előttük. Ezután az újonnan 

k i tünte te t t hölgyeket mu ta t t ák be. 

— D a n k ó P ű t a seab ra . A Dankó szo-
borbizottság elnöke: Pdsa Lajos értesítette 
Lázár György dr, polgármestert, hogy a 
nótafa Szegeden emelendő szobrának a nagy-
mintája elkészült és azt január huszonötö-
dikén fogják felülbírálni. A polgármester 
nem mehet föl a birálatra igy helyettest 
küld Budapestre. 

— S z e m é l y i h í r e k . Szapáry Péter gróf, 

földmivolésügyi miniszteri tanácsos, Börmatm 

Henrik őrnagy és Bőrmann Alajos századossal 

együtt vasárnap délután Szngedre érkezett. A 

kiskundorozsmni állami méntelep felülvizsgá-

lására érkeatek. Szegedon a Tisza-szállóban 

Beálltak meg és hétfőn délután visszautaztak 

Budapestre. 

— B o r o s B é n i s isobra. Az arad-csanádi 

• asu t szobrot emel néhai igazgatójának : Boros 

Béninek. A zzoboralapra adományt kértek Sze-

ged városától is, de a hatóság a kórelem tel-

jesítését megtagadta. 

— G i e M w e i n . A magyarországi keresztény-

szocialista szervezetek központja szoborba 

vésette elnökének, Giesswzm Sándor ország-

gyűlési képviselőnek arcmását. A szobrot va-

sárnap leplezték le a Katol ikus Kör nagyter-

mében ebből az alkalomból tar tot t ünnepi 

közgyűlésen. Giessweint elsőnek Baránszky 

Gyula dr, ügyvéd üdvözölte. Utána Lakatos 

Géza dr, a kereeztényszociálista egyesületek 

nevében. Ssepessy László erre az alkalomra 

ir t ünnepi ódáját szavalta el, majd Farkas 

Edi th alapítványi hölgy a katol ikus patronáxs-

egyesület nevében, Erdősy Károly igazgató a 

Szent István-Társulat nevében, Rónay József 

dr, a vidéki katol ikus körök megbízásából, 

Kostowsky Ká lmán a katol ikus szakszervezetek, 

Szabó János udvardi tan i tó pedig a vidéki 

tanítóegyesületek nevében üdvözölte az elnököt. 

Giessrvein Sándor meghatottan köszönte meg 

az üdvözlést. 

— U j k o n z u l . A kereskedelmi miniszter ér-
tesítette Szeged város hatóságát , hogy az 
argentínai köztársaság elnöke Kremesek Leót 
fiumei konzullá nevezte ki, akinek részére a 
város támogatását kéri. 

— A fiumei alpolgármester. Fiuméből je-

lent ik: Az autonóm-párthoz tartozó városi kép-

viselőtestületi tagok ma bizalmas értekezletet 

tar to t tak , amelyen összeson huszonhat rapp-

rezentante jelent meg, mig hárman k imentet ték 

magukat , de csatlakozásukat, majd bejelentették. 

Az értekezleten megvi ta t ták a polit ikai viszo-

nyokat, majd foglalkoztak a nyilvános becsület-

sértés vétségéért elitólt Corossae első alpolgár-

mester ügyével, végül pedig előterjesztették a 

kővetkező határozat i j avas la to t : A rapprezen-

tante első január havi ülésén határozati lag jóvá-

hagyta az első alpolgármesternek kormányzó-

sági osztálytanácsossal szembon követett el-

járását , azonban minthogy a büntető járás-

bíróság Corossacot súlyos pénzbüntetésre ítélte, 

az autonóm-párti rappreeentantek tiltakozásuk 

kifejezéseként együttesen mondjanak le mandá-

tumukról. A javaslat fölött hosszabb vi ta indult 

meg, azonban megállapodásra nem jutot tak , 

mert a végleges határozathozatal a napokban 

megtartandó ujabb konferencián lesz. A leg-

közelebbi értekezleten a rapprezentantékon 

kivül a pártvezetőség is megjelenik. 

— A j a p á n - b á l . A szegedi k isdedóré és 
jótékony nöegyesület leányosztályának tagjai a 
február 14-ére tervezett japán-bálon japán 
legyező-táncot lejtenek. E célból a táncra vál-
lalkozók január 24-én, kedden délután négy 
órakor a polgári leányiskolában gyűlnek össze, 
ahol Raffnerné Papp Margi t tó l nyernek a 
japán legyező-táncban oktatást . 

— Fölolvasás a Dngonies-Társaságban. 

A szegedi Dugonics-Társaság legközelebbi föl-

olvasó ülését február tizenkilencedikén tart ja , 

a városháza nagytermében. Ezút ta l Tordai Imre 

szegedi felső ipariskolai igazgató fölolvasást 

tart , Pósa Lajos ós a felesége költeményeket 

fognak fölolvasni, Balassa Ármin dr, a szép 


