
1 2 . d f i l m a q y a r o r s z Á q 1913. október 28. 

' f i f® 

[ a 

f e 

Bt 

f a 

KORZÓ 
o z x 

Igazga tó : VAS SÁNDOR. 

Telefonszám: 11-85. 
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Kedden és szerdán: 

fenség 
Nordisk dráma 3 felv. A főszerepet 

W a l d . P s i í a n d e r játsza. 

fiz i f j n s á g 
Vígjáték 2 felvonásban. 

fiz örvény 
Délamerikai dráma. 

Valamint a tel jesen uj 
műsor! 

• 
Pénztárnyitás délelőtt 11 órakor 

a „KORZÓ" M O Z I helyiségében. 

Előadások : 5, 7 és 9 órakor , 

vasárnap d .« . 2-től éjjel 12 óráig. 

Helyárak: P*hoiUüiés k 1.20, 
• — zsölye K 1.—, l-sö 

hely 8 0 fil lér, il-ik hely 6 0 f i l lér , 
l l l - ik hely 30 fi l lér. - Kedvez-
ményes iegyfüzetek a pénztárnál 

kaphatók. 
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!A szegedi cserkészbizottság 
alakuló közgyűlése. 

(Saját tudósítónktól.) A cserkészmozga-
lom hullámai, végre el jutottak Szegedre is és 
igen rövid idő alatt termékeny ta la j ra talál-
tak. Alig két hete, hogy Szele Hóhért dr. 
tankerületi főigazgató élén, a szegedi peda-
gógusok ós más előkelő társadalmi állású 
férfiak hozzáláttak az Országos Cserkész-
őrszem Szövetség helyi bizottságának a meg-
alakításához és már is lényeges eredményről 
számolhatunk be. Vasárnap volt ugyanis a 
helyi bizottság alakuló közgyűlése a város-
háza bizottsági termében, délelőtt tíz órakor 
Megjelentek azon csaknem az összes iskolák 
igazgatói ós tanárai, a városi hatóság vezető 
emberei, a honvódlkerületi parancsnok képvi-
seletében pedig Schultheisz altábornagy és a 
szegedi csapattestek kiküldött magasabb ran-
gú tisztjei, a szegedi sport egyesületek elnö-
kei és számos meghívott, előkelő férfin. Kép-
viseltették magukat ezenkívül a szegedi nő-
védő egyesületek is. Ott láttuk a társadalom 
előkelő hölgyeit igen szép számiban. 

iAz alakuló közgyűlést Szele Róbert dr. 
királyi főigazgató nyitotta meg, lelkes sza-
vakkal üdvözölte az egybegyűlt, díszes kö-
zönlséget. Rövidlen foglalkozott az ^eszmével 
és azzal a céllal, amelynek érdekében a moz-
galom megindult. 

Az -akció e mai szép eredménye nagyban 
köszönhető Szele doktor főigazgató nagy em-
berbaráti szeretetének. Utána Ditrói Nándor 
dr., a mozgalom egyik agilis vezetője, a ki-
küldött tíz tagu, előkészítő bizottság munká-
já t ismertette. Szólt arról, hogy a bizottság 
valóban páratlan energiával oldotta, meg fel-
adatát, mert hiszen tíz nap alatt teljesen elő-
készítette a mai alakuló közgyűlést. Lénye-
gesen kiemelte előadó beszédében, liogy miért 
volt szükség e közgyűlésre a nőket is meg-
hívni. Legfőképen azért, hogy az intézményt 
megösmerjék és tudják meg azt, hogy bát-
ran bizhatják a magyar dnyák fiaikat a cser-
kész-őrszem embereire, mert hisz az a cél-
juk, hogy testben és lélekben megerősödve 
vezessék őket vissza hozzájuk, 

A cserkészmiozgalomról azután Tas Jó-
zsef fővárosi igazgató, az Országos Cserkész -
őrszem Szövetség főtitkára és az Országos 
Testnevelési Tanács tagja- beszélt, megkapó 
közvetlen szavakkal. Kezdette azzal, liogy mi 
idézte elő az i f júság körében a cserkészet 
szükségességét. Az utóbbi időben a németek-
nél, a franciáknál, dó még aiz angoloknál is 
— nem szólva a többi európai nemzetékrő — 
ugy testben, mint lélekben általános deka-
dencia volt észlelhető. Mikor Baden-Powel 
angol generális az angol-bur háború ' után 
Londonba került, meglepődve látta, hogy ott 
csaknem egy millió ember él csavargó éle-
tét. Ez a szomorú jelenség ébresztette fel ben-
ne azt az eszmét, liogy Boy-scouts csapatokat 
szervezzen és ezeket katonai módon nevelje, 
a legnagyobb férfiúi erényekre. Ez az intéz-
mény hihetetlen gyorsan ter jedt el az egész 
világon. Ma már négy millió cserikész van; 
magában Észak Amerikában két millió. Hogy 
miért lelkesedik ezért az intézményért a fia-
talság, annak magyarázatát pszichológiai 
okokban kell keresni. A gyermek lelke leg-
inkább vonzódik a romantika iránt. Már pe-
dig a cserkészet apró kedves romantikai vfo-
násokika.1 dicsekedhetik. 

Három célja van ennek az intézmény-
nek: 1.) szellemi, 2.) erkölcsi, 3.) és bizonyos 
önállóságra való kiképzés. Az elsőt elvégzi a 
magyar iskola. A többire külön is kell nevel-
ni az i f jakat . A gyermekben ugyanis felhal-
mozódik az energia, mely viszi előre őt ugy, 
amint azt az élet mutat ja . A mostani élet ize-
dig tele annyi rosszal, hogy ar ra a fiatal-
leiket nem igen kell csábítani. Az, akii cser-
kész lesz, szakit a közönségre® emiberek gon-
dolkozás módjával és n-em rest például az ut-
cán elszórt narancshéjat fölvenni, csak azért, 
hogy valakit a szerencsétlenségtől megóvj 
jon. Ilyen apró cselekedetekből fejlődnék ki 
azután azok az erények!, amelyek emberré 
teszik az embert! 

Az előadót, akit rendkivül meglepett az a 

eszme iránt való nagy érdeklődés, lelkesen 
megtapsolták. 

Tas főti tkár igazán szép beszéde után 
Turcsányi Imre dr. gyermekmenhelyi igaz-
gató, az akció egyik lelkes vezetője meleg-
hangú szavakkal ecsetelte a humánus moz-
galom jövőre kiható áldásait, ma jd előter-
jesztette a bizottság megalakulására vonatko-
zólag a.z előkésziitő 'bizottság javaslatát , a 
melyet a közgyűlés egyhangú lelkesedéssel 
tett magáévá. 

A megválasztott tisztikar és választmány 
a következő: Védnökök: Báró Gerliezy Fe-
ren, Kelemen (Béla dir., a város mindenkori 
főispánja, Lázár György dr., a második hon-
véd/kerületi parancsnok: Dempf Henrik altá-
bornagy. 

Diszelnök: Szele Róbert dr. 
Társelnökök: G-aál Endre dr., Gargulits 

Antal, Gallér Kristóf, Homor István, Jánossy 
Gyula, Kárpát i Károly dr., Klucsik István, 
Nyáry György, Örkényi Edle dr., Pá l fy Jó-
zsef dr., Szinger Kornél dr., Sotnogyi Szil-
veszter dr., To-rday Imire, Tóth József. 

Ügyvezető alelnök, Ditrói Nándor dr. 
Főtitkár: Franki Antal. 
Titkárok: id. Herczeg István, Pliolita 

Béla. 
Jegyzők: Boroismyai Károly, Katona Dá-

vid dr. 
Pénztárnok: Országh József. 
Ellenőrök: Valiíhora István, Vass Ká-

roly. 
Csapatfelügyelők és előadók: Buday Gyu-

la, Csapó ödön, Fialta Marcal" dr., Faragó 
Ödön dr., Fodor Jenő dr., Forbáth Leó dr., 
Gidófalvy Béla dr., Hollós József dr„ Kőhe-
gyi Lajos dr., Kmauisz József dr., Papp Fe-
renc, Regdon Károly dr., Szalay József dr., 
Szántó József dr., Takáts Istlván, Turcsányi 
Imre dr. és az egyes tantestületekből dele-
gált 2—2 tanár. 

Választmányi tagok: Alunássy Endre, bé-
gevári Back Bernát, Balassa Ármin dr., if-
jabb Bereczk Sán dór. Bohn Károly, Bokor 
Adolf. Csányi Sándor^ Dávid Mihály, Der-
szib Béla, Fehér Árpád. Fí rbás Nándor, Fü-
zessy Márton, GilfitckistaT Lajos; Grün József 
dr., H-auser Rezső Sándor, Hoffer Jenő, bós-
tvai Holtzer Tivadar. Jedlicsíka Béla dr., 
Kecskeméti Antal, Klein Mór dr.. Klng Pé-
ter, Kőnig Frigyes, Lakos Soma, Lantos Bé-
la, Lendvay Sándor, Lippay György dr., Lö-
vész Antal, Miayer Márton, Móra Ferenc, Pa-
lócz László, Pásztor József, Piék Jenő. Rő-
mer Péter, Somogyi József, Striegl József, 
'Székely Vilmos dr., Szi gyártó Albert, Tóth 
Károly, Újlaki Antal, Vadász János dr. ós 
az egyes tanintézetek kebeléből kiküldött 3 
—3 tanár. 

Végezetül Jánossy Gyula királyi tanifel-
ügyelő üdvözölte a helyi bizottságot és öröm-
mel jelentette ki, begy ez üdvös pedagógiai 
szervezetet a leglelkesebben támogatni fogja 
és a maga részéről minden lehetőt elkövet, 
hogy a felügyelete alatt álló tanintézetek-
ben ez a szép intézmény meghonositassék, 

A közgyűlés után a városházáról a Kor-
zó-mozgó színházba ment át a közönség, ahol 
már a tanuló i f júság megtöltötte a földszin-
ti padsorokat. I t t Tas József Szövetségi főtit-
kár a cserkészet szervezetét és áldásos mű-
ködését vetitett képekkel miutatta be, minden 
izében szépen sikerült elsőrangú népies elő-
adásiban. 

Royal nagy kávéházban 
Minden vasárnap 

NAGY TOMBOLA 
ériékes nyereménytárgyakkal . D 
Naponta czigányzene. 

SZÍNHÁZI VACSORA! 

Saját termésű kitűnő hegyiborok. 
Különlegesség: „Royal Zöldike." 

Tulajdonosok Matejka : és Fliegel. 


