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annak a kívánságának adott kii élezést, hogy 
szeretne összekelni a menyasszonyával, Be-
nyovszky Sándorné grófnéval. Jakab Sán-
dor titkár tehát Bárczy István polgármes-
terhez sietett, aki tizenkét1 órakor Édes En-
dre ás egy városi diszhuszár kíséretében 
Kossuth lakására ment s Kvassay Jenő mi-
niszteri tanácsos és Apponyi Albert gróf ta-
núskodása mellett megtörtént az esküvő. Fél-
egy órakor ujabb konzílium volt, mélyen az 
orvosok Kossuth mesterséges táplálásáról ta-
nácskoztak. A beteg állapota igen aggasztó. 

— Török-szerb viszáiy. Konstantiná-
polyból jelentik: Diplomáciai körökben a tö-
rök-szerb béketárgyalást megszakítottunk 
tekintik. A delegátusok már két hét óta nem 
tárgyaltak. Szerb részről azt mondják, liogy 
a tárgyalás azért szakadt félbe, mert Török-
ország ujabb követeléseket támasztott oiy 
kérdésekben, amelyeket már háromszor le-
tárgyaltak és elfogadtak. Megbízható érte-
sülés szerint a nemzetiségi, a vakuif és a mu-
zulmán községi kérdések még vitásak. Szerb 
részről azt mondják, hogy a szebb kormány 
elhatározta e kérdések törvényhozási rende-
zésé;, anélkül, hogy Törökországgal szem-
ben a békeszerződésben vállaljon kötelezett-
séget. — A Tatán szerint Törökország vál-
tozatlanul ragaszkodik álláspont iához a szi-
getek kérdésében, a szigetekről nem mond le 
s Európa védeni fogja álláspontját. 

— Gyeimektanuimanyi értekezlet Sze-
geden. Ket igen aktuális témát tűzött ki a 
nagyközönséggel való megbeszélés tárgyául 
a Szegedi Gyermektanulmányi Társaság va-
sárnap délutánra. A tárgynál is vonzóbb 
volt a két kitűnő előadó egyénisége, egészen 
természetes tehát az a szokatlan nagy érdek-
lődés és feszült figyelem, mellyel a zsúfolá-
sig tele terem közönsége az előadásokat kí-
sérte. Turcsányi Imre dr. az erdei iskolá-
ról beszélt. Ez az intézmény a nagyvárosok 
levegőjében és egészségtelen szociális és hi-
giénikus viszonyaiban testileg elgyöngült 
gyermekek talpraállitására szolgál. A gyer-
mekkorban még könnyen legyiinbetők a kez-
dődő bajok és erős, friss generációk várhatók 
az ilyen intézmények létesítésétől. Olyan 
esetben, hol a nagy betegségéből alig fel-
épült, vérszegény, gyengén fejlett tanuló 
egészségét veszélyeztetik a városi iskola le-
vegőtlen, túlzsúfolt szcibái, szük padjai, a 
megerőltető szellemi munka, kihelyezik a 
gyermeket a városon kivi.il fekvő erdők, 
vagy nagy szabad mezőségek területén fel-
épült iskoláiba. Rendesen májustól októl>erig 
járnak oda a gyermekek, ezért faépületek 
szolgálnak tanuló és étikezőszolbálkiul. Ide 
úgyis csak igen rossz időiben vonulnak, kü-
lönben a tanulás, étkezés és ebédutáni fek-
vés a szabadban, fák alatt történik és még 
esőben is tetővel fedett, nyitott csarnokban. 
A szellemi munka is kevesebb, gyengébb 
szervezetiükhöz mért, sok mozgással, eleven 
munkával kapcsolatos. Kertészkedéssel és. 
állatok ápolásával kapcsolatos pl. a termé-
szetrajzi tanilás. A gyermekek rendesen v'izs 
gáznak és természetesen semmit sem mulasz-
tottak hónapokig tartó betegeskedésiikkel, 
mig ugyanakkor a városi iskola teljesen ve-
szélyessé válna ráíjmik nézve. A Gyermekta-
nulmányi Társaság bízva raméli, hogy a 
hatóság ez áldásos intézmény létesítése ér-
dekében mindent elkövet. Székely Gálbnrné, 
a szülői házban végzendő gyermektanulmá-
nyozáshoz adott gyakorlati tanácsokat és az 
egyéni jellemlapok vezetését kisdedóvókban 
és otthon ismertette élénk, színes előadó ké-
pességével. A szülő igyekezzék megismerni 
gyermeke lényét, lényegtelennek látszó cse-
lekvéseiben is mutatkozó egyéniségét. A jel-
lemlapok vezetése egy gyermekegyén telje? 
képének összeállítására szolgál mintául. 
Ilyeneknek bemutatása ovodáha, vagy isko-
lába lépő gyermeknél, — ha a szülő lelkiis-
meret ecen, saját gyermeke érdekében szigo-
rú tárgyilagossággal végzi — rendkívül még 
könnyíti és egyéni irányiban mélyíti, hasz-
nosítja a nevelő munkáját. Hónapokig tartó 
keresgélés és kísérletezés helyett azonnal ott 
kezdheti a nevelői eljárást, ahol minden 

gyermek sajátos egyénisége a maga speciális 
tulajdonságaival megkívánjá . -„Ahogy 
vannak iskolaorvosok, legyenek Lskolapsziho-
lógusok" — mondta Stern William szombati 
budapesti előadásán, akik aztán ellenőrzik a 
nevelő ás sziülő lélektani megállapításait. 
Székelyné előadta egy kiiváló kislánynak és 
egy haszontalan kiesi gyermeknek jellemraj-
zát az egyéniségi jellemlapok kérdései alap-
ján összeállítva, utmutatásavl, hogy e lapok 
hogyan kezelendők. Nyomtatott jellomlapo-
kat adott minden jelenlevőnek s akinek még 
szüksége van rá, Székely Gábornénál bármi-
kor megkaphatja. Ide kell egyszersmint a ki-
töltött egyéniségi lapokat névtelenül bekül-
deni. — A kisdedek életéből vett érdelkés ese-
tek közléséivel befejezte kitűnő előadását. IAZ 
értekezleten Orkonyi Ede dr. kúriai biró, a 
fiókkör társelnöke elnökölt. 

— Közgyűlés. A Szegedi Kereskedők 
Egyesülete január 25-én tartja az egyesü-
let helyiéégében ez évi rendes közgyűlését, 
amelyre ez uton is meghívja a tagokat az 
elnökség. • ..'4 

— Kibővihk Szeged telefonhálózatát. 
Hétfőn délelőtt nagyfontosságú tanácskozás 
volt Balogh Károly pénzügyi tanácsosinál. A 
tanácskozásban Balogh Károlyon kívül rész: 
vettek a budapesti postaigazgatóság kikiil-
dövtei: Szecsődy István főmérnök, Lábas Já-
nos főellenőr és Sztrenka István mérnök, to-
vábbá Faur Kornél, a szegedi á 11 amép itésze ti 
hivatal főnöke. A szegcdi telefonhálózat kibő-
vítése volt a tanácskozás tárgya. A buda-
pesti kiküldöttek bejelentették, hogy a köz-
ponti postaigazgatóság a szegedi telefonhá-
lózat nagyszabású kibővítését vette tervbe, 
mert a telefon előfizetők annyira megszapo-
roktak, hogy a mai telefonhálózattal a for-
galmat már álig-alig lehet lebonyolitani. A 
városnak azért kellett bejelenteni a tervet, 
mert mint telektulajdonos, a közigazgatási 
bejárásnál ellenőrző szerepe van. A hálózat 
kibővítését a budapesti központ távirórépitési 
osztálya intézi. Néhány év előtt nagymeuy-
nyiségii tartalék-huzalt készítettek el előre 
és fektették le azokon a pontokon, ahol leg-
inkább várták a forgalom emelkedését. Ezzel 
azt akarták elérni, hogy az ujabb 'bekapcso-
lások simán menjenek s ujabb munkákat ás 
költségeket ne okozzanak. Amint a budapesti 
mérnökök mondották, a tartalékvezetékek 
kifogytak és igy szükségessé vált, hogy az 
uj hálózatot uj irányokban helyezzék el és 
ismét jóélőre gondoskodjanak róla, hogy a 
későbbi bekapcsolások ujabb befektetéseket 
ne okozzanak. Balogh Károly pénzügyi ta-
nácsos kijelentette, hogy tudomására fogja 
hozni a tanácsnak a postaigazgatóság ter-
vét. A telefonhálózat kibővítési munkálatait 
még ezen a héten megkezdik, a közigazgatási 
bejárás pedig valószinüleg február régén lesz. 
A tanács még januárban kiküldi azokat, akik 
a közigazgatási bejárásnál a város érdeké-
ben való ellenőrzést gyakorolni fogják. 

— Lónyay Elemcrt etartó attsk. 
Rómából táviratozzák a „B Z. am Mktag"-
nak: Tegnap kinos kalandja volt gróf Ló-
nyay Elemérnek. Stefánia főhercegnő férjé-
nek, aki egy belga arisztokratával, báró de 
Villa Fauleval érkezett Géntóba. Alig szál-
lottak ki, rendőrök toppantak elébük és mind 
a kettőjüket letartóztatták. Oráf Lónyay Ele-
mér erélyesen tiltakozott és igazoló írásait 
akarta mutani, de a rendőrök nem is hederí-
tettek rá, csak annyit mondottak neki, hogy 
ismeri, notórius vasúti tolvaj és Bécsből 
megjött a távirat. Nem használt semmi. Ló-
nyay Elemért és barátját tegnap egész éjjel 
a génuai rendőrségen fogva tartották. Ma 
aztán kiderült minden és a rendőrség azzal 
mentegette tévedését, hógy a gróf egyik 
vasúti bőröndjének ugyanolyan száma van, 
mint' annak a bőröndnek, amelyet egy Bécs-
ből táviratban jelzett hírhedt vasúti tolvaj 


