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Abbahagyott mozgalom 

— Cserkészélet, ami nincs. — A szegedi 
szalmaláng. — 

(Saját tudósítónktól.) Sokat hallottunk 
az ősszel, sőt még a télien is a cserkészéi©;-
röl. Emlékezhetünk rá, hogy novemberben a 
városházán milyen díszes társaság jelenlété-
ben történt az Országos Cserkész-Őrszem 
Szövetség helyi bizottságának a megalaku-
lása és utána mennyire megnépesedett a 
Korzó-mozi a diákságtól, mert Tass József 
szövetségi főtitkár vetített képekkel előadást 
tartott a cserkészé létről. Akkor alkalmunk 
volt látni szegedi fiukat cserkészruhábaw, 
most már ezek Is eltűntek. 

A helyi bizottság megalakulásn után de-
cemberben tartotta első és eddig utolsó vá-
lasztmányi ülését, melyen nagy programot 
tűzött ki maga elé. Szó volt arról, hogy az 
elmúlt télen úgynevezett tancsapatok alakul-
nak és tavaszra ezek példájára képezik ki az 
egyes iskolákban megalakuló csapatokair. 

Tudomásunk szerint ilyen tancsapatokat 
a télen nem képezték. De másféle munkát se 
végzett a bizottság. Ugy látszik, hogy az 
őszi nagy felbuzdulás és Jelkesedcis csak 
szalmaláng volt. Nem akarunk vádolni sen-
ki:, csak sajnálkozunk afelett, hogy ezt a 
gyönyörű, világraszóló intézményt Szegeden 
nem karolják fel. Igazán, kíváncsiak va-
gyunk, 'hogy a cserkészbizottság mit óhajt 
valósítani ebben az iskolai évben, mely már 
igen rövid. Nem csalódunk, miikor azt hisz-
szük, hogy semmit. Hisz a titkárok állásuk-
ról leköszöntek, a többi vezetőember pedig 
'túlontúl elfoglalt. 

Reméljük, hogy e sorokra ntím aféle ki-
magyarázás lesz a válasz, hanem végre a 
serény munkához látás, mert csak ez ment-
heti meg a fiatalság elkorcsosodó részét a 
végzülléstől és nem a tétlensége azoknak, a 
kik a megmentésükre vállalkoztak. 

Homo. 

— Tolnay elnökigazgató Szegeden. 
Tolnay Koraiéi, a )Máv. elnökigazgatója hét-
főn délelőtt Temesvárról Szegedre érkezett. 
Temesvároiíf s általán a délvidéken szintén 
fontos vasúti újítások lesznek, úgyszintén 
Szegeden: is. Tudvalevő, hogy Szegeden több 
Milliós vasúti építkezés készül. Nevezetesen 
határozott Ígéretet tett még a városnak Hie-
ronymi Károly kereskedelemügyi miniszter, 
hogy Szegeden hatalmas vasúti műhelyt épít-
tet s ezt az ígéretet utódai is magukra kö-
telezőnek tartották. A műhely fölépítése nagy-
számú vasúti tisztviselőnek és munkásnak 
Szegedre telepedésiét vonja maga után. Tei^ 
ezenikivül van egy vasúti vontutótelep íöí-
épitóse, a Rendező-pályaudvar kibővítése és 
a központi pályaudvar létesítése. Ezek a mun-
kálatok körülbelül húszmillió korona költsé-
get igényelnek. Ebben az évben csak a ren-
dező-pályaudvar kibővítését hajtják végre. 
Fnneik a terve már elkészült és Tolnay Kör-
űéi elnökigazgató azért jött Szegedre, hogy 
helyszíni szemlét tartson. Uray Zoltán üzlet-
vezető távollétében Ráner Ödön helyettes-
üzletvezető kalauzolta az elnökigazgatót, aki 
déluf án visszautazott 'Budapestre. 

— A király állapota. A király állapota 
0ryendetesen javul. A 'hurutos állapot ugyan 
jűég nem szűnt meg, láza nincs, szivmiikö-
hése kielégítő és táplálkozása is normális. 
U rvosai biznak abban, hogy rövidesen telje-

egészséges lesz, ami ritka SZ ÍVÓS életere-
jének és nagyszerű fizikumának köszönhető. 
Mindenesetre nagy befolyással van gyógyu-
'.a&ára az enyhe, kellemes, tavaszi időjárás. 
J Mentéseink itt következnek: 

A király az éjszakát nyugodtan töltötte 
eSi heggel a szokott időben kelt fel. Az első 
Vrvosi vizsgálat őfelsége állapotában nem 
Koöatatált lényeges változást. A király egész 

ben véve jól érzi magát. Hőmérséklete nor-
mális ós a szívműködése is kielégítő. Az or-
vosok nagyon jó befolyást várnak a beteg-
ség végleges meg gyógyulására a ,ió időjá-
rástól. 

A felség állapotáról kiadott közlés sze-
rint az uralkodó az elmúlt éjjelt jobban töl-
tötte, mint a megelőzőt. Közérzés teljesen 
kielégítő. A vasárnap este kiadott orvosi 
jelentés igy hangzik: 

A felség hurutos állapota teljesen válto-
zatlan. Délután az uralkodó egy óra hosz• 
szat töltött a kis galérián. 

Kerzl dr., Ortner dr. 
A felség ma kihallgatáson fogadta Mon-

tenuovo herceg főudvarmestert, Prnir és 
JBolfras főhadsegédeket ós Schiessl báró ka-
binetigazgatót, 

/—- A Gyermektanulmányi Társaságból 
A Szegedi Gyermektanulmányi Társaság va-
sárnap délután tartotta idei ciklusának utol-
só nyilvános értekezletét. Az értekezleten 
Dongó Orbán .szentesi főgimnáziumi tanár 
előadást tartott az egyéniségi jellemlapok-
rcil. A tetszéssel fogadott beszéd után a táir-
•siasiág megtartottá a közgyűlésiét, amelyen 
Turchányi Imre dr. elnökölt. Klug Péter ügy-
vezető-alelnök olvasta föl Domokos László 
dr.-mé, a társaság titkárának jelentését az 
elmúlt félévről. Domokos doktorné London-
ban van a gyermektamilimáinyi kongresszu-
son. A jelentés beszámol azokról a pedagó-
giai ujii'jásofcróli, amelyek a gyermektanul-
mányozás következtében széles körben ér-
vényesülnek. Budapest tanítási tervében kü-
lönösen érvényesülnék a modern pedagógiai 
elvek. A vidéken, igy Szegeden is, intenziven 
kultiválják a 'gyermektanulmányozást. A ta-
nításban; behozták a munkáltató rendszert, 
a gyermek produktív erejének igénybevéte-
lét. Domokos Lászlómé dr.-né és Turchányi 
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Kedvezményes é s bérletjegyek nem érvénye-
sek. A fenntartott é s első helyek számozottak, 
amelyekre jegyek hétfőtől kezdve előre váltha-
tók d. e. 11-12, d. u. 5-től az Uránia pénztáránál 

Imre dr. meglátogatták a népiskolákat és a 
testi fejlődés szempontjából megfigyelték a 
gyermekeket. Az adatokat fölhasználják 
majd az erdei iskola fölállításánál. Az erdei 
iskola létesítése érdekében erős mozgalmat 
indított a társaság. Fölkérik a várost, hogy 
a tanítók részére rendezzen ingyenes torna-
tanfolyamot a rendszeres modern normatan i-
tás elsajátítására. A süketnémák intézetében 
és a rendőr legénység között intelligencia-mé-
rést eszközöltek. Az elmúlt félévben hat nyil-
vános gyermektanulmányozási értekezletet 
tartottak Szegeden. A szegedi fióknak száz-
negyvennégy tagja van. A választmányt 
Baranyai Gyulával, Fekete Ipollyal, Szamost 
Györgynével és. Buday Gyulával egészítet-
ték ki. 

— A hetvenegyedik Kossuth-szobor. 
Vasárnap délelőtt leplezték le a 'hetvenegye-
dik Kossuth-szobrot: Debrecenben, a szabad-
ságharc e klasszikus emlékezetű városában, 
ahol hatalma és dicsősége delelőjén állott 
Kossuth Lajos. A történelmi emlékekhez 'hí-
ven meleg lelkesedéssel és az obligát ünne-
piességet túlhaladó nekilendüléssel adta át a 
Kossuth Lajos ércbeöntött szoboralakját a 
kegyeletnek Debrecen népe. Már az ősszel 
kellett volna megtörténni a leleplezési ünne-
pélynek, de Kossuth Forenc akkor lett sú-
lyos beteg és ragaszkodott hozzá, hogy en-
nél ő okvetlenül személyesen akar megje-
lenni, tehát vártak az ünnepséggel. 

— Hiszen ide fűződik első szereplésem 
emléke. I t t nevezett ki — atyám akarata 
ellenére — hadnagynak Orlay, a szabadva-
dász zászlóalj parancsnoka és itt jártam tisz-
ti uniformisban már hét éves koromban, —• 
mondogatta ekkor mosolyogva. 

Kíméletesen kellett vele tudatni, 'hogy 
nélküle fog lefolyni az ünnepély és még igy 
is mély hatást tett rá: szótalanná, lehangolta 
tette. Képviseletével Apponyi Albert grófot 
bizta meg az itt következő megrendítően 
szép levélben, amelynek egyik, érdekes pasz-
szusa igy hangzik: 

— Megadta nekem .a Gondvislés, hogy 
Debrecenben oly férfiú képviselhet a , Kos-
suth-eszmék újjászületésénél, mint Apponyi 
Albert, akinek legnagyobb érdeme volt a 
függetlenségi eszmét képviselő tábor gyara-
podásában — aki a kötelesség teljesítésében 
soha egy percig meg nem tántorodott, ugy 
hogy őt legjobb barátomnak, a Kossutih-esz-
mék legtisztább lelkű, legnagyobb tehetségű 
képviselőjének tartom és benne sokat bizom, 
ha majd bekövetkezik az, hogy engem el-
szólit az élők közül az Isten akarata. 

— Javítják a közúti hidat. A hétfőn 
délelőtt tartott tanácsülésen Bokor Pál he-
lyettes polgármester jelentette, hogy a köz-
úti hid szerkezetét erősen megviselte az idő, 
ugy, hogy nagyobb kiadással járó javításra 
szorul. A múlt évben maga a rendőrség sür-
gette a közúti hid kijavítását, sőt egy alka-
lommal a tanács ülésen az is szóba került, 
bogy a rendőrség nem vállal felelősséget 
esetleges szerencsétlenségekért, ha a tanács 
a hidat szakértőkkel sürgősen meg nem vizs-
gál tat ja és nem intézkedik a kijavítás iránt. 
A mérnökség megvizsgálta a hidat és meg-
állapította már akkor, hogy megviselt álla-
potban van, bár a teherbiró képessége tel-
jes. Ha jól emlékezünk, költségvetés is ké-
szült, amely szerint a hid teljes helyreáili-
tása százhúszezer koronát igényelt volna. 
Hogy-hogy nem, azóta nem történt semmi a 
híd kijavítása érdekében, most azonban is-
mét aktuálissá vált. A méfnöksóg át í r t a ta-
nácshoz, hogy megvizsgálták a hidat és a 
vizsgálat eredménye az lett, hogy sürgős 
javitásra szorult. A szegecsek rongálódtak 
meg leginkább, de egyéb javítani valók is 
volnának rajta. Költségvetést is készített a 
mérnökség, amely szerint pusztán a híd sze-
gocselése harmincezer koronába, egyéb javí-
tási munkák pedig tízezer koronába kerül-


