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A főispán nyiíafkozafa a közoktatásügyi államtitkár 
szegedi látogatásáról. 

(Saját tudósítónktól,) A •Déhnagyaror-

szüg ikeddi számában részletesen beszámol-

tunk gróf Klebelsberg Kunó vallás- és köz-

oktatásügyi államtitkár szegedi (látogatásá-

ról, a rokkantak érdekében ia városiházán 

megtartott tanácskozásokkal kapcsolatban. 

Az államtitkár hétfőn (éjjel — mint azt már 

jelentettük, — Vigh Albert iparoktatási fő-

igazgatóval, Petry Pál miniszterelnökségi 

titkárral, dr. Tóth István vallás- és közök* 

tatásügyi titkárral és dr. Magyary Zoltán 

segédtitkárral Temesvárra utazott, 

A lefolytatott tanácskozások eredményé-

ről és az államtitkár szegedi látogatásáról 

a Délmagyarország munkatársa dr. Cicát -

ricis Lajos főispántól kért felvilágosítást. 

A főispán a következőkben volt szíves 

munkatársunkat az ügyrőt tájékoztatni: 

— Az államtitkár ur őméltósága az or-

szágos rokkantügyi hivatal helyettes elnöke, 

illetve ügyvezető elnöke. Mint ilyen szeret-

né, (ha az ország nagyobb városaiban, igy 

elsősorban Szegeden a rokkantak részére 

iskola létesülne. Az iskola szétágazó ipari 

és mezőgazdasági irányt követne. A mező-

gazdasági oktatás a kertészetre és konyha-

kertészetre fektetné a fősúlyt, mig .az ipari 

oktatás a házi- ós kézműiparra terjedne ki. 

Az iskolával kapcsolatosan családi ott-

honok építéséről is tárgyaltunk. Szegedi ille-

tőségű rokkant katonák nyernének ezekben 

az otthonokban elhelyezést. A házak örök 

tulajdonukba mennének át és oly módon 

terveztetnék, hogy mindegyik mellett legyen 

egy akkora — körülbelül 3—400 négyszög-

öles — telek, amelyen a családtagok kony-

hakertés?ettel foglalkozhatnának 'és ilyen 

módon némi jövedelemhez jutnának. 

Küszöbön a szakitás 
Mexikó és az Unió között. 

GENF, május 16. A Newyork Herald 

párisi kiadása jelenti Washingtonból, hogy 

Mexikó és az Egyesült-Államok között a 

helyzet az utóbbi huszonnégy óra alatt 

annyira kiélesedett, hogy a szakitás elke-

rülhetetlennek látszik. 

Az orosz és balkáni harc-
téren nincs ujabb 

esemény. 
BUDAPEST, május 16. (Közli a mi-

niszterelnöki sajtóosztály.) Orosz és dél-

keleti harctéren nincs ujabb esemény. 

HÖFER altábornagy, 

a vezérkari főnök (helyettese. 

BERLIN, május 16. A nagy főhadi-

szállás jelenti: A keleti és balkáni harctéren 

nem volt különös esemény. 
LEGFŐBB HADVEZETŐSÉG. 

(Közli a miniszterelnöki sajtóosztály.) 

Mindenki vegye meg 

a Nemzet Háza idő-
reform emléklapját. 

A tanácskozás második pontja a tüdő-

betegkérdés országos rendezése volt. A há-

ború — sajnos — megszaporította a 'tüdő? 

betegek számát. A katonaságtól sok tüdő-

beteget bocsátanak el. Nehogy özek az 

egészséges embereket megfertőzzék és hogy 

gyógyulásukat elősegítsük, programba lett 

véve az is, hogy az egész országban tüdő-

beteg-szanatóriumok és diszpanzerek állít-

tassanak fel. 

A népoktatás szervezése és ezzel kap-

csolatban a népnek a Iháboru után bekövet-

kezendő gazdasági harcra való megedzése 

a harmadik programpont főcélja. Gazdasági 

és földmivelő iskolák létesítéséről van szó. 

ahol a nép gazdasági és iparoktatást nyerne. 

Az iskolák általában tanonc-otthonokkal 

lennének kapcsolatosak. 

Ez nagyjában az az országos akció, a 

melynek élén a kultuszállamtitkár ur áll. 

Az államtitkár Szegeden előzetes tájékozást 

óhajtott ^zerezni az itteni viszonyokról, 

meggyőződést akart szerezni arról, milyen 

intézkedésekre volna Szegeden szükség az 

országos akció keresztülvitele érdekében. 

Megtudakolta, hogy milyen erkölcsi és 

anyagi támogatásra számíthat az országos 

rokkantügyi hivatal a helyi érdekkörök-

nél. 

A kuiltuszállamtitkár ur, — mint azt 

kijelentette, — kellemes impressziókkal tá-

vozott körünkből. Megemlítette, hogy a vá-

ros minden irányú fejlettsége kellemesen 

lepte meg és hogy a tanácskozáson részt-

vevő hatósági szervek konszíliáns, előzékeny 

és figyelmes tárgyalási modora, amellyel az 

akciót cs ezzel munkáját támogatták, a le-

hető legkeUemesebben érintették. 

Az antant t i l takozása a Román i á va l 

kötött egyezségünk miatt , 

Szófia, május 16. A „Kambana" jelenti 

Bukarestből, hogy az antant-követek ismét 

megjelentek Bratiami miniszterelnöknél és 

valainennyiök nevében Poklevszky-Roziéi 

orosz 'követ a (romám Scorirniáfiyi válaszát 

sürgette arra a jegyzékre, amelyet kormá-

nyaik a német-román, megegyezésre vonat-

kozólag a román kormányhoz intéztek. Bra-

•tianu miniszterelnök a követeknek azt vá-

laszolta, Ihogy a kormány még nem állapi-, 

totta meg a válasz végleges szövegét és az 

csak a napokban fog (megtörténni. A minisz-

terelnök azonban közölte a követekkel, Ihogy 

a román kormány nem lát okot fenforogni 

'arra, hogy a központi hatalmakhoz való vi-

szonyának megállapításánál idegen oldalról 

jövő nyomásnak engedjen. A követek lát-

hatóan ros-sz 'hangulatban hagyták el a mi-

niszterelnökséget. 

_______ "rrs- yifi'r 

' " - i l i \ 
Bü low herceg a német f őhad i s zá l l á son 

Genf, má j u s 16. Az „Echo" irja, hogy az 

Exchange Telegraph berlini távirata szerint 

Bülow herceget, aki Berlinben érkezett, a né-

met császár főhadiszállására hívták. Ennek a 

kihallgatásnak, melyen Bethmami-Hollweg is 

jelen lesz, rendkívül nagy fontosságot tulaj-

donítanak. — , 
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Évenkint húszezer korona a 
hadiárvák segélyezésére. 

— A közigazgatási bizottság Budapest és 

Hódmezővásárhely felé sürgős felterjesz-

tésben kér uj vonatokat. — 

(Saját tudósítónktól.) A közigazgatási 

bizottság kedden délután négy órakor dr. 

Cicatricis Lajos főispán elnöklése alatt ülést 

tartott. (Mielőtt a havi jelentések felolvasása 

megkezdődött, dr. Becsey Károly állott fel 

szólásra és a következő indítványt tette: 

— Állandó a panasz, hogy a szegedi 

piac nagyon drága, ez érthető ugyan a há-

borús időkben, de mégis segíteni lehetne az-

által, ha legalább még egy vonat indulna a 

tanyákra. Most a reggel nyolckor (érkező 

közönség csak délután, ötkor mehet vissza. 

A délután 1.23-kor induló vonat indítását 

sürgősen, 'kérelmezni kellene. Gazdasági 

szempontból is fontos a dolog, mert azok, 

akik bejönnek a városba, egész napi munka-

idejüket elvesztik. Azt indítványozom, mél-

tóztassék legsürgősebben felírni a kereske-

delmi miniszterhez, és esetleg a vasúti igaz-

gatóságihoz, hogy legalább az 1.23-kor in-

duló vonatot állítsák be. Tisztelettel kérem, 

méltóztassék ezen indítványomat elfogadni. 

Dr. Rósa Izsó országgyűlési képviselő: 

— A magam részéről is óhajtottam 

ilyen indítványt előterjeszteni. Megjegyzem, 

hogy az. 1.23-as vonat az orvosai volt, te-

hát nem Szegedről indult. A beállítandó vo-

nat Szegedtől—Félegyházáig menjen leg-

alább és délután 1—2 óra között induljon. 

Kérném, hogy a feliratban arra helyezzünk 

súlyt, (hogy délután 1—2 óra között indul-

jon és elegendő volna, ha csak III. osztályú 

kocsik járnának. Nemcsak a tanyai lakos-

ságnak, hanem a város közönségének is ér-

deke, Ihogy még egy vonat járjon. A vásár-

helyi-közlekedés javítását is kérném. A fel-

iratot ebben az irányban is kérném kiegé-

szíteni. 

A (közigazgatási bizottság egyhangúlag 

magúévá tette az indítványt és, elhatározta, 

hogy sürgős feliratot intéz a kereskedelem-

ügyi miniszterhez és átir a szegedi üzlet-

vezetőségihez az 1.23-kor induló vonat visz-

szaállitása érdekében. 

•A polgármesteri jelentést április hóról 
Rack Lipót tanácsjegyző ismertette, majd 
dr. Wolf Ferenc tiszti főorvos számolt be 
az április havi közegészségügyi viszonyok-
ról a következőkben: 

— A közegészségügyi viszonyok a rnult 
havi állapotokhoz viszonyítva lényeges ja-
vulást mutatnak, ugy a halálozást, mint a 
ragályos betegségeket illetőleg. A mult hav? 
jelentésben felihivtam a bizottság figyelmét 
a halálozás nagyfokú emelkedésére, különö-
sen a tiidögtímökor okozta veszteségre. 
Ebben a tekintetben kedvező fordulat állott 
be, amennyiben a (halálozás majdnem har-
madára csökkent. A vörheny tetemes apa-
dást mutat, úgyszintén ia kanyaró, roncsoló 
toro'klob is. A szórványos ragályos beteg-
ségeken kivül csak egy járványos agy- és 
gerincagy-lob eset jelentetett be, ameíy al-
kalomul a legszigorúbb óvóintézkedések 
azonnal foganatosíttattak, de a bakterológiai 
vizsgálat negativnak bizonyult. 

Elve született 91 íiu, 91 leány, halva 
sziuletett 6 leány. Meghalt 104 fiu, 102 leány, 
összesen 206. 

A bizottság a jelentést tudomásul vette. 
Tőrös Sándor kir, tanácsos, pénzügy-. 


