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viselő államok és ezért a jegyzék nem jelzi 

részletesebben követeléseiket. Mások azt 

vélik, hogy Belgiumot azért említi a jegy-

zék külön, mert Németország erre vonatko-

zóan Ígéretet tett, tehát alkalom nyilott ar-

ra, hogy szaván fogják. 

Nyárra meg lesz a béke? 
Budapest, január 3. A Nap jelenti Bécs-

ből: Igen tekintélyes államférfiú, akinek a 

külpolitika intézésében hamarosan fontos 

szerep jut, kijelentette, hogy nyárra meg-

lesz a béke és ennek egyetlen feltétele van: 

az, hogy meg kell tartani minden fronton a 

pozíciónkat. 

Radoszlavov a békéről 

Szófia, január 3. A szobranje legutóbbi 

ülésein, a külügyi költségvetés tárgyalásokar 

több érdekes kérdés került felszínre. így ál-

talánosságban, de részletesen is érintették a 

vita folyamán a szövetségesek közti viszony 

kérdését. Radoszlavov miniszterelnök fog-

lalkozott a szónokok fejtetgetéseivel. 

— Kötelességemnek tartom, — mondta 

Radoszlavov — hogy megelégedésemet fe-

jezzem ki mindazért, amit a két legutóbbi 

napon a költségvetés tárgyalása során a 

szónokok szóvátettek. Bulgária és szövetsé-

gesei szép szóval, vagy fegyverrel helyre 

akarják állítani a békét a világon. 

A miniszterelnök ezután hangsúlyozta, 

hogy Bulgáriának már nyert ügye van és a 

bolgár hadseregek messze tul vannak azon 

a határon, ameddig a bolgárok igényei ter-

jednek. Ez azért történt, hogy könnyebben 

megvédhessék az elfoglalt területeket és 

megsemmisíthessék az ellenséget. A bolgár 

Iháboru célja egészen világos. E téren nincs 

nézeteltérés, nincs kritika. Bulgária érdemeit 

senkisem vitatja. 

— Ugyanaz az egység, amely a politi-

kában észlelhető, megvan a katonai vezetés-

ben is — mondta a miniszterelnök. — A szö-

vetségesek összes vezérkarai mindig a leg-

teljesebb egyetértésben járnak el és oldják 

meg feladataikat. Velünk üzemiben szövetsé-

geseink igazán megindító finomsággal visel-

kednek, amit ugy polgári, mint katonai dol-

gokban nap-nap után tapasztalhatunk. Meg 

kell állapítanom, hogy szövetségeseinknek 

Bulgáriában levő összes katona iés polgári 

közegei kivétel nélkül a bolgár hatóságok 

rendelkezése alá tartoznak .Szövetségeseink-

hez való viszonyunk minden tekintetben ki-

tűnő. Bulgáriát, mint a szövetséghez tartozó 

államokkal egyenrangú országot, mindenütt 

becsülik. 

Radoszlavov ezután érintette a béke kér-

dését is: 

— A béke, amelyet az összes népek 

óhajtanak, — mondotta — be fog következ-

ni. Már közeledik is. A semleges államok 

gyors egymásutánban csatlakoznak a béke-

mozgalomhoz. Beszélnek engedményékről, 

amelyeket mi tenni fogunk. A mi békeaján-

latunk a legnagyobb engedmény, amit az 

egész emberiség nevében és javára tettünk 

erőnk tudatában. 

A miniszterelnök beszédét zajos ellen-

zéssel fogadták. 

Ezerkétszáz fiatalkorú a szegedi bíróság előtt, 
Szeged iskolaszéke dr. Gaál Endre el 

nöklésével szerdán délután a városháza ta-
nácstermében ülést tartott. Az ülés legfon-
tosabb tárgya dr. Márton Józsefnek, a fiatal-
korúak szegedi túrájának az iskolaszékihez 
intézett átirata volt, amelyben bizonyos 
rendszabályok életbeléptetését kívánja a ser-
dülő ifjúságnak a moziktól, korcsmáktól és 
az örömtanyák látogatásától való eltiltása 
érdekében. Az átirat a tapasztaltak mélyre-
ható mérlegelése alapján közli az okokat, 
amelyek az ifjúság szellemi romlását elő-
idézték. 

Gaál Endre közölte az iskolaszékkel, 
hogy a szükség tartalék-kórházak feloszla-
tását elrendelték és igy csak idő kérdése, 
hogy az elfoglalva tartott iskolákat vissza-
adják eredeti rendeltetésüknek. Az iskolaszék 
a bejelentést tudomásul vette. Néhány folyó-
ügy letárgyalása után elnök közölte, hogy 
a fiatalkorúak szegedi felügyelőihatósága a 
múlt év decemberének második felében a 
következő átiratot intézte az iskolaszékhez: 

— Sajnos országos, sőt világrészben 

tapasztalat, hogy a most duló háború alatt 

különösen a fiatalság erkölcse óriási mér-

tékben megromlott és pedig nyilván azért, 

mert az, apák, mesterek és a gazdák nagy-

része hadbavonult s ennek folytán a fiatal-

ság feletti felügyelet meglazult s mert a 

fiatalság a felnőttek hiányában gazdasági 

szerephez és keresethez jutott, önállósult s 

a fegyelmet kevésbé is tűri. Nálam például 

a fiatalkorúak bünügye az 1914 évi érkezés-

hez képest nyolcvan százalékkal szaporodott. 

Az idei ügyek száma több lesz 1200-nál, 

ennek fele Szegedre esik, s felének fele, 

vagyis körülbelül 300 Szeged város belső 

területére. 1916 december l-ig a szegedi 

belterületi 203 iskolaköteles korban levő 

ügyében hoztam határozatot, 40 esetben ren-

deltem el házi felügyeletet, 22-ben házi fe-

nyítéket, 2-ben iskolait, 6-ban javitónevelést, 

6-ban próbára bocsájtást, 4-ben felügyelet 

alatt őrizetben tartást és 40 fiatalkorút Ítél-

tem dorgálásra. Az illető fiatalkornak majd-

nem mind jártak iskolába. 

Alkalmazott intézkedéseimet a legtelje-

sebb mértékben hatásosnak kell mondanom, 

mert a visszaeső fiatalkorúak száma az 

előttem megfordultaknak legfeljebb öt száza-

léka. A lányok között ugyan valamivel ma-

gasabb ez a százalék, de viszont kisebb a 

leánybünösök száma. 

Véleményem szerint az anyák nem tel-

jesitik kellőképpen nevelő-kötelességüket s a 

mozikban állandóan1 műsorán levő detektiv-

drátnák rontják nagymértékben az ifjúság 

erkölcseit s a lányoknál emelett még a ren-

dezetlen cselédviszonyok. 

Az iskolaszék jól tenné, ha a felnőttek 

és az ifjúság erkölcsi tanítása érdekében a 

városháza nagytermében népnevelő előadá-

sokat rendeztetne, a rendőrség utján vala-

hogy távoltartaná a serdülő ifjúságot a neki 

nem való mozielőadásoktól s lépéseket tenne 

az elavult cselédtörvény hiányainak alkal-

mas városi szabályrendelettel való pótlása 

iránt. 

Az ifjúság ártatlan, de tanulságos, hasz-

nos szórakoztatására a m'oziban és színház-

ban ifjúsági előadások lennének rendszeresi-

tendő'k. 

Szegeden hivatalos tapasztalataim sze-

rint 15—18 éves ifjak már korcsmákba jár-

nak s az éjjeli mulatókat is látogatják; azo-

kat ezen helyekről kitiltani, a tilalmat meg-

szegőket elém, a vendéglátóikat pedig ho-

zandó alkalmas szabályrendelet alapján a 

rendőrbiróság elé állítani kellene. 

Különben tapasztalataimat, az álláspon-

tomat s a javaslataimat az igazságügymi-

mszteriumboz az 1916 évi statisztika adatai-

ra alapitva a jövő év első napjaiban teendő 

jelentésemben bővebben ki fogom fejteni. S 

minthogy a szóbanforgó baj országos, nem 

lenne hatástalan, Iha a Nagyságod bölcs 

elnöklete alatti iskolaszék a m. kir. bel-, köz-

oktatás- és igazságügyi miniszter urakihoz 

esetleg a csekélységem tapasztalataira való 

utalással is alkalmas felterjesztést tenne s 

azok segitségét is kérné. 

Fogadja Nagyságod kiváló tiszteletem 

kifejezését. 

Dr. Márton József, 

a fiatalkorúak birája. 

Dr. Gaál Endre közölte az iskolaszék-
kel, hogy az átiratban foglalt kérdések kö-
zül néhány nem tartozik ugyan az iskola-
szék hatáskörébe,, néhánynak megvalósításán 
pedig már fáradoznak is az illetékes ténye-
zők, de az iskolaszék mégis teljes mérték-
ben. méltányolja a fiatalkornak birájának 
nemes intencióit. Épen ezért foglalkozik is 
a kérdésekkel, amelyek megoldása összevág 
az iskolaszék hatáskörével. A népnevelési 
előadások rendezésének kérdése épen most 
foglalkoztatja a szabadoktatási bizottságot, a 
mozik országos rendszabályozása ügyében 
is intézett már felterjesztést a város ható-
sága a minisztériumhoz. Ujabban pedig dr. 
Orkonyi Ede kúriai biró, a fiatalkorúak fel-
ügyelő hatóságának vezetője a Szabadokta-
tási Egyesülettel tudományos célú és szóra-
koztató gyerme'kmozit létesített, amely szom-
baton tartja megnyitó előadását. A szóban-
íorgó mozi a Gizella-téren levő Apolló moz-
gófényképszinlház, amely ezentúl hetenkint. 
rendez ilyen előadásokat. A bejelentéssel 
kapcsolatosan felkérte Gaál az iskolaszék 
tagjait, hogy jelenjenek meg a .gyermekmozi 
megnyitó-előadásán és a további előadáso-
kon is, hogy amikor a mozikat rendszabá-
lyozó szabályrendeletet készítik maid, ta-
pasztalataik alapján javaslatokat telhessenek. 

Az iskolaszék ezeket a bejelentéseket 

tudomásul vette. 
Közölte még az elnök az iskolaszékkel, 

hogy a cselédügy rendezésének kérdése 
szintén túlmegy az iskolaszék hatáskörén. 
Arra vonatkozólag pedig, hogy a serdületlen 
ifjak örömtanyákra és korcsmákba járnaK, 
ugy határozott az iskolaszék, hogy kiadja 
az ügyet a tanügyi bizottságnak véleménye-
zés végett és olyan irányú átiratot intéz 
majd a tanácsihoz, hogy a közgyűlés utján 
irjon fel a város a kormányhoz országos 
rendszabályok életbeléptetése végett. 
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auer-fény világítási vállalatánál Szeged, 
Kosuth Lajos sugárut 1. 
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