
Szeged, 1917. január 27. 

Hétszáz szülő nem iraíía be 
a gyermekét Szegeden. 
(Saját tudósítónktól,) A tan/kötelesek ösz-

szeirásánál kitűnt, hogy (Szegted bel- és kül-
területein hétszáznál több azoknak a tanköte-
leseknek száma, akiket a most folyó fanévben 
nem írattak be az iskolába. Ez a szomorú 
adat világot vet arra, hogy miént van annyi 
bűnöző és csavargó gyermek Szegeden, mert 
nyilvánvaló, hogy a züllésnek induiló gyer-
mekek legtöbbje azoknak a sorából való, 
akik az iskola nevelő hatásában ruem része-
sülnek. 

Az igazgatókból összeállátott ellenőrző 
bizottság, amely, mint ismeretes, a gyermek-
védelem ügyében fejt ki tevékenységet, egyik 
értekezletén foglalkozott ezzel a kérdéssel' is. 
Ott az a terv merült fel, hogy azokat ,a gyer-
mekeket, akik bűnözésre bajlók és főként a 
kellő szülői felügyelet hiánya miatt napbosz-
szat csavarognak, külön csoportokban kelle-
ne elhelyezni és egész nap foglalkoztatni. 
Jánossy tanfelügyelő fölhívta az elemi isko-
lák igazgatóit, hogy írják össze iskolájukban 
a szigorúbb fegyelmezésre szoruló tanulókat 
és a kimutatást két bét alatt terjesszék be. 
Ezeket a tanulókat természetesen csak akkor 
lehet külön csoportokban tanítani, ha a város 
erre a célra inasig felelő helyiséget bérel é|s 
gondoskodik a csoportiskola fen t art ásáiról. 
iHa ez a háborús viszonyok miatt nehézségek-
be ütköznék, átmeneti intézkedésül azt a rend 
szert kívánják életbeléptetni, hogy a külön 
csoportokba összeirt gyermekeket iskolán-
ként a tanítási időn kívül is foglalkoztatnák. 
Az igazgatók eredményt várnának ettől a 
rendszertől is, bár célszerűbbnek tartanák a 
©sopcrtiskola létesítését. Ennek ,a tervnek ke-
resztülvitelénél azonban figyelembe kell ven-
ni azt is, hogy elsősorban az iskolába nem 
járó tankötelesek ügyéről szükséges gon-
doskodni. A be nem irt tankötelesek száma 
pedig oly nagy, hogy egy ©soportiskoila fel-
állítása keveset segítene a helyzeten. Több 
csoportiskcla szervezésére pedig alig lehet 
gondolni, bár a bajok orvoslása, bármiként 
is, nem tűr halasztást. 

Addig is, amig a hatóság a hétszáz szülő-
nek legalább egy részét nem kényszeríti arra, 
hogy gyermekeit az iskolába beírassák, az 
egyes iskolák kehelében megalakult patro-
mázs-hizottságok fogják a felügyeletet és el-
lenőrzést gyakorolni. A bizottságok az iskola 
körzetében levő utcákban teljesitik ezt a 
feladatukat. Emellett kívánatos, hogy a ta-
nítók a gyermekek iskolán kívüli életmód-
ját nagyobb figyelemmel kisérjék és hogy 
ebben a munkájukban a társadalom is tá-
mogassa a tanítókat és a gyermekvédelmi 
szervezeteket. 

Forradalmat terveznek az orosz 
szocialisták. 

Genf, január 26. Az orosz szocialisták a 

háború elején felültek az antant jelszavak-

nak s a háborút szabadságharcnak minősí-

tették. Azonban nagyon gyorsan volt al-

kalmuk belátni, hogy a sok Ígéretből nem 

lehet semmi s ma ők is arra az álláspontra 

helyezkednek, hogy csak egy erős orosz 

forradalmi mozgalom indíthatja az antantot 

arra, hogy a béke álláspontjára helyezked-

jék. A Svájcban székelő orosz szociálforra-

dahnárok központi bizottsága január 29-ére 

értekezletre hiivta össze a Svájcban tartóz-

kodó orosz elvtársakat, ahol meg akarják 

beszélni, hogyan készítsék elő a tavaszi 

offenzívával párhuzamosan a nagy orosz 

for rada lmat . 

HÍREK 
0000 

— Böhm Ermolli kitüntetése. Bécsből 

jelentik: A király Böhm Ermolli vezérezre-

desnek egy hadseregcsoport kiváló vezeté-

séért különös dicsérő elismerését fejezte ki. 

— Minisztertanács. Budapestről telefonálja 

tudósítónk: A képviselőház ülése után gróf 

Tisza István miniszterelnök elnöklésével 

minisztertanács volt, amelyen egy ideig 

báró Kürthy is részt vett. A minisztertanács 

folyó ügyekkel foglalkozott. 

— Báró Kürthy a többtermelésről. Báró 
Kürthy Lajos, az Országo3 Közélelmezési Hi-
vatal elnöke a többtermelésről az Esti Újság 
munkatársának igy nyilatkozott: 

— A többtermielós kérdése a közeljövő 
fontosabb munkája közé tartozik. Elsősorban 
a földművelésügyi kormány feladata, hogy a 
kérdés alapvető részeivel foglalkozzék, ami-
hez természetesen csatlakoznia kell a társa* 
dalmi és gazdasági élet mindegyik számot-
tevő tényezőjének. Magam is foglalkozom a 
kérdéssel, amelynek részleteiről most nem 
nyíl átkozhatom. Egyrészt, mert a kezdemé-
nyezés — mint mondottam — a földmivelés-
ügyi kormány feladatkörébe tartozik, más-
részt, mert véleményemet részletesen először 
a napokban már hivatalosam is kinevezendő 
Közélelmezési Tanácsban óhajtom kifejteni 
és az ott kialakuló eszmecsere után szeret-
ném, ha a kérdés megoldásának munkáját a 

Közélelmezési Tanács venné kezébe, termé-

szetesen oly módon, hogy az kellő összhang-
ba jusson a foldmivelésügyi kormány kezdő 
ményező és vezető szerepével. Ugy tudom, 
hogy a földmivelésügyi kormány behatóan 
foglalkozik a kérdéssel és erre vonatkozóan 
félig-meddig kész tervezete is van már. 

— Nagy általánosságban a kérdésről 
annyit mondhatok, begy teljesen elérkezett-
nek látom az ideit arra, hegy átmenetileg 
már most foglalkozzunk vele. Amilyen hirte-
len jöttek ránk a háborús állapotok, ugy re 
mélhető, hogy a háború vége is egyszer csak 
meglep bennünket és nem volna jó, ha ez tel-
jesen előkészületlenül találnia. Tekintve, hogy 
a háború utáni normális állapotokig nagy lé-
péseket kell tennünk, ha a háborús pusztítá-
sok csapásait ki akiarjuk heverni: részemről 
a többtermelés kérdésénél a. legintenzívebb 

munka sürgős megkezdését helyeselném. 

— Khuen Héderváry megbízatása. Buda-

pestről telefonálja tudósítónk: Gróf -Khuen-

Héderváry Károly a „8 Órai Újság" mun-

katársának kijelentette, hogy gróf Czernin 

külügyminiszter közölte vele a királynak 

azt a megbízatását, hogy tudassa trónra-

lépését a bajor és a száz királyi udvarok-

kal. Gróf Khuen-Háderváry ugy tudja, 

hogy többen utaznak külföldre hasonló ügy-

ben, de a magyar államférfiak közül csak ő 

kapott ilyen megbízatást. 

— A román trónörökös eljegyzl a cár 
leányát. Stockholmból jelentik, hogy a román 
trónörökösnek Pétervárott való tartózkodása 
összefüggésben van , azzal, hogy a legköze-
lebbi napokban eljegyzi Tatjána n;igyher-
cegnőt. 

— Változások a vezérkarban. Bécsből 

jelentik: A király gróf Beck vezérezredest 

saját kérelmére rendelkezési állományba 

helyezte. — Dankl hadseregparancsnokihoz 

Károly király a következő kéziratot intéztei 

— Az ön egészségi állapota őszinte 

sajnálatomra meggátol abban, hogy sokszor 

bevált hadvezéri tevékenységét az ellen-

séggel szemben újra megkezdje. Hálás el-

ismerésem jeléül hadseregparancsnoki mi-

nőségében szerzett érdemeiért Önt első ar-

sieri testőrségem kapitányává kinevezem. 

Baden, 1917. január 21. 

KÁROLY s. k. 

— A miniszterelnök a Ház üléseinek 

idejéről. Budapestről telefonálja tudósítónk: 

A miniszterelnök állítólag kijelentette gróf 

Eszterházy Móricnak, hogy semmi kifogása 

sincs az ellen, hogy a Ház délután 3-tól esti 

9 óráig tartson ülést. Szász Károly alelnök 

szintén ugy látja, hogy a tervnek semmi 

akadálya nincs és mert mindenki akarja, 

egyik napról a másikra meg lehet valósítani. 

— A király katonai irodája bekérte a 

kijáró képviselők névsorát. Budapestről te-

lefonálja tudósítónk: A király katonai iro-

dája érdeklődött, azok iránt az összeférhe-

tetlenségi esetek iránt, amelyek a hadi-

szállításokkal összefüggők. Hir szerint a 

katonai iroda bekérte azoknak a szállítók-

nak a névsorát, akiket akár osztrák, akár 

magyar politikusok ajánlottak a hadügymi-

nisztériumban. A kijáró képviselőkön kívül 

tudni akarja az iroda azoknak a nevét is, 

akiknek befolyásuk lehetett a hadügyminisz-

ternél. ' A katonai iroda által kért névsort 

már át is adták. Hir szerint azokat az üz-

leteket, amelyeket ilyen protekció utján 

kötöttek, revizió alá veszik. 

— Interpellációk. Budapestről telefonálja 

tudósitónk: Lovászy Márton pénteken inter-

pellációt jegyzett be a külföldi helyzetről. 

Bartos János a vasúti forgalmi felügyelet 

mulasztásairól interpellál és gróf Haller Ist-

ván az élelmezési ügyekben tapasztalt 

visszaéléseket kivánja szóvátenni. 

— Közélelmezési értekezlet a földműve-

lésügyi minisztériumban. Budapestről tele-

fonálja tudósitónk: Pénteken délután a föld-

művelésügyi minisztériumban közélelmezési 

ügyekben értekezlet volt, amelyen báró 

Ghillány földmivelésügyi miniszter, Höfer 

osztrák élelmezési miniszter, báró Kürthy 

Lajos és a Haditermény részvénytársaság 

igazgatója vettek részt. 

— A vendéglői étlapok érainak megál-

lapítása. Dr. Szalay József kedd délután 5 

órára értekezletet hivott össze a vendéglői ét-

lapok ügyében. A főkapitány tudvalévőleg 

szabályozni akiarja a vendéglői étlapok árait, 

mert arra a tapasztalatra jutott, hogy (főiként 

a kisebb vendéglőkben tulmagaaak az árak. 

Az értekezleten, amelyre a főikapitány az ér-

dekelteken kívül az iparkamarát is meghív-

ta, valószínűleg az étlapok egyszerűsítéséről 

is történik megállapodás. 

— Uj rendelet készül a vajról. Budapest-
ről jelentik: Amióta az Országos Közélelme-
zési Tanács makszimálta a vaj árát, a fővá-
rosi és vidéki élelmíszerkerestkedők képtele-
nek vajat szerezni. A vaj nagykereskedők 
egyszerűen maguk is detai'lban árusítanak 
és a kiskereskedőknek nem adnak vajat. Hir 
szerint báró Kürthy uj gyakorlatot fog al-
kallimazni, hogy orvosolja o vajelosztás igaz-
ságtalanságát. 

— A zsir és szalonna uj maximálisára. 

(Részletesen beszámoltunk az ármegállapitó 

bizottság legutóbbi ülésének lefolyásáról, 

amely a zsir és szalonnanemüek árának új-

ból való makszimálásával foglalkozott Dr. 

Somogyi íSzilvesziter polgármester a bizott-

ság javaslata alapján most meghatározta az 


