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Á főkapitány társadalmi 
akciót indit a fiatalkorúak 

védelmére. 
(Saját tudósítónktól.) A Gyermektanul-

mányi Társaság szegedi fiókköre kedden 
délután választmányi ülést tartott dr- Or. 
konyi Ede elnöklésével. A választmányi 
^ülésnek több fontos tárgya volt. Vonatko-
zott a választmány a kiváló tehetségű gyer-
mekek felkarolásának ügyével és tárgyalás 
alá vette dr. Szalay József főkapitánynak 

.átiratát, amelyben a fiatalkorúak bűnözésé-
nek meggátlására a társaság közremüködé-

.séí kéri. 
A választmányi ülésről az alábbi tudó-

sításban számolunk be: 
Klug Péter ügyvezető elnök ismftheti 

Plichttí Béla ismeretes indítványát a kiváló 
tehetségű gyermekek felkarolásáról. Sze-
rinte ebiben az ügyben nemcsak a kormány 
támogatását kel! megnyerni, hanem társa-
dalmi mozgalmat is kell indítani. Javasolja, 
hogy minden nagyobb városban néhány tag-
iból álló szervezet rendszeresen foglalkozzék 
a kiváló tehetségű gyermekek felkarolásá-
val- A tehetséges gyermekek összeírásánál 
nagy figyelmet kell fordítani arra. hogy az 
igazán kiváló képességű gyermekek tovább-
képzését hozzák javaslatija. A tapasztalai 
ugyanis, mint köztudomásu. azt mutatja, 
hogy a kitűnő bizonyítvány nem biztos alap 
a tanulók képességeinek megítélésére. Szük-
séges tehát közelebbről megállapítani a mó-
dokat és eszközöket a tehetségek felkutatá-
sára. 

JánosSy Gyula tanfelügyelő fölajánlja 
szolgálatait a nagyjelentőségű kérdés ke-
resztül vitelére és javasolja, hogv Szegeden, 
ahol az eszme fölszinté vetődött, már most 
tétessenek kezdeményező lépések a tehetsé-
ges gyermekek összeírására. A maga ré-
széről hivatalos hatáskörében készségesen 
támogatni fogja a fiókkör eziránvu műkö-
dését-

Ezután Klug Péter ügyvezető elnök je-
lentette, hogy dr. Szalay József főkapitány 
átiratot intézett a fiókkörhöz, amelyben a 
fiatalkorúak bűnözésével szemben való vé-
dekezésre tesz javaslatot. A főkapitány le-
irata a következő: 

Tekintettel a háborús állapottal együtt 
-járó ama káros jelenségre, amely a gyer-
mekek és általában a fiatalkorúak erkölcsi 
viselkedésében utcán, nyilvános helyiségék-
ben és azok környékén nap-nap után meg-
nyilvánul, tisztelettel kérem a Gyermek-
tanulmányi Társaság igen tisztelt szegedi 
fiókkörét, illetőleg annak választmányát, 
szíveskedjék igen értékes és feltétlenül ered-
ményes erkölcsi támogatását nyújtani a kö-
vetkező hatásosnak ígérkező tervem keresz-
tülviteléhez. 

A fiatalkorúak a legkülönbözőbb he-
lyeken és időben követik el a közrendbe ás 
közerkölcsiségbe ütköző cselekménveket. A 
rendkívüli állapot folytán beállott általános 
személyzethiány a közrend fentartáisát is 
igen megnehezíti, ezért tervbe vette a fő-
kapitányi hivatal, hogy a hivatásuknál fog-
va is legalkalmasabb tanítói, tanári kar igen 
tisztelt hölgy- é s férfitagjait, de ezenkívül 
a társadalomnak a gyermekek ügyével sze-
retettel foglalkozó tagiait is olyan főkapi-
tányi meghatalmazással látja eh amely fel--
jogosítja őket arra. hogy belátásuk szerint 
és a szükséghez mérten akár telefon utján 
is a rendőrség intenzív támogatását köz-
vetlenül igénybe vehessék. 

Felkérem ennélfogva a mélyen tisztelt 
társaságot, szíveskedjék a tagoek körében e 
tervnek híveket szerezni és a jelentkezők 
névsorát hozzám beterjeszteni. 

A választmány elhatározta, hogy a fő-
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kapitány javaslatát elfogadja és az akció-
ban való részvételre tagjainak körében moz-
galmat indit. 

Ezzel a választmányi ülés véget ért. 
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Uj periódusba 
lépett a primadonna kultusz. iNem is olyan 
régen a rajongóik csoportja ékszerrel, selyem-
mel, kelmékkel fejezte ki hódolatát a bál-
vány iránt, akinek kimérten széles moso-
lyától megszédültek i f j ak és vének egyaránt. 
Majd következett a virággal szaturált ová-
ció, a virágeső, amikor mint a képibe télen, 
az utcákat ugy árasztotta cl a színpadot a 
kis vúrágtesofcrocskák és száraz, fonnyadt ba-
bérlevelek esője és az „istennő" meghatottan, 
szemében elősajtolt könnyel állt a rivakl-ák 
mellett és engedte, hogy szőkére, vagy vörös-
re festett hajára hulljon a hódolat szimboln-
m a j mint valami áldás. Ennek az izgatóan 
szép látványnak is letelt az ideje és követke-
zett utána az állatvédelemmel kapcsolatos 
hódolat, amikor a ra jongó lovagok kifogták a 
primadonnát vivő kocsiból a lovakat és ma-
guk beálltak lónak és diadallal húzták a ko-
csit, mintha fizették volna érte. És a prima-
donna kéjesen hátradőlt a kocsi belsejébe® 
és a riválisa -megpokkadása gondolva, moso-
lyogva állapította meg, hogy ha nincs ló, jó 
a szamár is . . . . . 

'Ezek a 'romantikus idők is elmaradoz-
talk mögöttünk, mint az i f júság csodaszép 
évei és vége lön a kiadós hódolatnak, az ová-
ciónak, kocsi húzásnak és a rajongók részé-
ről a hódolat mindössze abban nyilvánult 
meg, hogy vásároltak egy-két képes lapot, 
amelyen ott díszelgett a nagy nő, az isteni 
megfiatalodott hasonmása. 

A háború mindenben változást hozott, 
nem lehet tehát csodálni, h a a primadonna 
kultusznak is u j változatát idézte elő. A bál-
vány, a csoda-nő, az istenien édes hasonmá-
sától éíkes anzichsték vásárlása is költséges-
nek bizonyult ebben a nincsetlenséggel ter-
hes és méregdrága világban, ám a rajongás 
még ilyenkor sem szünetelhet, szükséges az, 
min t tikkasztó ós száraz nyári napok után az 
eső és a .niniesetlemségben szenvedő rajongó 
ilyenkor az ismert francia közmondást: Se-
gí t s magadon és az isten is segíteni fog raj-
tad, követi ós ha -máskép nem lehet, a fény-
képészeti kirakatokat is feltöri, hogy igy 
juthasson a halvány 'gyönyörű, szivet bi-
zsergető fényképeihez. És szerény, buzgó ke-
zek árjáik a szenzációs hirt, hogy primadon-
na képekre áhítozó rajongó feltörte a fény-
képész kirakatát , hogy hozzájuthasson a díva 
fényképeihez. Diadal, még él, sőt virul a ro-
mantika! . . . 

— Időjárás. Elvétve csapadék és lényeg-
telen hőváltozás várható. 

PROGNÓZIS: Elvétve csapadék, evjl-
he. Déli hőmérséklet: + 13.3 fok C. 
— A királyi pár a német főhadiszálláson. 

Berliniből jelentik: Károly k i rá ly és Zita 
'királynő kedden Arz vezérkari főnök és igróf 
Czernin 'külügyminiszter 'kíséretében a né-
met főhadiszállásra érkeztek. 
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— A miniszterelnök Geszten. Budapestről 
telefonálja tudósitónk: Gróf Tisza István mi -
niszterelnök kedden családjával Gesztre uta-
zott, ahonnan csak a húsvéti ünnepeik utáni 
fog Budapestre visszatérni. 

— A honvédelmi államtitkár kinevezése. 
A hivatalos lap keddi száma közli, hogy a 
király Tabajdi Kálmán tényleges állományú 
altábornagyot honvédelmi államtitkárrá ne-
vezte ki. 

— Kitüntetés. Welmer Jakab 46. gyalog-
ezredbeli1 századosnak a király aiz ellenség-
gel szemben tanusitott vitéz és eredmé-
nyes magatartása elismeréséül a vaskorona 
rend 3. osztályát a hadiékitménuyel és a 
kardokkal díjmentesen adományozta. 

— A Depositbank bünpöre. Bécsből je-
lentik: A bécsi főtörvényszék kedden foly-
tatta. dr. Krausz József és társai bün,pőrének 
tárgyalását. A bizonyítást hétfőn már befe-
jezték és így kedden a -pörbeszédekro került 
a sor. A: védők után Höpler államügyész re-
flektált az elhangzottakra. Benedikt és Hart-
ner ügyvédek újólagos fölszólalá&a után el-
nök a tárgyalást befejezettnek nyilvánította 
és közölte, hogy az ítéletet szerdán délelőtt 
30 -órakor hirdeti ki. 

— Rendkívüli közgyűlés. Közöltük dr. 
Becsey Károlynak és ötvenegy törvényható-
sági /bizottsági tagnak a főispánhoz intézett 
beadványát, melyben rendkívüli közgyűlés 
összehívását kérik a fehértói árvizvesz© de-
lein dolgában. A legutóbbi közgyűlés — -mint 
i-smerttes — elhatározta a Fehértó levezető 
bsatornáának és a Matyériiek katonai munka 
erő igénybevételével való kitisztítását. Az 
indítványozók -azt panaszolják, hogy a hatá-
roziatot még nem haj tot ták végre, továbbá 
a tanács nem gondoskodott idejekorán a 
Matyér zsilipjének kinyitásáról, nem intéz-
kedett, hogy az Ármentesitő -Társulat telje-
sítse kötelességét az űrvédelem tekintetében. 
Végül az indítványozók vizsgálatot kérnek 
arra nézve, hogy e- -mulasztásokért kit ter-
hel a felelősség. Dr. Cicatricis Lajos -főispáíl 
a rendkívüli közgyűlést szerdára hivta ösz-
sze. A tanács keddi előkészítő ülésén foglal-
kozott az ügygyei és a közgyűlésen a követ-
kezőkben válaszol az indítványra: -Miután 
március 29-én a. matyéri zsilipeket fölnyitot-
ták, a lúdvári szivattyút éjjel-nappal üzem-
ben tar t ják. A szivattyú egy nap alatt 345 
ezer köbméter vizet emel át a Tiszába, tehát 
-másodpercenkint 4 köbmétert. A fehértói 
csatorna kitisztítására vonatkozólag a köz-
gyűlés már korábban ugy határozott, bogy 
katonai vagy más -műnkaerőveE -kell kitisz-
títani a csatornát. A katonai műszaki szak-
értők, azonban ugy nyilatkoztaik, hogy a csa-
tornát ilyen módom nem lehet kitisztítani. 
Hasonló intézkedés különben már a muh 
nyáron is történt, de eredménye nem volt. 
Az Ármentesitő Társulattal szemben a város 
-hatósága már eljárt, a földmivelésügyi mi-
niszternél, a matyéri zsilipet pedig már már-
cius 29-én fölnyitották. 

— Egy pilóta szerencsétlensége. A szegedi 
repülőtéren halálos szerencsétlenség történt 
hétfőn délelőtt. Karabencs J enő őrvezető, re-
sicalbányai illetőségű 20 éves pilóta nyolc-
száz méter magasságból lezuhant ós szörnyet 
halt. A katasztrófát az idézte elő, hogy a pi-
lóta éles kanyaru latiban akar t leszállni. A 
szerencsétlen véget ért 'katonát, ki ez alka-
lommal (szállott fel ötszázadszor, csütörtö-
kön délután fél négy órakor temetik a hon 
vódesapatfeárház hullaházából a belvárost 
temetőbe. A temetésen a szegedi belyőráíg 
összes fegyvernemei ós a város hatósága kép 
viseltetik maguka t A repülőtisztek és le 
génység koszorút helyeznek a lezuhant p i -
lóta ravatalára. 


