
ü É L M A ü t ABÖMZÁÖ 
— I R. , 1 I R . , . 1 . I 

S^ged, 1918. március 10. 

a világítás korlátozása álta! kellett ily súlyos 
béklyókat rakni. Azonban sajgó szívvel kell 
konstatálnunk azt, hogy pusztán elméleti elvek 
alapjára helyezkedve, ez esetben az eljáró 
hatóság nem járt el azon méltányossággal, 
melyet a kereskedelem, mint fontos közgazda-
sági tényezője e városnak, joggal nemcsak el-
várhat, de megkövetelhet. 

Hivatkozik végül a fclebbezés a kereske-
delem gazdasági jelentőségére és arra, hogy a 
kereskedők közvetve a város felvirágoztatásán 
is munkálkodnak, megérdemlik tehát, hogy jo-
gos kéréseik méltányosabb elbánásban része-
süljenek. 

—- Budapesti tudósítónk teigfonjeleutése. — 

(A kormány tagjainak kihallgatása a 
királynál,) Wekerle miniszterelnök szomba-
ton délben Badenbe ment, ahol a király kti-
lönkihallgatáson fogadta. Wekerle aktuális 
belpolitikai kérdésekről, első sorban a vá-
lasztójogi reform megvalósulásának kilátá-
sáról és a bukaresti békefgrgyalásokkál 
kapcsolatos speciális magyar kérdésekről 
számolt be. 

A miniszterelnök kihallgatásának bécsi 
politikai körökben nagy jelentőséget tulaj-
donítanak. Azt hiszik, hogy a mai kihallga-
tás döntő jelentőségű elhatározásokat hozott 
a választójogi reform dolgában. Mértékadó 
helyen még mindig idegenkednek uj válasz-
tásoknak a háborúban való elrendelésétől. 
A bécsi politikai körök véleménye szerint 
még sem marad más hátra, minthogy We-
kerle kikérje a felhatalmazást az uj válasz-
tások elrendelésére. 

Gróf Apponyi Albert kihallgatása hos'z-
sziu ideig tartott. Állitólag a választójogi 
reform és az önálló magyar hadsereg kér-
déséről "nyilvánította véleményét. Szurmay 
délutáni kihallgatásán szóba került Seidler-
nek a magyar hadsereg kérdésében tett nyi-
latkozata. 

(Esterházy a király személye körüli 
miniszter.) Politikai körökben ugy liirlig, 
hogy gróf Zichy Aladár helyett Esterházy 
Móric Jesz a király személye körüli minisz-
ter. 

(Apponyi Bécsben.) Gréf Apponyi Albert 
közoktatásügyi miniszter szombaton délelőtt 
Bozenből Bécsbe érkezett. A miniszter va-
sárnap utazik Budapestre. 

(Wekerle tanácskozása Seidlerrel.) Dr. 
Wekerle miniszterelnök szombaton délben 
hosszasan tanácskozott Seidler osztrák mi-
niszterelnökkel. A tanácskozás főtárgya az 

. osztrák •miniszterelnök tegnapelőtti nyilat-
kozata volt, amely a r agyar állásponttal 
homlokegyenest eilenkez ;t. Tárgyaltak to-
vábbá a bukaresti béketárgyalásokkal kap-
csolatos kérdésekről is. 

(A kormánypárt uj elnökei.) Hir szerint 
a 48-as alkotmánypártban legközelebb ügy-
vezető elnökké gróf Hadik Jánost, ügyveze-
tő alelnökké pedig Zlinszky Istvánt fogják 
megválasztani. 

(Miniszteri értekezlet lesz vasárnap.) 
Vasárnap este miniszteri érteke'zlet lesz 
Wekerle elnöklésével. Az értekezleten a 
a miniszterelnök beszámol bécsi utjának 
eredményéről. (A tanácskozás elé politikai 
körökben rendkívül nagy érdeklődéssel te-
kintenek. 

(Wekerle válaszolni fog Seidlefnek.) 
Bécsi jól értesült körökben ugy tudják, 

hogy Wekerle miniszterelnök a képviselő-
ház egyik legközelebbi ülésén nyilatkozatot 
fog tenni a .magyar hadsereg kifejlesztéséről 
és szervezéséről és ez alkalommal Seidler 
legutóbbi nyilatkozatára reflektálni fog. 

(Seidler viszahozni fog ) Seidler osztrák 
miniszterelnöknek az osztrák képviselőház-
ban elmondott beszéde élénken foglalkoztat-
ja a politikai köröket? A magvar politikai 
pártok követelik, hogy Seidler azt a kijelen-
tését. hogy Magvárországnak nincsen joga 
az önálló magyar hadsereget felállítani, von-
ja vissza. Hir szerint Wekerle Sándor mi-
niszterelnök, gróf Apponyi Albert és báró 
Szunrítiy Sándor miniszterek bécsi időzése e 

q 

kérdéssel függ össze. Beavatott helyen ugy 
tudják, hogv az osztrák miniszterelnök leg-
közelebb ujabb beszédet mond, amelyben 
vissza fogja vonni a magyar közjogra sérel-
mes kijelentéseit. 

( 4 kormány tanácskozik a munkapár t 
választójogi módoslláiísiréí.) A képviselőház 
választójogi bizottsága kedden folytatja ta-
nácskozását. Ezt megelőzően vasárnap hir 
szerint Wekerle és a kormány tagjai között 
tanácskozás lesz a munkapárt által javasolt 
módosításokról. A keddi ülésen Vázsonyi 
igazságügyminiszter egyébként aligha szólal-
hat fel, mert még többen mondanak beszédet. 
Az igazságügvmimszter előreláthatóan szer-
dán fog válaszolni az elhangzott beszédekre. 

fikció a szegedi szegény gyermekek fölsegifésére. 
(Saját tudósítónktól.) A mult év októ-

berében, mikor a Szilién -sugáruti iszol a sze-
gény tanulóinak tragikus szegénysége nyil-
vánosságra került Lantos Béla iskolaigaz-
gató közgyűlési felszólalása és a Délmagyur-
crszág cikkei nyomán, SÍPOS' Iván hiriapiró, 
lapunk belső munkatársa inditvánvt nyújtott 
be a város tanácsához iskolakonyhák és nap-
közi otthonok fölállítására,, valamint a sze-
gény tanulók felruházására' vonatkozólag. Ez-
zel párhuzamosan társadalmi akció indult 
meg a gyermekekért. A város tanácsa sem 
töltötte ezalatt tétlenül az időt. Legalább lát-
szólag: nem. Dr. Gáal Endre több ízben ér-
tekezett az iskolák, igazgatóim s szerencsé-
sen sikerült is kibúvót találatok az indítvány 
teljesítésének kénvíszerifő szükségessége alól. 
De a jobb sorsra érdemes ügy tényleg nem 
fog kimúlni, mert az ügvet dr. Gaal Endre 
kiadta Szamosvné Tóth Margitnak, az álla-
mi kisegítő iskola igazgatójának, akinél me-
legebb szívre talált az inditvánv. mint a ta-
nácsnál. Szamosvné gerincül vette az indit-
vánvt egv széles alapokon nyugvó gyermek-
védelmi akcióhoz, amelvet a társadalommal, 
egyesületekkel karöltve kivárt már a legkö-
zelebbi időben megoldani — s a várostól 
mindössze támogatási kér. Miután pedig az 
előmunkálatok- megtörténtek az ügyben és a 
kezdeményezés nem újságíró xezébeu van, 
minden reményünk meg lehet arra, hogv ez 
az akció megvalósul és nem fog többé szo-
morúan és embrióban kimúlni. A megvaló-
sulásra egyébként már biztosítékok is van-
nak. ugv, hogv az alábbi terv elé, amelyet 
Szamosvné Tóth Margit dolgozott ki illeté-
kes ténytezök fölhívására, a legszebb remé-
nyekkel nézhetünk. 

Még decemberben történt, hogv az ál-
lami kisegítő iskolában egymás után estek 
Össze o gyermekek az'éhségtől. Az igazgató-
nő jelentette :zt Várhelyi József prépostnak, 
az iskola felügyelőjének, majd dr. Gyuritza 
Sándor törzsorvos segélyével kenyeret sze-
reztek 10 órára a gyermekeknek. Várhelyi 
József pedig kivitte, hogy az iskola tanulói 
számára kiutaltak ebédet a városi népkony-
háról. Ugyanis nyilvánvaló, hogv a gyerme-
kek, akik későn mennek haza az iskolából, a 
népkonyhai ebédet kihűltén, fagyosan talál-
ják odahaza, amelyet éppen csak, hogy meg 
lehet enni. És létesítettek a tanteremben nap. 

. közi otthont, — vagyis egészen könnyedén 
• valóra váltották azt, amit néhánv héttel az-
' előtt. • Sipos Iván indítványozott. Ezek út-

mutatásul szolgáltak arra. hogv miként lehet 
a jövőben minden iskolában megoldani ezr a 
kérdést. Mert hogv szükség lesz rá akkor is, 
ha közben véget ér a háffbru. bizonyos. Ugy 
gondolták tehát, hogy minden iskola szolga-
lakásában főznék meg az ebédet: tarthatná-
nak erre külön szakácsnőt is. A főzéshez való 
anyagokat minden iskola rendelkezésére bo-
csájtanák az ott étkező tanulók száma sze-
rint a városi népkonyhák. Az a terv is fö>-
merült; hogv a siegedi jótékony egyesületek 
vállaianak maguknak egv-egv iskolát s igv 
javítani is lehet az élelmezést. Ha az iskolá-
kat <a katonaság kiüríti, a város megválthat-

ja az otí levő főzőkészülékeket és berende-
zett fürdőket, amelyek külön jelentőséggel 
bírnak. 

Nagyon fontos és közelebbi kérdés azon-
ban az ifjúság erkölcsi nevelése és lelki el-
durvulástól való megmentése. Különösen 
most válik égető fontosságúvá ez a kérdés, 
hogy tavaszodni kezd az idő és a gyermekek 
az utcára tódulnak, ahol felügyelet nélkül 
lévén teljes erkölcsi eldurvulásnak vannak 
kitéve, de ezenkívül a legrosszabb társas i -
gokba való keveredés vészéivé is fenyegeti 
őket. Ez ellen legjobb védekezési módnak 
látják, ha — a város nagv terjedelmére való 
tekintettel —" városrészenkint gy erinekjátszó-
tereket létesít a hatóság. Az egyesületek és 
társadalom ebben a munkájában minden ere-
jével támogatni fogják a Várost. "Egyébként a 
erre irányuló tárgyalások már megindultak. 
Bélvárosi gyermekjátszótérül a Korzó-mozi 
nyári helyiségét szeretnék megnyerni és erre 
vonatkozólag már tárgyalások is folytak. 
Nem valószínű, hogv a terv keresztülvitelé-
nek nagyobb akadályai lehetnének, mert a 
Korző-mczi hajlandóságot mutat a nemes 
ügyre. Ezzel kapcsolatban Újszegeden sport-
telepet létesitenániek és szeretnék az illetékes 
tényezők a SzAK pályáját megnyerni, A 
gyermekjátszótereken felügyelőket, mellet-
tük középiskolai tanulókat játékvezetőknek 
alkalmaznának a tervek szerint. A gyermek-
játszótereken és sporttelepen szakszerit ne-
vetést és kiképzést kapna az ifjúság, arnels'-
nek egyéb szórakozásokat is nyújtanának. — 
Ugyanis tervbe van véve mesedélutánok, 
cserkészrendszeru kirándulások rendezése, 
dalárdák létesítése, és műkedvelői előadások 
rendezése. Kérnének a gyermekeknek mozgó 
könyvtárakat és végül csinálnának egv gyer-
mekmozit. Mindezeknek a terveknek keresz-
tülvitelére alakult meg a szegedi gyermekek 
testnevelő iskolája, amelv anyagiakkal tá-
mogatja ezt a szép mozgalmat. Tudniillik ez 
az iskola, amelv több iskolában végzi már 
most is a tornaoktatást, megfelelő díjazás-
sal, jövedelmeit erre a célra fordítja. Való-
színűleg sikerülni fog megfelelő jövedelmeket 
biztosítani a tervek keretén belül is. A beteg 
gyermekeket gyógytorna keretében gyógy-
kezelnék' és a városi fürdőben napokat biz-
tositanának erre a célra. Jövedelmet adná-
nak még a kerttelepek, amelyeket gyerme-
keknek rendeznének be/ olyan növényekkel, 
amelyek hamar produkálnak. ezenkívül her-
nyózásra csapatokat képeznének ki és szer-
veznének, amelyek szintén csekély dii mel-
lett működnének. Igy mindezeket a célokat 
könnyen megvalósíthatnák s fegfeljebb csak 
kisebb városi támogatásra sző rum a a fontos 
akció, melv minden vonalon a legszebb ered-
ményekkel biztat. 
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