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vegye a kezébe, mert amint van a városnak 
szinügyi bizottsága, közoktatásügyi bizottsága, 
ogy kellene lenni testnevelési bizottságának is, 
Aegy az egészséges tornát és testedzést és a 
szabad sportokat népszerűsítse és elterjessze, 
«aert erre szüksége van a legmagasabb uri 
osztályhoz tartozó közönségnek épp ugy, mint 
a iegszegényebb napszámos embernek. 

Kuriozusnak tűnik fel, de szükségesnek 
tartom, hogy a nehéz lesti munkát végző gyári 
munkás szabad idejében ugy pihenjen, hogy — 
tornázzék s a szabadban sportot űzzön. Nehéz 
munkájában ugyanis a gyári munkás testének 
egyes izmait használja csupán és folytonosan 
és ennek következtében egyes izomcsoportok 
a test többi részének róvására tultengenek, 
inig a többiek elsatnyulnak s a test elferdfliését 
okozzák, holott ha a nehéz testi munka után 
más irányú mozgásokat végez, akkor eme ki-
fáradt és túltengett izmokat pihenteti s a 
többieket ezzel egyhangzásban való fejlődésre 
serkenti. Hogy ez a jó egészség érdekében a 
lesti eiferdülés ineggátlásara mennyire fontos, 
azt nem kell bővebben magyarázni, csak arra 
hívom fel figyelmüket, hogy egy elferdült test-
ben a belső sze vek működése tökéletlen s 
ilyen elferdült test bizonyos betegségeknek csi-
ráit már magában rejti. 

Azonban torna és torna között nagy különbség 
van. Mindent a maga helyén és a maga ide-
jében keli alkalmazni, mert mig egészségei és 
erőt ad egy kifejiett szervezet számára, ha 
regatíázik vagy footbailt üz, addig fejletlen, 
zsenge korú gyermeknek eme sportok tuihajtása 
egészségét, sőt életét kockáztatja. Ezért meg 
kell válogatni a gyermek és az egyén tulajdon-
ságainak, fejlődésének megfelelően, hogy milyen 
tornát, milyen sportokat és milyen játékot űzzön, 
a fősúlyt mindig arra helyezve, hogy lehetőleg 
szabadban mozoghasson. Azért nem szabad 
ötletszerűen eljárni, hanem centrális, esetleg 
hatósági vezetéssel kell irányítani a testnevelés 
kérdését. Fölösleges hangsúlyoznom, hogy a 
tornatermek, játszóterek, korcsolyapályák, 'nép-
fürdők és az egészséget oly nagy mértékben 
szolgáló napkurázó helyek fenntartására fordí-
tott minden költség százszorosan kamatozva 
férüi meg a jövendő nemzedék kifejlődésének, 
egészségének szempontjából. Ezért a hatóságnak 
mirtden alkalmat meg kell ragadni, hogy' oít, 
ahol jótékony egyesületek, vagy vállalkozó tár-
saságok e célt szolgáló intézményeket terem-
tenek, azokat minden lépésükben a legniesz-
szebbnienő támogatásban részesítse, 

Az idő rövidsége nem engedi, hogy rész-
letezzem a testedzést, csak azt vagyok bátor 
megemlíteni, hogy a gyermekek fejlődésére kü-
lönösen a játékok, az úszás, a korcsolyázás és 
svéd gimnasztikai gyakorlatok a legmegfelelőb-
bek. De a korcsolyázással nem tévesztendő 
•ssze a kerekes korcsolyázás, mert ez hason-
Üth itatlanul nagyobb mértékben teszi próbára 
a munkabírást és ha azt látjuk, hogy a poros, 
piszkos aszfaltozott utcákon valóságos porfelhő 
közepette izzadva szívják tele tüdővel magukba 
a levegőt a gyermekek, akkor valósággal saj-
nálat fogja el az embert, hogy miért engedjük 
ízeket a sportokat és hanyagoljuk el az egész-
séges testedzést. Az atlétika, evezés, vivás már 
kifejlett, vagy a fejiődés fokához közel álló 
szervezet számára való. Fontos feladat meg-
állapítani azt, hogy mi való a női szervezet 
számára és mit bir ei a férfi. Szóval mindezek 
a kérdések komoly tanulmány tárgyát kell, 
hogy képezzék és megérdemli a kérdés, hogy 
egy központi szervezet irányítsa céltudatosan 
rationálisan. 
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PAPiItRVTLAG. 

Nem mondom, hogy jól van, 
de a világ csupa papírból van. 
Tartalma nincs; ereje semmi, 
vékonyan, laposan alig tud menni; 
minden papír ra j ta ; papiros a borda, 
félek, egyszer a szellő is elhordja. 

Mert papír a talp a cipőn 
s midőn 
benne néhány lépést teszünk: 
menten cipőtlenek leszünk. 

S nincs már szövet finom éa puha; 
cipőnk fölött papírból a ruha, 
mely nevet ra j tunk és néha sir 
s ha megázik: néma, mint a sir. 

S papiros a pénz; a pénz is papírból van 
s belőle bármilyen csomó van, 
nem vigasztal, .mert értéke semmi: 
tsagy csomóért lehet csak keveset venni. 

S miért az asszonyok szemeik kisirják, 
még a békét, is papiroson i r j ák ; 
bizony: a papiros életünkben alfa. 
a papir, a papír mindennek a — talpa. 

Mert jegyre adnak mindent, s az is papírból 
van 

(azért is ily bus és szomorú e szólam) 
é fájdalomra ihol találok irt : 
már uem adják, csak papírrá a papirt. 

•J>e hadd érjen már végére ez irás 
és szakadjon meg e szomorú sirás. 
Miután egy hété csak jegyet ettem, 
a nyakamra busán kötelet tettem 
s mikor végre már minden jól volt 
leszakadtam. A kőiét, is papidból volt. 

Eidus Benti/in. 

— A király a fe l íámsdás i ünnepélyen. 
Bécsből jelentik: A király ma Ottó trónörö-
kössel, Adelhaid főhercegnővel és Róbert fő-
herceggel részt vett a badeni plébánia-tem-
plom féltámadá-si ünnepélyén és az azt kö-
vető körmeneten. 

— Wekerle megbeszélése Czerninnet é s 
KÜhimannal. Budapestről telefonálja tudósí-
tónk-: Wekerle miniszterelnök ma délben a 
pályaudvaron Czernin külügyminiszterrel és 
Kühlmann államtitkárral megbeszéléseket 
folytatott. 

— Feltámadás. Szeged keresztény lakossága 
hagyományos kegyelettel ülte meg a föltá-
madás misztikumokkal teljes, örökszép ünne-
pét. A templomokban ünnepélyes istentiszte-
let volt és utána körmenetet tartottak. >A bel-
városban Várhelyi József prépost végezte a 
szertartást fényes papi segédlettel. A szertar-
táson több ezer ember volt jelen és áhítatosan, 
ünnepelve ápolta a kétezer éves kegyeletet, 
amelyet a három napig néma harangok sze-
líd örömmel üdvözöltek. 

— Czernin é s Kühlmann Bécsbe utaztak. 
BudapéStrol jelentik: Gróf Czernin Ottokár 
külügyminiszter, Kiihlmann német külügyi 
államtitkár és Szterényi József kereskedelem 
ügyi miniszter Bukarestből délelőtt 11 órakor 
Budapestre érkeztek. Az egyik-szalon kocsiból 
Szterényi szállott ki elsőnek, aki szívélyesen 
elbúcsúzott Kühlmanntól éa Czernin tői és 
automobilon a lakására hajtatott. Féltizen-
kettőkor a pályaudvarra érkezett. Wche.rfe 
Sándor miniszteelnök és hosszasan tanácsko-
zott Czerninnel és Kühlmannal. Kühlmann 
örömét fejezte ki. hogy Wekerléve] találkoz-

hatott. Gróf Czernin és Kühlmann ezután. 
Bécsbe utaztak, 

— ReadKivfiü segélyt kapnak az állami 
tisztviselők. Budapestről jelentik: Hir szerint 
a minisztertanács elhatározta, hogy ujabb 
rendkívüli háborús jegélyt utal ki az állami 
tisztviselőknek. Az erre vonatkozó .számfejté-
si munkálatok a pénzügyminisztériumban rö-
videsen befejeződnek. A számfejtési munká-
latok u tán állapítja meg a kormány a rend-
kívüli segély nagyságát, de bizonyos, hogy < 
most kiutalandó segély jóval nagyobb lesz öt-
száz, illetőleg háromszáz koronánál. A rend-
kívüli segélyt a tisztviselők legkésőbb junius 
elsejéig megkapják. 

—- Szterenyi hazaérkezett. Budapestről te-
lefonálja tudósítónk: Szterényi József ke-
reskedelmi miniszter Bukarestből ma dél-
előtt 11 órakor különvonaton visszaérkezett 
Budapestre. Erős gégehurutban szenved, 
teljesen berekedt. Néhány napig nem fogad-
hat. Megérkezése után felkerste Wekerle 
miniszterelnököt, akinek részletesen beszá-
molt a bukaresti tárgyalások-lefolyásáról és. 
eredményéről. 

— Kitüntetett szeg di bank igazga tók . A 
pénzügyminiszter a magyar állami hadiköl-
osöriok sikerének előmozdítása körül szerzett 
érdemek elismeréséül legfelső elhatározással 
nyert felhatalmazás alapján Télhisz György, 
a Szegedi Kézmüvesbank R.-T., Vajda Lajos, 
a Szegedi Takarék és Hitel R.-T. és Valihöra 
István, a .Szegedi Népbank Szövetkezet igaz-
gatóját elismerő oklevelekkel tüntette ki. 

— Az önálló magyar hadsereg tervezete. 
Budapestről jelentik: A hadügyminiszter el-
készítette az előzetes tervezetet az önálló ma-
gyar hadsereg fölállításáról és szervezésé-
ről. A tervezetet a hadügyminiszter már 
megküldötte W elver le Sándor miniszterelnök-
nek. A gazdasági és pénzügyi kérdésekre vo-
natkozó tárgyalások az osztrák kormánnyal a 
közeLebbi időben megindulnak". H a a magyar 
és az osztrák kormány e részben nem tudna 
megegyezésre jutni, a magyar koTmány isme-
retes álláspontja értelmében a király és a 
magyar nemzet együtt fog határozni az ön-
álló, magyar hadsereg szervezetéről és fölállí-
tásáról. 

— Klt in te tések. Lup Péter népfölkelőt az 
5. népfölkelő gyalogezredben és Schütz Má-
tyás népfölkelési kötelezettség alatt, álló mun-
kást az 5. honvéd gyalogezredben az ellenség 
előtt tanusitott vitéz magatartásuk elismeré-
séül a bronz vitézségi éremmel tüntették ki. 

— Szeged közegészségügyéről . Ezen a 
cimen a Détjnpuyuéprszúg mai számában dr, 
Máehjmszky László tollaiból egy nagyérdekii 
cikk első része jelenik meg. A tanulmányt 
Máchánszky felolvasta a Társadalomtudomá-
nyi Társaságban. Az agitációs jellegű, érté-
kes fejtegetéseket ajánljuk a hatóságok, a tör-
vényhatósági bizottsági tagok és a nagykö-
zönség különös figyelmébe. 

— A somogysiegyei főispán lemondott. 
Budapestről jelentik: GvMSzécheríyt Aladár, 
SomogynJegye főispánja állásáról lemondott. 
Lemondását a kormányhoz intézett levelébe® 
azzal indokolja meg, hogy a kormányt és in-
tézkedéseit politikai tekintetben nem tar t ja 
eléggé erélyesnek. A főispánt a 'kormány 
nemrégiben közélel mezési kormánybiztossá 
is kinevezte. Gróf Széchenyi erről a megbíza-
tásáról is lemondott. 

— Postaigazgatóságot Szegednek. A 
Lloyd kereskedelmi bizottsága mult heti ülé 
sén tudvalevőleg elhatározta, hogy felújítja 
Szeged régi igényét postaigazgatóság feláll; 
fása iránt. A határozathoz képest a követke 
ző kérvény ment el ez ügyben Folirst Kúroij 
postai vezérigazgatóhoz: Méltóságod, mint 
postaügyünk legeminensehb szakértője előtt 


