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éleíet él, nagyon takarékos és szerény Igényű 
és amely országok meg voltak kiméivé a há-
ború borzalmaitól. 

— Akik ismernek engem, azok tudják, hogy 
mindig bizakodó optimizmussal néztem a vi-
szonyokat. Azt hiszem, hogy ennek a súlyos 
megpróbáltatásnak, amely reánk nehezedik, 
meg lesz az a jó hatása, hogy mindnyájan 
visszatérünk apáink szorgalmas, takarékos 
életmódjához, szolid erkölcseihez-

Grosz Marcell 
a Szegedi Kereskedelmi és Iparbank ve-ér-
igazgató ja az alábbiakat mondotta: 

— A mi intézetünk mindenkor alkatm.izla 
adósaival szemben a kamatleszállítást, vala-
hányszor a Nemzeti Bank mérsékelte kaniatlé 
telét. Ez természetesen jelentékenyen előnyére 
válik a gazdasági életnek, különösen a jelen 
viszonyok közölt, amikor tudvalevően négv 
hónap alatt két százalékkal mentek vissza a 
kamattételek. Az olcsóbb kamat jótékony ha-
tása előbb-utóbb feltétlenül éreztetni is fogja, 
hatását a gazdasági élet vérkeringésében. '•'•'; 

— Ebből azonban, sajnos, egyáltalán nem 
következik az, hogy ezzel egycsapásra megol-
dást nyer a gazdasági válság. Jelentékeny ja-
vulást csak a hosszú lejáratú kölcsönök hoz-
hatnának, de erre, fájdalom, ezidőszerint még 
nem sok reményünk lehet. Az élet nehézségei 
többféle koefficiensből tevődnek össze, ame-
lyeknek a kamatkérdéssel párhuzamosan kel-
lene epyhülniök. Elsősorban a mezőgazdaság 
fteiyzeténe"k javilását kellene mfhden rendel-
kezésre i l ló eszközzel előmozdítani, de főleg 
a közterhek csökkentésével. Az áKami Tvöltség-
vetésből kiinduló általános takarékosság íV 
sokkaf közelebb hozhatna bennünket a gazda-
sági hefyzet és ezzel a közállapotok javulá-
sához. 

I világhíres olasz gummigyár kizárólagos vezér-
képviselete Délmai"""ország részére 
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autó és motorpneu 

A K D motorkerékpár 
4 ütemü, 173' cm . .P 1 2 0 0 . -

DOUOLAS, A U T O M O T O , motorkerékpárok, 
kerékpárok, alkatrészek, felszerelések. 

n « r A r i l " a u t ó t e c h n i k a i v & l l a l a t 
. K Í . I . U I t l Bieged, Tlasa Lajos kSrnt 54. Tolefoil 20—15. 

176 
Ne tegye tönkre tüdejét 
Igazin megkímélheti magit 
Kellemetlen nikotinméregtól, hise 
Ölesén vehet egy nikotinfogó 
Szipkagarniturát és nem költ 
Tartózkodnia a dohinyzistól 
Ottani képviselőnktől beszerezhet 
Prospektust a N I K O S T O P előnyéről t 

Kapható dohinytőzsdékben, gyógyszertárakban 
ós drogériákban 1 

Brázay NlkostopmOvek rt. Budapest. 
Szeged és vidéke képviselete Maltlnszky Pál 
és Fial Szeged, Római körút 23. Telefon 11-73. 

1930 április 6. 

Fotoriport Szegedről 
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Ifjúsági tanácsadókati 
Nagyon sok ember, felelősségteljes, komoly em-

berek, évek óta behatóan foglalkoznak ezzel a 
kérdéssel: hogyan oldhatók meg a fiatal lélek 
rejtélyei s hogyan kaphatnának a szülők választ 
arra a sok kérdésre, melyet magukban feltesz-
nek, melyet sokszor nem is tudnak szavakba ön-
teni, de érzik, hogy a mai szülőnek igen sokszor 
másként kellene gyermekéhez közeledni, mint ftzt 
az ő szülői tették. 

Egy-két évtizede annak, hogy a figyelem ilyen 
behatóan fordult az ifjúkor felé. A harc már előbb 
megkezdődött a mult század utolsó évtizedeiben. 
Kemény, elkeseredett liarc volt ez, melyet még meg 
nem értő szülők ellen folytatott az akkori ifjú-
ság, olyan szülők ellen, akik nem tudták megér-
teni, milyen vágyak, sóvárgások fűtik gyermekeik 
lelkét. Az akkori nemzedék olyan szülőkkel állott 
szemben, akik a feltétlen engedelmesség jelszavát 
hangoztatták. Azok, akik akkor megkezdették volt 
a haroot az ifjúság felszabadulásáért, ma már 
maguk is szülők. Ők azok, akik belátták, hogy 
nem követelhetünk vák engedelmességet az ifjú-
ságtól, ők azók, akik gyermekeik idősebb, tapasz-
talt barátai szeretnének lenni, gyermekeiké, akik 
•fiatalon és tapasztalatlanul várják az élet -Hagy 
rejtélyeinek megoldását. A mai szülőben megvan 
a nagy közeledni- akarás a vágy, megérteni gyer-
mekét, de ez nem oly egyszerű. Bonyolult a fej-
lődés minden szakaszának sajátos világa, "mély 
megértést, beleélést kíván, de különösen bonyolult 
a serdülés koráé, amikor is a gyermek benső Én-
iét fedezi fel s afelé fordul. Felébred benne az 
alkotás vágya, az erő érzése. Korlátlan lehető-
ségeket lát nfiága előtt. VilágiiK'gváltoztatásra- való 
törekvés él ebben a korban minden ifjú eipber-

. ben, aki magát érzi egyedül hivatva arra, hogy 
a világot megváltoztassa. De mily sokszor lepi 

' meg elcsüsgedés a fiatal lelket, önmaga iránll bi-
zalmatlanság vagy gyűlölet, s vele mély melankó-
lia és ellénséges" érzés az élelte' és környezeté-
vel szemben. Ez a melankólia vezet el az ifjú 
ember öngyilkossági hajlamaihoz. melyeket sze-
rencsére a diadalmas éieterő a legtöbb esetben 
legyőz. 

Ebben a korban a szülök s:o^.oruan ¿szIí'Ll. 
hogy gyermekeik eltávoodi; i f i 1 - £rtaürnü' 41 u 

nak ezen jelenségek előtt s sreretetlenségnek ve-
szik. Emögőtt a látszólagos elidegenülés mögött 
pedig csak megértettség utáni vágy lappang Olyan! 
ember után vágyik az ifjú ember, aki megérti, aki1 

tisztábban lát mindent, aki meg tud felelni kér-l 
déseire, mert együttérez vele és mégis magasabban 
áll nála. Oly egyén lehet csak, akit bensőképen éiv 
dekel az ifjúság lelki fejlődése, aki tudja, hogy) 
nincs abszolút normalitás a fejlődés válságos rdö-t 
szakaiban s aki előtt tisztán állnak a lélek mély-| 
ségei. Németország és Ausztria nagyobb városai-
ban áz ifjúság oly gyakori menekülése az életből 
valóra váltotta az »Ifjúsági tanácsadó« (Jugéndbe-| 
ratung) intézményének gondolatát. Villamosokban^ 
hirdetési oszlopokon, ifjúsági egyesületek helyisé-
geiben, gyárakban, nyilvános helyeken szeretetted 
jes szavakban felhívások szólnak az ifjúsághoz1 

hogy lelki válságaikban, ha ideáljaik csődöt n*)E 
dottak, megérttetés után vágyva, kiknél találna 
támaszt, segítséget, irányítást, megértést, kik aze 
a segítőtársak, akik visszavezetik őket a szülők 
höz, embertársaikhoz, a társadalomhoz. El nen 
érhető, irreális céljaik, ábrándjaik helyett aj élet-
lehetőségeket mutatnak, felszabadítják a tudat-
alatti megkötöttségeket, s újból felfedeztetik a* 
ifjú emberrel az élet szépségeit, amelyi .rt ér-
demes élni és küzdeni . 

Analytikailag képzett orvosok, pedagognsok; jo-
gászok, a gyermeki lélek válságainak tudató« isme-
rői emberszeretet tői áthatva, teljesen ingyen állit, 
ják tudásuk legjavát a nagy cél szolgálatába. 

Ezekben a tanácsadókban — Budapesten most 
vannak alakulóban — igyekeznek a baj, a meg-
hasonlás gyökerét felkutatni s rávezetni a meg. 
hasonlott gyermeket, hogy meg kell tanulnia elvi-j 
selni az életet minden nehézségével, minden küz-
delmével. A korlátlan szabadság szép, de nem te-
szi könnyebbé az életet. A kötelességérzet, •- aa 
etikai kötöttség az élet szükségszerű pillére. El-
következnek majd boldogabb és szebb idők, EX» 
addig, amíg ez bekövetkezik, a mai szülők ée 
gyermekek nem tehetnek egyebet, minthogy össze-
tartanak, bizalommal viseltetnek egymás iránt és 
barátok maradnak. 

Pogány Margit ) 


