
Szeged varos felirata a hormanqhoz 
a hősi halálf halt hatónak 

hoiiatarfoiőtnah megsegitésiről 
(A Délmagyar ország munkatársá-

ul) Tolna vármegye törvényható-

"ágának közgyűlése legutóbb elha-

tározta, hogy a hősi halált halt ka-

tonák hozzátartozóiról való fokozott 

gondoskodás érdekében felirattal 

térdül a kormányhoz. Á vármegye 

Megküldte a köriratot Szeged város 

hatóságának is s a törvényhatósági 

közgyűlés mint ismeretes, legutóbbi 

ülésén egyhangú határozattal csat-

lakozott a javaslathoz és elhatároz-

ta, hogy hasonló tartalmú feliratot 

intéz a kormányhoz. A felírat, áme-

nét most készített el a főjegyzői 

h'^atal, kiemeli, hogy a jelenlegi 

időkben a kormányhatóság legfőbb 

feladata a nyomor és a nélkülözés 

leküzdése. Ennek a gondoskodásnak 

különösen napjainkban van nagy 

telentősége, amikor a haza védelmé-

ben megindult nagy küzdelem hős 

fiainktól áldozatokat kíván. A .kor-

mány részéről legkevesebb", amit 

kívánni lehet, hogy hozzátartozóik-
ról kielégítően gondoskodjék. A je-

lenleg fennálló rendelkezések azon-

ban nem elegendőek s éppen ezért a 

felirati javaslat indítványozza, hogy 

vezessék be az özvegyi jára-
dék és eltartási dij intézményét 

Az özvegyi járadékot a hős halott 

özvegye kapja s összege abban az 

esetben ha férje kereseti adót nem 

fizetett, legkevesebb havi 80 pengő, 

ba kereseti adót fizet, legfeljebb ha-

vi 200 pengő legyen. Az eltartási 

díj a gyermekeket és a szülőt illeti. 

A gyermekek részére ennek össze-

ge abban az esetben, ha csak az apa 

nem él, az életjáradék egyötöd ré-

sze, ha sem apja, sem anyja nincs, 

az életjáradék két ötödrésze legyen-

A szülők eltartási díja az életjára-

dék kétötöd része lehet. 

Tömeges hőzbeniárősoK 
a polgármestert hivatalban a henger-
e s iisztteggeh kiosztást rendszerének 

megváltoztatására 
Postol kézbesítést ker a város közönsége 

Miért szűnt meg a városi zeneiskolában 
a kis gyermekek 

zeneovódai foglalkoztatása 
(A Délmagyarország munkatársá-

tól) Az elmúlt években néhány is-

kolai szezonon keresztül figyelemre-

méltó újítást vezettek be a városi 

zeneiskolában. Más városok zeneis-

koláinak példájára felállították a 

Zeneóvódát, ahol apró, 5—7 éves 

gyermekek zenei előképzést kaptak. 

Megismerkedhettek játszva a zenei 

alapfogalmakkal, megkedvelték a 

muzsikát, megismerték a hangsze-

reket s általában olyan zenei tájé-

kozottságra tettek szert, amelyet az 

Hután következő rendes zeneiskolai 

oktatásban mint alapot eredménye-

sen használhattak fel. A zeneiskola 

szervezetében azonban sajnos nincs 

intézményesítve a- zeneóvóda s an-

nak fenntartása és az oktatás ellá-

tása kizárólag az iskola vezetőjének 

ós az oktatást vállaló tanárnőknek 

lelkesedése és vállalkozása tette le-

hetővé. Miután pedig a körülmé-

nyekben beállott változások folytán 
8 zeneiskolának jelenleg nincs ze-

neovódai oktatást végző tanára, 

Megszűnt a zeneóvóda is, aminek 

fenntartása pedig hasznos volna a 

gyermekek zenei oktatásának elő-

készítése s a muzsika iránt való 
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hajlamuknak kifejlesztése szem-

pontjából. 

Beszélgettünk ebben az ügyben 

dr. Belle Ferenccel, a városi zeneis-

kola igazgatójával, aki érdeklődé-

sünkre a következőket mondotta: 

— A városi zeneiskolában néhány 

éven át működő zeneóvóda műkö-

dése eredményes hatású volt a gyér-

mekek zenei hajlamának kifejlesz-

tésére. A zeneóvódában foglalkozta-

tott gyermekek későbbi zenei okta? 

tása terén megáll api thatólag jelent-

keztek azok az előnyök, amelyeket 

az előképzés során megszerveztek. A 

zeneovódai oktatás azonban ennek 

ellenére is megszűnt, legalább át-

menetileg. Ennek egyik oka az volt, 

bogy a szülők nagy része félreér-
tette a helyzetet s általában a zene-
óvóda célját. Ugy képzelték el, hogy 

ez is egy olyan óvóda, ahol a gyer-

mek eltölti egész napját. Ezzel szem-

ben a zeneovódai oktatás hetenként 

csak háromszor, vagy négyszer tör-

ténhet, napi másfél-két órás foglal-

koztatás keretében. A másik ok pe-

dig az, hogy miután zeneóvódai ok-
tatói állás nincs rendszeresítve az 
iskolában s az óvóda vezetését eddig 
ellátó tanerők egyéni és pedagógiai 
körülményeikben beállott változások 
folytán ebben a minőségükben nem 
tudnak tovább működni, vezető nél-
kül maradt a zeneóvóda. Az én tö-

rekvésem azonban mindenesetre az, 

hogy a zeneóvódai oktatást a jövő-

ben is lehetővé tegyük s ennek ér-

dekében biztosítsuk az óvóda műkö-

déséhez szükséges o'őrt1této]eket 

K O R Z Ó B A N 
Jla utoljára! 

Az anyai szeretet 

örökszép himnuszai 

KÉT ANYA 
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(A Délmagyarország munkatársá-

tól) A kenyér- és lisztjegyek kiadá-

sáról közzétett Közellátási Hivatali 

hirdetmény intézkedése a lakosság 

legszélesebb köreiben napok óta be-

széd tárgya. Általában az a véle-

mény, hogy ezúttal is a régen és 

több Ízben jól bevált rendszert, a 

postai kiküldést, vagy a kikézbesí-

tést kell alkalmazni s mindenki szí-

vesen megfizeti azt a néhány fillér-

nyi kézbesítési díjat, amit eddig is 

felszámított a közélelmezési hiva-

tal, minthogy egész napon át tu-

multusban ácsorogjanak az egyes 

elosztó helyeken. A legoptimistább 

számítások szerint is egy-egy elosz-

tó helyen naponta négy-ötezer em-

ber jegyét kell kiadni, ami előre-

láthatólag nagy tömegjelenetekkel 

fog járni. 'A polgármesteri hivatalt 

naponta szinte ostromolják azzal a 

kéréssel, hoky változtassák meg a 

rendelkezést annál is inkább, mert 

erre még elegendő idő is van. A 

jegyeknek az iskolákban való át-

adása rendkívül sok zavarral járna 

s a legfőbb érv az, hogy három na-

pon át nem lehet a városi lakosság 

80—90 ezres tömegét elvonni foglal-

kozásától és munkájától, csak az-

ért, hogy beálljjon a sorba a jegyek 

átvétele végett Csütörtök délelőtt 

magasállású Közfunkcionáriusok is 

interveniáltak ebben az ügyben dr, 

Pálfy József polgármesternél s fel-

hívták a figyelmet arra a szempont-

ra, hogy ilyen tömegek összegyűjté-

se az egyes elosztó helyeken a fenn-

álló légvédemi rendelkezések alap-

ján sem engedhető meg. 

Az egyre élénkebben megnyilvá-

nuló közóhaj hatása alatt dr. Pálfy 

József polgármester a. kérdés le-

tárgyalása végett érintkezésbe lé-

pett a Közellátási Hivatallal, ahol 

kifejezte azt a meggyőződését, hogy 

szükséges volna a rendelkezés sür-

gős megváltoztatása. Dr. Fodor Je-

nő nyugalmazott helyettes polgár-

mesterrel, a Közellátási Hivatal ve-

zetőjével azonban távolléte miatl 

nem tudott beszélni, Utasítást adott 

azonban a hivatal alkalmazottai-

nak a hivatalvezető tájékoztatására 

s közölte a polgármester, hogy még 

a mai napon személyesen tárgyalt 

fog ebben az ügyben dr. Fodor Je-

nővel, . 

miami támogatással 
hatalmas villamossági vállalat alakult 

a Székelyföld villamosítására 
Budapest, augusztus 6. Közgazda-

sági szempontból szinte beláthatat-

lan jelentőségű vállalkozás alakult 

ünnepélyes körülmények között Bu-

dapesten: a Székelyföldi Villamos-

művek R t A részvénytársaság alap. 

tőkéje 16 és félmillió pengő. Ebből 

a kincstár 10 milliót jegyzett A 

részvénytársaság építési programja 

22 millióba fog kerülni. 

Az alakuló közgyűlést Varga Jó-

zsef kereskedelmi és iparügyi mi-

niszter nyitotta meg. Utalt arra, 

hogy a vállalkozás keretein túlme-

nő sokkal nagyobb jelentőségű gaz-

dasági folyamat képződik. A villa-

mosítás a Székelyföld ipari életének 

fellendítésével jár, de ugyanakkor 

az ipar igényeinek megfelelő közle-

kedéséről is gondoskodnak. 

— Bőséges villamosenergiát aka-

runk teremteni a Székeyföld számá-

ra mondja a miniszter. Elsősor-, 

ban a gázt hasznosítjuk, mert leg-

gyorsabban tudjuk a villamos ener-

giatermelés céljaira felhasználni. 

Figyelmünket nem kerülik el azon-

ban a vízierők sem. Előtanulmá-

nyok folynak a Székelyföld és Er-

dély más részén is vízi erőművek 

kiépítésére. :j 

Varga József végül hangsúlyozta, 

hogy a vállalkozást a nemzeti össze-

fogás jegyében hozták létre. Az ál-

lam és a magángazdaság fogott ke-

zet, hogy székely testvéreinken ipari 

vonatkozásban is segítsünk. 

Ez az első villamosvállalkozás Ma-

gyarországon, amelyben az állam a 

magánérdekeltséget közös munkát a 

hívja. A Székelyföldi Villamosmű-

vek Rt. keretében a négy székely 
vármegyét, Csík, Háromszék, Ma-
ros-Torda és Udvorhely megyét fog-
ják villamosítani. 

A némef köve! részvéte 
a tokodi bányaszerencsét-

lenség alkalmából 
Budapest, augusztus 6. A Német Bi-

rodalom budapesti követe a tokodt 
bányászszerencsétlenség alkalmából a 
következő levelet intézte Varga József 
iparügyi miniszterhez: 

• Kegyelmes Uram! A legnagyobb 
részvéttel értesültem a tokodi súlyos 
bányászszerencsétlenségről. A szövet-
séges magyar nemzettel együttérezve 
gondolok a 49 halálos áldozatra és a 
legőszintébb részvétemet fejezem ki 
ki önnek. Kegyelmes Uram! Abban a 
reményben gondolok a szerencsétlen-
ség sebesültjeire, bogy újból felépülje-
nek. Dietrich von Jagov.« 

Varga József iparügyi miniszter 
meleghangú levélben köszönte meg a 
német követ részvétnyilvánitását. 

(MTI) 

Széchenyi Mozi 
Augusztus 8-i, szombati 

s z e z o n n y i t ó m ű s o r a i 

i s z i i z é s a t f üdülve 
ZILAHY LAJOS színmüvének nagy. 
sikerű filmváltozata. Főszereplök: 

Karády, Bátor, 
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Elővételi pénztár szombat délelőtt 
10 órától áll a közönség rendeike 

zésére. 


