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Hivatalos közlésekből arról értesültem, hogy 
Olaszország déli részében, a barlettai kerület-
ben számos kolerás betegség, sőt több halál-
eset is történt. Értesülésem szerint a gyanú 
az, hogy a betegséget orosz cigányok hurcol-
ták be. Ez évi junius hó huszonnegyedikén 
86919. szám alatt kelt rendeletem kapcsán ez-
úttal is fölhívom, hogy a legszigorúbb felügye-
lettel legyen arra, hogy a most már az orszá-
got. Olaszország felől is fenyegető kolera-
veszély elhárítása érdekében a 113234/1908. 
szám alatt kiadott itteni körrendeletben meg-
hagyott intézkedések a város törvényhatóságá-
nak területére pontosan és gondosan fogana-
tosíttassanak. Egyben figyelemmel arra, hogy 
a pestis és kolera elleni védekezés tárgyában 
Parisban kötött nemzetközi egyezmény becik-
kelyezéséről szóló 1909. évi XXI . t.-c. 1. §. I. 
cim II. fejezet 40. cikke értelmében a kolerá-
val fertőzött helyről jövő utasok öt napi meg-
figyelésnek vethetők alá, amidőn megjegyzem, 
hogy a kereskedelemügyi miniszter urat egy-
idejűleg jelen szám alatt kelt átiratommal föl-
kérem arra, hogy haladék nélkül intézkedni 
szíveskedjék aziránt, miszerint az Olaszország 
kolerával fertőzött vidékéről a város törvény-
hatósága területére utazó egyének érkezését 
az illetékes vasúti közegek ugy a címmel, va-
lamint az illető "község (város) elöljáróságával 
(hatóságával) azonnal közöljék, egyszersmind 
fölhívom a cimet, hogy a most szóban levő 
utasok egészségi állapotát is öt napon át szi-
gorú orvosi vizsgálattal gondosan ellenőriz-
tesse. 

Budapest, 1910. évi augusztus hó 22-én. — 

A miniszter meghagyásából: 
: . Bölcs s. k., 

miniszteri tanácsos. 

E körrendelet vétele után Lázár György dr 

polgármester a következő átiratot intézte a 

város tanácsához : 

A 46066V908. számú tanácsi határozattal a 
Kolera-barakk, illetőleg megfigyelőosztály-telep 
helyének ügye a pénzügyi bizottság véleménye 
ilapján azon indokolással tétetett irattárba, 
hogy az a veszély aktuálissá válása alkalmából 
gyorsan felépithető lévén, az akkori viszonyok 
szerint annak fölépítése és esetleg éveken ke-
resztül való fenntartása a v á r o s n a k indokolat-
lan költségeket okozna. 

, . Minthogy ezidő szerint a koleravésznek akár 
Oroszországból,- akár Romániából, akár Olasz-
országból országunkba való benyomulása, sajnos, 
Valószínűséggé vált s minthogy az Iratoknál 
fekvő mérnöki jelentés szerint a jelzett, össze-
sen tizenhétezer korona költséget igénybe 
vevő barakknak házilag leendő elkészítése har-
minc napi munkát igényel, ennélfogva e barakk-
telep helyének kérdése szorgos megfontolás 
tárgyává volna, teendő olykép, hogy e tárgy-

ban a folyó hó 26-án tartandó közgyűlésnek 
ezennel előterjesztés legyen tehető. 

Szeged, 1910. évi augusztus hó 24-én. 

Lázár s. k., 
polgármester. 

A tanács csütöi'töki rendes ülésében tár-

gyalja le ezt a polgármesteri átiratot s annak 

értelmében érdemleges javaslatot tesz a pén-

teki rendkívüli közgyűlésnek. 

Munkásgimnázium Szegeden. 
— A DfAKE. alkotása. — 

(Saját tudósítónktól.) Ismét egy uj, a modern 

kulturális haladás szellemét terjesztő intéz-

mény nyilik meg Szegeden október elsején, 

a DMKE. kezdeményezéséből. Néhány hónap-

pal a közművelődés céljait szolgáló intézet 

ez évi munkaprogramjába fölvette azt a ter-

vet is, hogy Magyarország többi városaihoz 

hasonlóan, Szegeden is munkásgimnáziumot 

állit föl, melynek életrevalóságát ós hivatásá-

nak nagy fontosságát igazolják azok az ered-

mények, amelyeket a munkásgimnáziumok a 

legtöbb városban a nép oktatása terén eddig 

fölmutattak. Molnár Viktor, a közoktatásügyi 

minisztérium államtitkára örömmel vette tu-

domásul a DMKE. hasznos tervét, amely, 

amint a munkásgimnáziumnak immár kijelölt 

igazgatósága közli a Délmagyarország-g&\, ok-

tóber elsején lép életbe. 

A munkásgimnázium tanfolyamait addig, amig 

később erre a célra külön épületet nem építe-

nek, a munkások az első kerületi polgári fiú-

iskola Boldogasszony-sugáruti épületében hall-

gatják. A munkásgimnázium igazgatását Bara-

nyai Gyula iskolaigazgató látja el, a gimnázium 

titkári teendőit pedig Krucsay Pál polgári 

iskolai tanár végzi. 

Az október elsején megnyíló munkásgimná. 

zium nagy előnye nemcsak abban rejlik, hogy 

a munkások és általában a kevésbé iskolázot-

tak körében kulturát terjeszt, hanem főleg 

abban, hogy a munkásgimnázium négy évig 

tartó tanfolyamának elvégzése után a sikerrel 

vizsgázott munkások olyan iskolai bizonyítványt 

nyernek, amely egyenrangú az állami polgári 

iskolák négy osztályáról szóló bizonyítványok-

kal. A kapott bizonyítvány alapján azután 

minden hivatalbeli altiszt segédtisztté léphet 

élő, szóval, a polgári iskolai tanulmányoknak 

megfelelő pozíciót érhet el. 

A munkásgimnázium naponkint tart előadá-

sokat és pedig az esti órákban, hét órától 

kezdve kilenc óráig. Minden tanfolyam négy 

hónapig tart s az egyes tanfolyamok befejező-

dése után a hallgatók mindig vizsgálatot tesz-

nek az addig tanultakból, az eredményről pe_ 

dig szabályszerű bizonyítványt kapnak., A hall-

gatóknak az első kerületi polgári fiúiskola ki-

jelölt tanárai tartanak előadásokat a valószínű, 

hogy az iskola tanári karát az idei tanévben 

ebből a célból megszaporítják. A DMKE. leg-

utóbb tartott, igazgatósági ülésén elhatározta, 

hogy a munkásgimnázium fentartásával járó 

költségeket a saját pénztárából fedezi, hasonló-

kép a többi kulturcélokra alakult közművelő-

dési egyesületekhez. 

Az intézet megnyitása október elsején ünne-

pélyes aktusok között lesz. Valószínű, hogy 

ebből az alkalomból maga a közoktatásügyi 

államtitkár jön Szegedre a minisztérium kép-

viseletében, vagy fölmerülő akadályok esetén 

ennek a megbízottja. 

Elismeréssel kell adóznunk Gallóvich, Jenőnek, 

a DMKE. agilis főtitkárának, aki sikeres tevé-

kenykedésével ismét hozzájárult ahoz, hogy 

Szeged is egy lépéssel előbbre haladjon a mo-

dern kulturában. 

Pusztító viharok. 
— Kritikus nap Ausztriában. — 

. (Saját tudósítónktól.) Ausztr ia minden ré-

szében, :különöseíi északon, tegnap nagy 

viharok pusztí tottak. Nagy forróság u tán 

hirtelen jégeső t ámad t és egész vidékeket 

tett tönkre. A v iharnak emberáldozatai is 

vannak. 

Kremsbó'l jelentik: Kremsben és környékén 

tegnap borzasztó felhőszakadás és jégeső volt. 

A kremsi városi fürdőt teljesen elpusz-

tította a vihar. Mautérnben, Gföhlben és Lan-

genloisban a gyümölcsfákat tönkretette a vi-

har. Évszázados fákat gyökerestől tépett ki a 

szél, amely a távíró-oszlopokat is megrongálta. 

St. Pöltenbó'l táviratozzák: Tegnap itt óriási 

jégeső pusztított, melynek két emberáidoéitita 

is van. Madlberger vasúti alkalmazottat a szél 

lesodorta egy vaggon tetejéről. A szerencsét-

len koponyatörést szenvedett és most a 

st. pölteni kórházban haldoklik. Gránics állam-

vasúti felügyelő a ráhulló szikladaraboktól ko-

Biintha íavatalteremben volnánk. Eszünkbe 

[ut a sejtelmes elmúlás. Szeretünk visszagon-

dolni arra, ami elmúlt. 

Esténkint fölkeresik a fáradt emberek a sé-

tányokat. Népes lesz a Stefánia-korzó. Az öre-

gek a bérszékeken ülnek. Néhány napja csak, 

hogy visszajöttek a különböző fürdőkről, ter-

mészetesen arról esik leginkább szó. Olyan 

kellemes szórakozás nekik ilyenkor a pletyká-

íás. A fiatalok sétálnak. Egy ábrándos szemű 

kis leány és egy sápadtarcu fiu beszélgetnek. 

Szinte suttogás a beszédük): 

A fiu: Mért nézi az eget ? 

A leány: Igazán nem is tudom. Olyan jól 

esik megpihentetni a szemeimet a csilagokon. 

A fin: Messze, nyugatra tőlünk, lehet, egy 

Másvalaki is az égre néz. Talán épen azokra 

a csillagokra, amelyekre maga. Fönn az égen 

azután találkoznak a tekintetek és . . . és ta. 

Ián össze is ölelkeznek. 

A leány (mélyen a fiu szemébe néz): Mért 

mondta ezt? 

A fiu: Csak, ugy eszembe jutott. Ilyenkor 

f.ok minden eszébe jut az embernek, amire 

máskor nem is gondol. Látja, volt idő, amikor 

¿n is néztem az eget. Elmúlt. Magánál is el 

fog múlni. 

A leány: Honnan tudja ? 

A fiu: Magamról. Tudja, ugy van ez, hogy 

»z ember nagyon erősen talál belenézni két 

csillagba és csillagimádó lesz. És nézi sokáig 

és állhatatosan azokat a csillagokat; megszereti 

az égi rokonait és . . . és egyszerre csak 

észreveszi, hogy mások is nézik és másokra is 

ragyog a csillag. Hiába,-az emberi természet 

önző és irigy. Nem szereti azt, ami mindenkié 

és lassankint önmaga dönti le az oltárt. Magam 

sem tudom mért, de most már gyűlölöm a 

csillagokat. Lehet, azért, mert emlékeztetnek 

arra a két csillagra, lehet, másért . . . 

A leány: Régen volt maga csillagimádó? 

A fiu: Nem. 

A leány: Igazán?^ És ki volt az a valaki? 

A fiu (erősen a szemébe néz): Maga! 

A leány (lesüti a szemeit és hallgat.) 

A fiu: Most már ugy is mindegy, hisz vége 

mindénnek. Nyugodtan cseveghetünk róla, mint 

múltról, amely szép és talán maga előtt is ked-

ves volt. Egyébként biztos vagyok abban, 

hogy maga tudta azt, hogy én szeretem magát' 

Azt önkéntelenül megérzi az ember. Leolvas-

hatta az arcomról, kivehette minden szavam-

ból. És én is tetszettem magának. Nem nagyon, 

csak egy ici-picikét. Ugy-e ? 

A leány (halkan): Hát, ami azt illeti . .. . ? ! 

A fiu: Látja, ezt is tudtam. Ha tudná, hogy 

mennyit gondoltam magára ! Késő éjszakákon, 

mikor csöndes és üres volt a város, hányszor 

sétálgattam ón, zugó fejjel, ábrándozva arról az 

időről, mikor kettén, egyedül, kéz a kézben, 

belebámulok ezekbe az örjitő szép szemekbe és 

csókolom ezt az édes kis szá ját ! Ugy-e, milyen 

bolondok ezek a szerelmes álmodozók? 

A leány (félénken): Én is sokszor gondoltam 

magára. 

A fiu Gondolt? Azt. hogy milyen buta is ez 

a fiu és sajnált. 

A leány: Nem, 

A fiu: De igen. Hisz tudom, hogy mást sze-

ret. Ne is tagadja ! 

A leány (szólni akar.) 

A fiu: De én jobban szerettem magát, mint 

az. Én lemondtam magáról a maga boldogi 

ságáért. 

A leány: Ha tudtam volna . . . ! 

A fiu : Jobb így. Legalább most megismertem 

az igazi szerelmet. 

A leány : Hogyan ? 

A fiu : Ugy, hogy beláttam, hogy az ilyen 

szerelem nem ér semmit. Ez nem: egyéb, mint 

egy naiv gyermekjáték. Az érzéki szerelem az 

igazi. Amikor ez a szép, puha, fehér bőre hozzá-

simul a férfi durva, izmos testéhez, amikor ot^ 

vonaglik etz 6 karjaiban és forró, tüzes lehelle-

tét az ő csókjai fogják föl. Akkor tudja csak 

meg igazán, hogy mit tesz szeretni és mi az 

igazi gyönyör! Lejárt már az ideálizmus kora. 

Elmúlt, mint az első, ártatlan szerelem. 

(Csillagdiszes már az égbolt. R i tkul a sétáló 

közönség. A leányt hazaviszi a mamája. A fiu 

egyedül marad a csöndes ligetben és elgon-

dolkozik. 

Lassankint eloltják a lámpákat. Csönd ül a 

tájra. Az esti szellő megcsapja a tarkuló lom-

bot. Fölzokog a fa és lehull egy sárga levél. 

Eltűnnek azok a sok szép nyári álmok, a zöld 

lombok alatt pedig maholnap teljesen elhervad 

az a bűbájos, nyári szerelem és megmarad az 

édes emlék, az aranyzománcos mult.) 

Boga Dezső. 
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