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Agő sebeibe s bizonyára hozzájárul a fel-
zaklatott szenvedélyek lecsillapításához. 

Ily ellenzéki deklarációra okvetlenül 
szüksége van, mert annak elmaradása 
megdöbbenést keltene nemcsak az ország 
határain belül, de messzire azokon tul is; 
mindenütt, ahol az európai műveltség ha-
tása némikép már megszeliditette a zord 
időket és még zordabb kedély éket. 
• Hogy milyen taktikai hiba, sőt milyen 
gyűlöletes az ellenzék viselkedése, bizo-
nyítja a szombati nap története. A Ház-
ban újra kitört a botrány, újra kivezették 
az ellenzéki képviselőket, Budapest utcái 
ma is ostromállapotban vannak, egyes la-
pokban lázitó cikkek jelennek meg, a vi-
dék, Igen, már a vidék is megmozdult. Sőt 
Horvátországban merényletet követtek el 
Cuvaj ellen. Szerencsére ez a merénylet 
se sikerült. Csak jelzi, csak intő jel min-
denki számára, hogy a merénylet után 
ujabb merényletek következhetnek. 

Leánygimnázium iesz 
a felsőbb leányiskolából. 

— Megszüntetik az előkészítő tanfolyamot. — 
(Saját tudósítónktól.) A szegedi felsőbb 

leányiskola épülete annyira szük, hogy ott 
a szükséges helyiségeket elhelyezni alig le-
hetséges. Már régóta keresnek megfelelő 
megoldást, azonban az illetékes körök arra 
az eredményre jutottak, hogy az intézetben 
vagy az előkészítő tanfolyamot szüntetik 
meg, vagy pedig redukálják a párhuzamos 
osztályok számát. 

Révy Ferenc, a felsőbbleányiskolák minisz-
teri biztosa, most ebben a tárgyban leiratot 
intézett Lázár György dr. polgármesterhez. 
A leiratban a miniszteri biztos azt mondja, 
hogy mivel Szegednek úgyis elég elemi isko-
lája van és mert a párhuzamos osztályok 
redukálása nagy veszteség lenne a közön-
ségre nézve, azért az előkészítő tanfolyamot 
kellene megszüntetni. Ez az előkészítő tan-
folyam voltaképen elemi iskola, amire ma 

Jidia: Sándorom sohasem kerül elő. 
Szendrey (a szobában nézdelődve): Könyv. 

.Regény. Csodálom, hogy nem untad meg a 
regényeket. Hát ez? írások. Mindig az örö-
kös firka? Megkaptad a pénzküldeményt a 
mult hóban? 

Júlia: Köszönöm, atyám, megkaptam. 

Szendrey: Mikor akaratom ellenére férj-
hez mentél, előre tudtam, hogy asszonyfővel 
I« a nyakamon leszel. Nemcsak te, hanem 
gyermeked is. 

Júlia: Ó, atyám, én nagyon szerencsétlen 

vagyok. 

Szendrey: Magad választottad férjedet. 
Boldogult édesanyáddal mindent megpróbál-
tunk, hogy megakadályozzuk ezt a szerencsét-
len házasságot. Bolond voltál, bolond ma-
radsz. Hát igazán nem érkezett semmi bír 
arról a komédiásról? 
. Júlia: Ő elesett a csatában. 

Szendrey: Esett a', majd miit mondok. . . 
vagy talán itt lappang valahol a lakásodon 
és én azért nem győzlek pénzzel? (Benéz a 
szomszéd szobába.) Mit fizetsz ezért a la-
kásért? Épen elegendő volna egy szoba itt 
Pesten, úgyis hazajösz hozzánk nemsokára 
Erdődre. 

Julin: Ott meghalok 1 

Szendrey: Hűtlenül elhagytad ugyan az 
apai házat, de az a ház mindig nyitva lesz 
számodra. Amig én élek, mindig fedélre ta-
lálsz nálam. De ha egyszer behunyom a sze-
mem, szegény leányom, Tjzony olyan árva 
maradsz, mint az ujjam. Arra a komédiásra 
aem lehet számitani, még akkor se, ha előke-

szükség már nincs. Révay Ferenc arra kéri 
a tanácsot, hogy egyezzék beje az előkészítő 
tanfolyam megszüntetésébe. 

Legérdekesebb á miniszteri' biztos leiratá-
nak az a része, amelyben kijelenti, hogy 
legközelebb tárgyalás alá kerül a felsőbb 

leányiskolának nyolc osztályos középiskolává 

való átalakítása. Szerinte ez csak ugy lesz 
keresztülvihető, ha az előkészitő tanfolyamot 
megszüntetik és ezáltal meglesz a lehetőság 
arra nézve, hogy az intézetet tovább lehes-
sen fejleszteni. Akkor ugyanis elegendő tan-
terem áll már rendelkezésre és nem kell 
gondoskodni esetleg uj intézet építéséről, 
ami bizonyára késleltetné a terv megvaló-
sítását. 

Hogy ez a miniszteri leirat most érkezett 
a városhoz, az azt bizonyltja, hogy legköze-
lebb aktuális lesz már a szegedi leánygim-
názium kérdése, amelyről különben gyakran 
esett már szó. Szegednek szüksége van leány-
gimnáziumra és mindenesetre örvendetes, 
ha a városnak ilyen irányú törekvéseit oda-
fönn honorálják. 

A leirat, amellyel legközelebb fog'alkozik 
ós amelynek előreláthatólag eleget is tesz 
a város tanácsa, a következő : 

Nagyságos 

Lázár György kir. tanácsos polgármester urnák 

Szeged 

Minthogy hivatalos elfoglaltságom e hó folya-
mán csak 6-án engedett volna időt, hogy nagy-
ságoddal a szegedi állami felsőbb leányiskolával 
kapcsolatos előkészitő tanfolyam megszüntetése 
ügyében személyesen tárgyaljak, kénytelen va-
gyok ez uton az ügyre vonatkozó álláspontomat 
nagyságod tudomására hozni azzal a kéréssel, 
hogy azt a tekintetes városi tanács elé vinni 
szíveskedjék. 

A szegedi állami felsőbb leányiskola épülete 
oly szük, hogy részint a felsőbb leányiskolái 
osztályok párhuzamosítása, részint, a háztartási 
tanfolyam szervezése következtében ma már 
nincs elegendő hely az osztályok elhelyezésére, 
annyira, hogy megfelelő rajzterem nincs, mert 
az osztályok számára van lefoglalva, a tanári 
szobának csak az internátusban tudtak helyet 
szolgáltatni stb. Az épület kibővítése sürgősen 
szükséges volna, de mig erre sor kerülhet, ad-
dig is kénytelenek vagyunk a bajokon ugy se-
gíteni, aliogy lehetséges. S erre két mód kínál-
kozik : vagy megszüntetjük a két osztályter-
met lefoglaló elemi iskolát, vagy a párhuzamos 
osztályok számát kell redukálnunk. 

rül, mert újra csat elszökik. Ilyen .a komé-
diás. 

Júlia: Bár eljöhetne — hisz eljönne értem 
a földgolyó másik oldaláról ás. Csupán a csa-
tatéri mély sárból nem ébredhet fel soha... 

Szendrey: Csatatér? Mély sir? Mindig 
mondtam, hagyj békét ezekkel a szamársá-
gokkal. Sándorkád nem szerette soha 'a puska-
porszagot és a lengyelnek jó lovak voltak ko-
csijában. Ismertem azt az erdélyi lókereske-
dőt, akinek végül Bem adósa maradt. Derék, 
megbízható kereskedő... 

Júlia: Atyám, ő nagyon szeretett mánkét. 
Szendrey: Az is komédiás volt. Komédiás 

nem tud igazán szeretni. Kedves lányom, 
ugy van a dolog, ahogyan én mondom. Sán-
dorod egyszerűen megugrott tőletek. Felhasz-
nálta a forradalmas, zűr-zavaros időjárást. 
Elszökött újra. komédiásnak. Valami komé-
diásnéval éli világát, amig ti busultök utána. 

Júlia: Ha ez igaz, akkor ő épen olyan ha-
lott volna számunkra, mintha valóban meg-
halt volna. 

Szendrey: Ez a helyes beszéd, leányom! 
(Az ablaknál.) Hejnye, az a labkcsizmás svi-
kák még mindig itt ácsorog! Szőke, kékszemű, 
zömök. Nem is csúnya ember. Mennyi jöve-
delme lehet? 

Júlia: Nem tudom. 

Szendrey: Az ilyen tanárféle tintanyaló lé-
tére néha azért jóllakhatiik a jövedelméből. 
Mégis csak más az, minit a poéta. . . Hanem 
én derekasan elfáradtam az ntban. Kutya-
hidegek vannak erre mifelénk. A kisfiad bá-
mulja a havat. 

Minthogy Szegeden úgyis van elég elemi is-
kola.^s az előkészitő tanfolyam különben sem 
ffelel meg annak a célnak, amelyet eredetile,,. 
eléje szabtak;, tudniil l ik, hogy benne neveljék B 

felsőbb leányiskola jövendő, nöyendékeit, hisze? 
onnan alig kerül kí az első- osztá ly tanuló ina" 
egyötödrésze, a választás nem nehéz. Mert sokk 
kai nagyobb veszteség Szeged és környékének, 
közönségére nézve, ha leányai a felsőbb leány-
iskolából szorulnak ki helyszűke miatt, mintha 
az elemi osztályokat egynéhányan egy ilyen" 
mondjuk, válogatott gyermekek számára fenn 
álló iskolában végzik. 

Azért kérem nagyságodat, szíveskedjék 
megvizsgálni a felsőbb leányiskola alapítására 
vonatkozó szerződést és engem hivatalosan érte-
síteni, hogy annak alapján van-e csakugyan joga 
Szeged város közönségének követelni az elő-
készitő osztályok fenntartását. Ha igen, akkor is 
szíveskedjék hathatós befolyásával kieszközölni, 
hogy a város eme jogáról lemondván, tegye le 
hetövé a felsőbb leányiskola korszerű tovább 
fejlesztését annyival inkább fejleszteni, mer 
már rövidebb időn belül tárgyalás alá kerül 
felsőbb leányiskolának nyolc osztályos leány a  

középiskolává alakításának tervezete és akko 
az iskola épületének szük volta lehetetlené1" 
tenné a továbbfejlesztés végrehajtását. 

Az ügy sürgősségére való tekintettel, Nagy-
ságod mielőbbi válaszát kérem, kiváló tisztele-
tem kifejezése mellett. 

Révy Ferenc, főigazgató, miniszteri biztos. 

A képviselőház ülése. 
— Kivitték az ellenzéket. — 

(Saját tudósitónktól.) A tegnapi me-
rénylet után a képviselőházat ma sokkal 
nagyobb őrizet alá vették, mint az utolsó 
napokban; legalább kétszer annyi rendőrt 
vezényeltek ki s a Húz főbejáratát csend-
őrség szállta meg. A Házból kirekesztett 
képviselőket azonban akadálytalanul be-
eresztették. Igy látszatra tehát a politikai 
helyzet változatlan, az ellenzék is s a kor-
mány, a Ház elnöksége és a többség is 
változatlanul megmarad eddigi taktikája 
mellett. 

A szombati ülésről ez a tudósítás szól: 

FÖLVONUL AZ ELLENZÉK. 

Az ellenzék tagjai reggel gyülekeztek az Or-

Julia: Hogy v.a,n Zoltánom? 
Szendrey (ásítva): Nem életrevaló az a 

gyerek!.. . Megyek, ledőlök itt a szomszéd-
ban, pihenek egy órácskát, miielőtt a vásárba 
mennék. 

Júlia: Tessék, ez a selyemvánkos. 
Szendrey: Elmenj vele. Ötven esztendős va-

gyok, de selyemvánkoson még .nem plihent a 
fejem. De hát honnan is volna akkor az a 
sok divatrongy meg miegyéb, ami nektek 
kell? (El, a szomszéd szobába.) 

I I I . JELENET. 

(Júlia, majd Házmesterné, Balázs Sándor.) 

Júlia (az ablakhoz lopódzva): Nem, nem 
Horváth ur, nem bocsátok meg önnek soha... 

Házmesterné (titokzatosan): Itt van az ur... 
Beboosássam? 

Júlia: Bocsásd be, Réz i . . . Várj. (Regényes 
helyzetbe ereszkedik a pamlagon, a könyvet 
felveszi.) Jöhet. 

Balázs Sándor (kezet csókol): Köszönöm 
Julüa, hogy végre eszébe jutottam . . . Hallot-
tam, hogy már második hónapja elhagyta 
Erdődöt és Pestre költözött. De engedelem 
nélkül nem jöhettem... 

Jidia: Jó l tette, Sándor. Én haragudtam 
magára. De most már felejtsük ,a multat, fe-
ledjük Erdélyt és a Bisini fogadót. 

Balázs: Ó, bár csak álom lett volna! Az 
éji csöndben azóta gyakran felsikolt lelkem, 
mint egy sebzett madár . . . Szivemet kigyók 
marcangolják és hideg hang susogja fülembe: 
te álnok, hüitlen bará t . . . Az ő hangja. 

Júlia (gúnyosan); Ó, Sándor. . . Hát ezért 


