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fürdőhöz .az ujszegedi oldalon területet 
iker a várostól. A tanács bejelenti :a köz-
gyűlésnek, hogy .az ügyet kiadta .a mérnök-
ségnek, mondjon véleményt, hány hold terü-
let engedhető át és melyük irészén az ujszegedi 
partnak. 

A D ániai tea lakói gázvilágitás bevezette 
sét kérték az utcájukba. A tanács a mérnök-
ség tervei alapján javasolja a közgyűlésnek, 
•hogy öt gázlámpa föláSátásáboz járuljon hoz-
zá. Ezek köziül 3 féléjszaka, kettő pedig egész 
éjjel világi tan a. 

Megürsedett egy iskolaszéki bizottsági 
tagság. Á tanács javasolja, hogy .az iskolaszék 
uj tagját a közgyűlés válasszá meg. 

( - ) A vásárcsarnok ügye. A tanács a 
mai közgyűlést előkészitő ülésen ismét fog-
lalkozott a vásárcsarnok ügyével. Annyi ka-
land és viszontagság után a tanács igyeke-
zett valami látszólag semmitmondó és álta-
lánosságban tartott formát találni, de arnefy 
egyrészt kifelé lehetőleg jól mutasson, más-
részt az ö határozott akaratát magába zár-
ja. A tanács ezt abban vélte megtalálni, hogy 
a közgyűlés elé terjesztendő javaslatában, 
minden név megjelölés nélkül valamelyik vá-
rosi mérnököt fogja a tervek elkészítésére 
ajánlani, hivatkozva a már ismert és eléggé 
méltatott megokolásra, hogy ilyen módon a 
város a kétmilliós épület tervezésénél 20 ezer 
koronát takaríthat meg. Ezek után már nein 
várhatjuk a tanácstól azt, hogy lássa be, mi-
lyen kicslhyés és veszélyes krajcároskodás 
az ő álláspontja, de viszont tudjuk, hogy a, 
közgyűlés igen is be fogja látni ezt és azt is, 
hogy a város pénzén fizetett városi alkalma-
zott nem csinálhat k kurrenciát a város 
adófizető polgárainak. Nem lehet eléggé is-
mételni, hogy a vásárcsarnok megtervezését 
csak egy ujabb szükchbkörü, gyors lejáratú 
pályázattal lehet megoldani, vagy ha annyira 
sürgős az építkezés megkezdése, bizassék 
meg valamelyik a szegedi magánépitészek 
közül, aki bizonyára g j orsabban és gyakor-
lati képzettsége foly' i valószínűleg prakti-
kusabban s igy olcsóbban fogja azt megter-
vezni, mint az állítólag úgyis tulon-tul elfog-
lalt mérnöki hivatalunk. 

(—) A bejelentő-hivatal. Még mindig 
bizonytalanul ólll a bejelentő hivatal ügye. 
Ugy volt, hogy .az uj hivatalt már november 
elsejével fölállítják s helyiséget is béreltek 
ki részére .a Tóth Péter-fél© házban. Somogyi 
Szilveszter dr. főkapitány ma javasolta, hogy 
készítsék el a bejelent őhivatal szervezetéről 
és működéséről szóló szabályrendeletet s azt 
közgyűlési tárgyalás után jóváhagyás vé-
gett terjesszék föl a. belügyminisztériumhoz, 
továbbá gondoskodjanak ;a bejelentő hivatal 
fölállításának költségeiről, ami 7000 koronát, 
tesz ki évenkint. A tanács azonban ugy ha-
tározott, hogy majd csak szeptemberben .fog-
lalkozik érdemben .a főkapitány előterjeszté-
sével, amikor majd megtudhatják, hogy a 
7000 koronát, beilleszthetik-e a költségvetés-
be vagy sem. Ha a költségvetés ezt az ujabb 
megterhelést nem 'bírja él, .a bejelentő 'hiva-
tal (fölállítását ismét elodázzák, 
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KÖZOKTATÁS. 

A juniusi rém. 
(Sajdít tudósítónktól.) A gond, '.amely mö-

göttünk ül, a ilegkönyörtelenebb kényúr, a 
mely ha szolgálatába kerit valakit, azt any-
.nyíra (lenyűgözi .a maga számára, hogy a 
szeremcsétllen egyebet se iláit .a maga 'buján, 
gondján kivül és. .azt hiszi, hogy ennék a 
'gondnak a terhe sújtja az egész világot, A 
magunk számtalan gondjától, házbértől, kü-
lönböző lejáratoktól terhelten mii sem vesszük 
észre, valójában a'lig is tudjuk elhinni, hogy 
épen .ez Adőtiájt, .ahogy elhagytuk junius de-
rekát, a gyermekeknek tízezrei is kémény-
gondokban főnék, amelyeket meg ők tesznek 
meg mindem emberi baj koronájának. 

Cfeinos fehérruhás gyermekek, akiken még 
•rajta van az édesanyjuk kezének meleg simí-
tása ós nagyobbacska fiuk, leányok ráucba-
szedett homlokkal, dohogó szívvel ülnek az 
iskola .padjain és várják a kinyilatikaztatásH 
szerű kérdést, .amelyről azt hiszik, Ihogy egy] 
világ sorsa dől el rajta. Mennyi egy négytagú) 
szám itöhbgyöfce, ki volt .Nagy Károly major 
domusa, melyek ,a Missauri mellékfolyói, ma', 
az i tövű főneveik többes dativusza: csupa] 
oly életbevágó kérdés, amelyeken, ha mem ia 
emberi sorsok dőlnek .el, — bár ez is meg-
esik, — de ©gy vakáció, szépséges, ragyogó; 
két. hónap sorsa mindenesetre ettől függ. 

A diák életében nincs is egyéb szempont; 
mint az, amely .a könnyű kérdés ós a nehéz 
kérdés véletlenjéhez kapcsolódik. Erre a vé-
letlenre .egész erkölcsi világrendjét épít a 
gyermek, e mögött keresi a szerencsét, ,a bal-
szerencsét, keresi és megtalálni véli a korirup-' 
eió .és a .panama eseteit. 

Tanítási módszerek helytelenségeiről, az 
'osztályozási rendszer nyilvánvaló igazságta-
lanságairól és .arról a rombolásról, amelyet' 
ezek a gyermek lelkében véghez visznek, nem 
akarunk most elmélkedni. Ezeknek, (az isko-
lai tanítás és nevelés egiész területét átölelő: 
kérdésekimek a megvitatásához kevés egyetlen 
hirnelk a (helye és a fegyverzete is, ide annyira 
már vagyunk, hogy a parádés gyermekigyöt-
résneik, az évvégi vizsgáztatásinak a megszün-
tetését minden megokoilás nélkül is kivánihat-
julk. Célja nincs ennek a rakétás (kivonulás-
nak, mert hiszen amelyik tainnló egész éven 
át üldözte az egyszeregyet anélkül, hogy 
utóiérte volna, az erre az .egy inapra sem ta-
nulhatta meg .az egész trigonometriát, mig a 
melyik egész tiz hónapon át hibátlanul fújta 
az Iliászt, arról megnyugvással föltételez-
hetjük, hogy nem erre '.az egy napra, hanem 
majd ha végleg elhagyja az .iskolát, akkor 
fogja ugy .ellfalejteini, mintha soha hírét sem 
hallotta volna. 

Mii: szülők, közönség, társad alom sziv.es' 
készséggel megnyugszunk la tanár uraik ala-
posságában és igazságosságában, amellyel 
valamennyi, a kezük alatt lévő gyermekről 
megalkották véleményüket és egyáltalában 
nem ragaszkodunk hozzá, hogy egy izzó ju-
niusi napon .előttünk osztályozzák .őket: ez 
talentum, lehet belőle pap, tanár, tanító, — 
ez szamár, legfeljebb gazdag embernek lesz 
alkalmas. 

{Szombaton a budapesti szülőknek egy 
küldöttsége járt. a székesfőváros iskolai ügy-
.osztályónalk a vezetőjénél, Déri tanácsosinál 
és arra kérte: szüntesse meg a hatáskörébe 
tartozó iskoláknál az évzáró vizsgálatot. A 
tanácsos helyeselte .a kívánságot ós talián az 

idei vizsgák már .nemcsak az esztendőt zár-
ják be, hanem azt a rendszert .is, amely a 
gyermekek .nehéz gondjából, gyötrelméből: 
kötött bokrétával akar kedveskedni .a szülők-
nek. 

Sőt ennél tovább is megyünk. Az a remé-
nyünk, hogy Jankovich kultuszminiszter, —• 
akiinek már minden élképzelhető miniszteri 
tárcát szántak s aki a legutóbb is megmutat-
ta, amikor a fcözépsikolai reform szükséges-
ségére .rámutatott, milyen kár volna őt vala-
melyik más miniszteri székbe ültetni, — majd 
az egész .ország diákságát megmenti az év-
végi igazán fölösleges osztáilyvizsgák rémé-
től. S ami >a diákokra megkönnyebbülés lé-
szan, megkönnyebbülést jelent .a szülőknek is 
és talán mindenekelőtt és mindenek fölött — 
a tanároknak. 

(0) Prohászka püspök a taní tókért . A 
székesfehérvári egyházmegyei" katolikus ta-
nítók tegnapi közgyűlésén megjelent Pro-
hászka Ottokár püspök. Nagy beszédben mél-
tatta a tanítók nemes munkáját és bejelen-
tette, hogy a tanítók középiskolába járó gyer-
mekei számára Székesfehérvárott fölállítan-
dó tápintézet javára harmincezer koronát 
adományoz. 

SPORT. 
A magyar válogatott csapat 

Szegeden. 
(Saját tudósítónktól.) Nem mondunk ve-

le sem ujat, 'vsem valótlant, ha a legnépsze-
rűbb FTC jövetelével a válogatott csapat ér-
kezését jelezzük. Mert hiszen a team 9 em-
bere benne volt április 27-én a legerősebb és 
legjelentősebb reprezentatív mérkőzés össze-
állításában, az osztrákok elleni csatatüzben. 
Egyedül a kapus és Weinbeer jobbfedezet 
hiányoztak, akik azonban szintén válogatott 
magyar játékosok és klasszis dolgában leg-
feljebb egy niiánsszal gyöngébbek. / 

Nagyobb esemény a világhírű csapat 
szereplése, mint például vidéken szerepelt 
angol csapatok bármelyikének a játéka. Mert 
tudni kell, hogy azoknál az örökös bajnok-
csapat klasszisokkal jobb, mert tetszés sze-
rint győzött fölöttük. Professzionisták pedig 
magyar vidéki városban vidéki csapat ellen 
még nem játszottak. 

Könnyebb dolgunk csapatról inna, mohi 
most, még nem volt, Alci csak .tudja, hogy mi 
a futball, ismeri az FTC-ét, vaigy ahogyan 
szűkebb hazájában nevezik, a Framzstadtot, 
Soha mem remélt magaslatra emelték a ma-
gyar sport nívóját és ha szükség volt a ma-
gyar névnek .dicsőséget szerezni, ugy ott állt 
mindig az FTC. 

Ilyen körülmények között nem csodálko-
zunk azon a hihetetlen érdeklődésen, mely a 
legjobb magyar és egyúttal a kontinens fel-
tétlenül legelső futballcsapatának szegedi já-
tékát megelőzi. A SzAK óriási előkészülete-
ket tesz minden irányban. Nemcsak sportese-
mény lesz a vasárnapi (mérkőzés, hanem ha-
talmas .társadalmi demonstráció, a közönség 
ünneplése, melyben részesíteni f og.j a azokat a 
derék ifjakat, akik a magyar névnek már 
annyi dicsőséget szereztek. 

Schlosser Imre, az örökös válogatott bal-
összekötő, áll az érdeklődés központjában. A 
legjobb magyar játékos, kinek tudásánál csak 
a sportszeretete nagyobb. Két évvel ezelőtt 
ünnepelte a Szövetség a válogatott csapatban 
való 26-iik játéka .alkalmával és akkor az or-
szág miniden részéből oly impozáns módon 
megnyilvánult a közönség szeretete, hogy rö-
vid pár inaip alatt 1300 korona gyü'lt egybe 
megfelelő ajándék beszerzése céljából. 

Blum Zoltánt, ami Blumunk testvérbáty-
ját, várják még hasonló szeretettél .Szegedon. 
A legkedveltebb futballista, a maga posztján 
konkurrcruoia nélkül1 álL Még fiatal játékos, 


