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gyűlésen; ia következő inditványomajt élő-
terjeszteni. 

Tisztelettel inditványozom, irjon fel Sze-
ged város törvény hatósági bizottsága a val-
lás- ós közoktatásügyi miniszter úrhoz, hogy 
városainkban a harmadik állatni polgári fiú-
iskolát felállítani kegyeskedjék. 

Indokolás: 

Szegeden két állami polgári fiúiskola 
van. A I I I . kerületi polgári Iskola évek óta 
annyira zsúfolt, hogy tovább nem fejleszthe-
tő, 460 tanulónál többet ott elhelyezni nem le-
het, helyisóghiány miatt ujabb osztályok 
nem nyithatók. A II. kerületi állami polgári 
fiúiskolának az 1913—14. tanévben 439 tanu-
lója volt, az 1913—14. tanévben pedig 524 ta-
nuló iratkozott be. A tantermek annyira zsú-
foltak, hogy az egy.es osztályokban a törvé-
nyes létszámon félül 10, .sőt 20 tanuló is van 
elhelyezve, ami higiénikus és pedagógiai 
szempontokból egyaránt kifogásolható. Ezen 
iskolánál a jövő tanévben] esetileg még lehet 
valamelyest segíteni a várható tanuló-iuvá-
zión, amennyiben rendelkezésre á l még két 
tanterem, körülbelül 40—40, összesen tehát 80 
tanuló befogadására, de amely tantermekre 
egyébként a mai 524-es létszám melllett is 
szükség van már és csak azért nem. vétetitek 
használatba, mert tanerők hiányában ujabb 
osztályokat nem lehetett nyitni. 

Adminisztratív, tanulmányi és fegyelmi 
szempontok egyáltalán nem teszik kívána-
tossá azt, hogy egy iskola tuifej'lődjók, már 
pedig a II . és I I I . kerületi állami polgári fiú-
iskolák a túltengés stádiumába jutottak. Túl-
sók az osztályok száma és túlzsúfolt azokban 
a tanulók létszáma. 

Tekintettel arra, hogy egy uj iskolának 
szervezése hosszabb .időt igénylő előzetes tár-
gyalást kíván, javaslom, hogy a törvényha-
tósági bizottság a harmadik állami polgári 
fiúiskola felállítása tárgyában a szükséges lé-
péseket haladéktalanul tegye meg. .Szeged, 
1914. április1 6. Nagyságodnak alázatos szol-
gája Firbás Nándor. 

— Túlzott hirek a király betegségéről. 

A bécsi, majd a budapesti lapokban túlzott 

hirek jelenték meg a király állapotáról. A 

császárváros reggeli lapjainaik híradása okoz-

ta, hogy a bécsi és a prágai tőzsdén ma dél-

előtt kedvezőtlen hirek voltak elterjedve 

őfelsége egészségi állapotáról és több vezető 

papir árfolyama 'hanyatlott. A király gyen-

gélkedéséről már a múlt héten beszéltek a1 

bukaresti és- a párisi tőzsdén ds, ugyanekkor 

egy budapesti lap azt jelentette, hogy a ki-

rály budapesti jutja elmarad. Ezt azonban 

tegnap félhivatalosan megcáfolták. A 

gyengélkedéséről elterjedt 'hireknak az a ma-

gyarázata, hogy őfelsége a1 programtól elté-

rően nem vett részt a JVlánnergesangverein 

jubiláris hangversenyén. Délután kiderült, 

hogy igén túlzottak volna a betegségről va-

ló hirek, mivel őfelsége állapota mindenben 

kielégítő már, ugy, hogy egy óráig a szabad-

ban sétált ma és audienciákat is adott, igy 

Bilinszki minisztert! is fogadta. A hitekből 

csak annyi volt igaz, hogy amikor Vilmos 

császárt fogadta Ferenc József, az esős idő-

ben meghűtötte magát, állapota azonban ag-

godalomra akkor se adott okot s mára már 

egészséges volt. 

— Katareu és Kirilov nyomában. Nagv 

Károly dr. budapesti détektivfőnök intézke-

ki jelent ette munkatársunknak, hogy semmi 

néven nevezendő fölvilágosítást nem adhat 

és .alexandriai útjáról sem mondhat el sem-

mit-, mert- bár igen értékes dolgokat tudott 

meg, de azt a uyotaozás érdekében, kényte-

len titokban tartani. A magyar államrendőr-

ségnek .az a föltevése, hogy Katareu közelé-

ben kall lenni társának ás, mert bár .az első 

nyomok .arra vallanak, hogy Csernooiczból 

különböző irányban utaztak el ta gonosztevők 

valószínű, hogy későbbi időpontra, találkozót 

adtak egymásnak és nem lehetetlen, hogy ta-

lálkozásuk helyéül Üszkühöt vagy környékiét 

jelölték ki. Abban bizakodhattak ugyanis, 

hogy ezen a háború dúlta területen nem fog-

ják fölfedezni őket. A Nap ma, esti számában 

azt a szenzációs hírt közli, hogy Szófiában 

fölismerték és őrizetbe vették Kirilovot, a 

debreceni pokolgépes merénylet másik tár-

sát. A budapesti rendőrség ezt az értesülést 

nem cáfolta meg, viszont semmi .megerősítő 

felvilágosítást sem adott. Minden jel szerint 

Kirilov,naik is a .nyomában vannak és a szó-

fiai rendőrségnek az a meggyőződése, hegy 

elfogta Kirilovot. Budapestről: m a a rendőr-

ség két 'embere elutazott Szófiába. — Kata-

reu kiadatásáról Gáthy Bálint debreceni ki-

rályi ügyész ma ,a következőket mondotta: 

Katareu kiadatására vonatkozóan az 

a véleményem, hogy Szerbia haladéktalanul 

teljesiti ezt a kérésünket, mert hiszen nem 

lehet politikai bűncselekménynek tekinteni a 

bombamerényletet. Katarenon nem itélkezhe-

tik Szerbia, mert Katareu orosz alattvaló és 

az egyezmény értelmében; a legrosszabb 

esetben Oroszországnak kellene átadni és ott 

Ítélkeznének a katonaszökevény Katareuról. 

Nézetem szerint azonban a gyilkost egyene 

sen Magyarországba hozzák. H a azonban 

Ausztrián keresztül hoznák, ugy neon mi 

Ítélkezünk róla, hanem aiz .osztrák bíróság, 

az osztrák törvény szeriint Az osztrák bün 

tető törvény szerint ugyanis Katareu osz-

trák területen követte el a bűncselekményt, 

mert Csernoviezban adta fel a. pokolgépet tar-

talmazó csomagot és ezzel a bűntényt már 

be is fejezte. Ha Katareut Magyarországba 

hozzák, ngy természetesen a debreceni tör-

vényszék ítélkezik róla 'és a büntetés valószí-

nűen halálos lesz, annyival is inkább, mert 

nem egy .gyilkosság, hanem .a gyilkosság 

halmazata terheli Katareut Olyan körül-

mény viszont, ami esetlég a merénylő tet-

tének enyhitésére szolgálna, egyáltalában 

nincsen, mert az, hogy valaki politikai vagy 

vallási fanatizmusból követ el ily .gyilkossá-

got, .egyáltalán nem lehet mentő körülmény. 

— Műkedvelő-előadás az Urinők Ott-
hona javára. Azok között a jelentékeny és 
kétségtelenül modern társadalmi intézmé-
nyek között, melyek nálunk Magyarországon 
még eddig nem verhettek erősebb gyökere-
ket s melyeknek létesiitésie pedig a mai élet-
viszonyoknál fogva mindenekfölött ki vona-
tos: számottevő helyet foglal el a külföldön 
már nagyon népszerű az az intézmény, ami 
nőt most egy pár nemes szivii s az akadá-
lyokkal is szembeszállni kósiz úrinő — Uri-
nők Otthona néven Szegeden is mega iap i tan i 

törekszik. Főcéljuk, — melynek mcst még, 
sajnos, erősen kell küzdeni a közömbösség és 
meg nem értés fagyával, — szinte családias 
jellegű otthont, a társadalmi előítéletekkel 

gében már készen is van s egyik vezető egyé-
niségének, özvegy galánthai Fekete Pálné 
úrasszonynak körültekintő gondossága ós 
fáradságot nem ismerő agilitása — karölt-
ve az eszme tulajdonképeni megtestesítőjé-
nek, Varga Borbálának lelkesítő buzgóságá-
val, — kitűnő .garancia annak mielőbbi di-
adalra juttatására. E hó 25-én nagyszabású 
műkedvelő előadás lesz az u j h umánus in-

tézmény céljaira, a szegedi előkelő társada-
lom több kiváló tagjának közreműködésével. 
Molnár Ferencnek pompás humora darabja, 
a Doktor ur fog szinre kerülni. A próbákat 
legközelebb megkezdik. -E nagysikerűnek 
Ígérkező előadás előkészületeiről nemsokára 
közelebbi részleteket is lesz módunkban el-
árulni. 

— A szegedi munkásság ügyei. Szeged 

város szervezett munkássága április hó 6-án 
hétfőn este a Munkás-Otthon nagytermében 
nagy vezetőségi ülést tartott, mely alkalom-
mal a munkásságra nézve több fontos hatá-
rozatot hozott. Minthogy az híi választási 
törvény életbe lépett és igy annak rendelke-
zése szerint a szavazásra jogosultak csak 
iskolai vagy más bizonyítvánnyal gyakorol-
hatják választási jogosultságukat, a szerve-
zett munkásság vezetői házról-házra fognak 
járni és egyéni félvételeket készitenek azok-
ról, .akik koruknál és iskolai képességüknél 
fogva szavazásra jogosultak. Foglalkozott 
még a gyűlés a szegedi munkáltatók és mun-
kások viszonyával. A munkanélküliek kér-
désében a város elöljáróságát ismét megke-
resik. Végül az átutazó munkásság részére 
rendszeres szállást létesítettek. 

désé-re a tegnap esti gyorsvonattal elutazott 

Üszkübbe Hetényi Imre dr. detektív,főnökbe- I s ímben jg^ barátságos pihenőhelyet nyujta-

•lyettes Kovaesevics Milos detektív vei, -aki jól ni olyan előrehaladottabb kora urinők részé-
tud szerbül azzal a rendeltetéssel, hogy Üsz- re, kik legnagyobteószt a maguk erejére 

uszeroui, aazai a ™ utalva, biztosabb támasz nélkül mennek 
kubben a különböző fényképek es egyéb adu. ^ ^ ^ k ü z d e W o r s a á l f f u t j á n . . E n -

tok .alapján állapítsák meg, hogy ki az a «se- n e k m eléggé nem dicsérhető "törekvésnek 

mély, aki ott a rendőrség feliigyölete alatt . f e n t e b b jelzett alkotása s, illetőleg az ennek _ . _ _ 

áll Nagy Károly détektivfőnök ma délelőtt j keresztülvitelére hivatott egyesülés lénye- I nem kisebb megdöbbenéssel szolgál azok szá 

Kereskedőit jak és a vasárnapi mun-
kaszünet. A Szegedi Kereskedőifjak Egyesülete 

ma este igen népes értekezletet tartott, ame-

lyen a vasárnapi munkaszünet kérdésével 

foglalkoztak. Többen felszólaltak és határo-

zati javaslatot fogadtak el, -amely szerint til-

takoznak a vasárnapi munkaszünetről szóló 

törvényjavaslat ellen s megkeresik a közpon-

ti egyesületet, hogy indítson országos moz-

galmat a javaslat .ellen. Az értekezleten a 

szegedi feministák egyesülete ;is képviselte 

magát 

— A horvát bán Budapesten. Skerlecz 
Iván báré horvát bán titkárával, Havlicsek 
doktorral Budapestre érkezett. A bán a mai 
nap folyamán tanácskozott Tis-za István 
gróf miniszterelnökkel ós horvát ügyekben 
több minisztériumban eljárt. Zágrábba való 
visszautazásának időpontja még nincs meg-
állapítva. 

— Mikor a cigány szépen muzsikál* 
Egyik aradi lap irja: Érdekes jelenetnek 

voltak tanúi mindazok, akik tegnap este a 

Központi-szálló kávéházában hallgatták Vaj-

da Jancsi nótáit. Egymásután hangzottak él 

a szebbnél-szebb nóták és a méla akkordokat 

csendes figyelemmel hallgatta a közönség. 

Egyszerre csak egy fájdalmas zokogás hang-

ja tette figyelmessé ,a hallgatókat. Egy ele-

gáns megjelenésű ur zokogott s könnyezve 

hallgatta a hegedűből kicsalt lágy hangokat, 

— együtt sírt a hegedűvel. Sirva mesélte 

környezetének, hogy 10 évi amerikai tartóz-

kodása ót,a most hall először magyar cigány-

zenét. Az Amerikából visszatért magyarnak 

szomorasága lassanként átterjedt a közön-

ségre s könnyektől csillogó szemmel hallgat-

ták Vajda Jancsi bus nótáit. A szomorú han-

gulatnak Vajda Jancsi vetett véget, rágyújt-

va egy vig nótára, magával ragadta a jelen-

levőket, okik most már vig kedélyben töltöt-

ték a hátralévő órákat s csupán .azon szomor-

kodtak, hogy 2 órán tul a zenének játszani 

nem volt szabad. 

— Eötvös Károly már nem ügyvéd. 
A mai hivatalos, lap nagy meglepetéssel ós 


