
6. 

debb hangulatba hozni, rábírni őket arra, 
hogy a foglyaikat szabadon bocsássák és ez-
zel a legnagyobb feladat sikerült. Mikor Ali-
Gtti késő este a kiszabadított foglyokkal visz-
szaíért a városba, ujjongó éljenzés fogadta. 

Triesztből jelentik: Izmail Kemal bég, a 
volt albán miniszterelnök egészen váratlanul 
ideérkezett tegnap. A Piccolo munkatársa 
előtt igy nyilatkozott: 

— Mikor az albániai fordulatról értesül-
tem, azonnal elhatároztam, hogy Valonába 
utazom. Nézetem szerint az albán nép több-
sége a fejedelem mellett van és örömmel üd-
vözli Esszád eltávolítását, aki a saját érdeke 
és idegen érdekek 'kedvéért hazája ellen dol 
gozott. Az a lázadás, amely most Albániá-
ban dul, Esszád basának és egyes török kül-
döncnek a müve. 

DÉLMAGYARORSZÁG Szeged, 1914. május 28. 

Tanítsák a keleti nyelveket 
a városi kereskedelmiben, 
— Egy éves tanfolyan fiuk szániára. — 

Teleszky beszámolója. Teleszky János 
pénzügyminiszter május 31-én Nagybecske-
rekre utazik és kerületéiben beszámoló beszé-
det tart. A minisztert több képviselő is elkí-
séri. Nagybecskereken minden előkészületet 
megtettek -a miniszter ünnepies fogadására. 

A nagyhatalmak képviselői Budapesten 
A legközelebbi napokban együtt lesz Buda-
pesten valamennyi nagyhatalom képviselője. 
Már napok óta itt van- Avarna herceg, a bé-
csi olasz és Tschirsky, a bécsi német nagy-
követ, megérkezett Sebeko orosz nagykövet 
is. Mind a hárman tárgyalltak már Berchtold 
közös külügyminiszterrel. Holnap érkezik ide 
Bunsen bécsi angol nagykövet és a hét vé-
gére várják a -bécsi francia nagykövetnek, 
vagy a követségi attasénak megérkezését. 
Ma délben Budapestre jött Szapáry Frigyes 
gróf pétervári osztrák-magyar nagykövet, a 
ki szintén tanácskozik Berchtolddal. Buda-
pesten van most báró Giessl belgrádi osztrák-
magyar követ, aki politikai természetű kér-
désekben tárgyal a külügyminiszterrel. 
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S Z Í N H Á Z I CUKORKÁK, 
a j á n d é k - d o b o z o k 
gyönyörű választékban 

(Saját tudósítónktól.) Glückstahl Lajos 
törvényhatósági bizottsági tag életrevaló in-
dítványt nyújtott be kedden a közgyűléshez. 
Az indítványban olyan reformok meghonosí-
tását ajánlja a városi felsőkereskedelmi isko-
lában-, amilyenekre a tanulók gyakorlati élet-
re való nevelése szempontjából már régen 
-szükség lett volna. Az indítvány két részből 
áll: az egyikben azt kívánja ölückstaihl, 
jhogy a- középiskolában érettségilt tett. ilíjiu-
ság számára létesítsen a város egy éves tan-
folyamot a kereskedelmi- iskolában; a másik 
részében az 'indítványnak pedig a szláv és a 
keleti nyelvek fakultatív, esetleg kötelező ta-
nítását javasolja. Az indítványt érdekességé-
re és fölöttébb hasznos céljára való tekintet-
te! egész terjedelmében közöljük: 

Tekintetes Tanács! 
Midőn Szeged város közönsége az 1912-ik 

évben egy második kereskedelmi iskola fel-
állitásáit határozta el, tette ezt azon bölcs be-
látásból, hogy azzal egy régen érzett szük-
ségletet elégít ki. -Azon meggyőződéstől át-
itatva, hogy ezzel a ténykedéssel .mégis csak 
félmunkát végzett, melynek teljes befejezése 
még hátra van, van szerencsém a tekintetes 
Tanácsot fölkérni, méltóztassék mérlegelés 
tárgyává tenni és amennyiben indokoltnak 
találtatik, pártolólag azon indítványomat 
terjeszteni Szeged város törvényhatósági bi-
zottsága elé, hogy a városi kereskedelmi is-
kola, lehetőleg már az 1914—15-ik tanévtől 
kezdve, a középiskolai érettségit tett hallga-
tók részére szolgáló egy éves tanfolyammal 
bővíttessék ki. 

lAzt íbiszem ezen inditványom elfogadása 
által nemcsak kevés költséggel éls minden 
különösebb berendezés nélkül fokozható vol-
na az iskolának jövedelmezősége, hanem — 
és bevallom, liogy engem csupán ez a szem-
pont vezérel — egy hézagpótló tényezővel 
gazdagítanák városunk kultúrintézményeit, 
amennyiben olyan esetekben, midőn közép-
iskolai tanulók saját elhatározásukból vagy 
raj tuk kivül álló kényszerítő körülmények 
hatása alatt (tanulmányaik előrehaladottabb 
stádiumában határozzák el a kereskedelmi 
pályára való átlépést, a három tanévből ál-
ló kereskedelmi iskolának teljességében va-
ló elvégzése rá juk nézve érzékeny idővesz-
teséget jelent, nem szólván arról, hogy szá-
mos szülő még akkor is, ha fiát kezdettől 
fogva a kereskedői pályára kívánja nevelni, 
mégis sok esetben — nem törődve az ily mó-
don előállott kéi évi veszteséggel — előnyben 
részesiti a középiskolák univerzálisabb jel-
legű tantervét és a szakoktatás részére ele-
gendőnek tar t ja az egy éves kereskedői tan-
folyamot, ugy okoskodván, hogy az igazi 
szakképzettséget és rátermettséget úgyis 
csak a gyakorlati élet hozza majd magá-
.rr.l 

kultativ vagy részben kötelező tdntwya--
ként a szláv és keleti (horvát, szerb, bo!9<> • 
,esetleg albán, uj-görög és török) nyelvek') 
nitása rendszeresittessék, Ugy vélem, f«le" 
leges ennek >az indítványnak közelebbi 
okolása, hiszen már a köztudatba m«m ' 
bogy hazánk iparának és k e r e s k e d e l m e / 
jövője kizárólag csak a Balkánon keres® 
és ha ez igaz, ugy Szeged földrajzi / / 
ségénél fogva elsősorban van hivatva e ^ 
munkából kivenni a maga részét ós ezen, ^ 
Nyugat hatalmas tényezőivel felveendő, 
fegyvermérkőzésnél talán -még messze _ 
kiható harc katonáit a hazai közgazda^ 
számára fölnevelni. 

Az in-ditványt a tanács, mielőtt 
ben határozna fölötte, véleményezés 
a városi- felsőkereskedelmi iskola téazg, rá 
tanácsának akarja kiadni. E-liég h e l y / / ' 
És az inditvány annyira okos és reális, 
-nagyért-ékü reformokat sürget, hogy / , 
sabb elbánást érdemelt volna meg . a n l ' y / . 
inkább, mert a városi kereskedelmi -igazga^ 
ja minden- 'bizonnyal rendellkez-ésére állt v ̂  
na 'véleményével a referens urnáik 'm a r / 
közgyűlésig. Ezzdl a bürokrata s ab lon / 3 

érjük -el, hogy a reform 'megvalósításával 
Iha egyéb akadályai nerri lesznek is, — va 

'keiül majd egy teljes évet. (<l, 
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SZEGEDI KALENDÁRIUM 
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AZ IDŐJÁRÁS: A meteo-
rológiai intézet jelented 
szerint: Nyugaton sok he-
lyütt eső vagy zivatar vár-
ható, később hősüiyedés va-
lószínű. Sürgöny prog>iá*lS: 
I v>c <*. KJ I yc/uyt" " Qff-
Nyugaton sok helyűit/^ 
padék, ziva tavak, hf°. 
hűvösebb idő. Déli ho'lie 

dal-
séhlet 25.0 C. . y. 

A VÁROSHÁZÁN valamennyi 
ban délelőtt 8 órától délután 2 óráig 
vatal. A polgármester betegsége mi"), mi 
fogad. A főkapitány fogad délelőtt 10 0 

délután 2 óráig. 
A TÖRVÉNYSZÉKEN, táblán, a 

üzletvezetőségnél és a munkásbiztosito-V^ 
tárnál reggel 8 órától délután 2 órai9 
hivatal. tT,rVEN 

AZ ÁLLAMI GYERMEKMENBEh*a. 
délelőtt 8 órától, délután 2 óráig van 
los óra. Állandó ügyeletes szolgálat. Be 

látogatása délután 2 órától 3 óráig. .,,„10 
SOMOGYI KÖNYVTÁR, nyitva a 

10—l-ig és délután 4-től 7-ig. Idegenek^ . 

val . 
Hogy csakugyan nagyon sürün fordul-

nak elő ilyen esetek ós hogy azok mérvadó 
pedagógiai fórumok által kellőképen méltá-
nyoltatnak, annak bizonysága egyebek kö-
zötit a bécsi kereskedelmi akadémia ily ter-
mészetű tanfolyama (Abiturien-Kurs), mely 
kitűnően bevált és mindinkább szaporodó 
látogatottságnak örvend. 

(Kétségtelennek tartom, hogy nemcsak 
-Szeged, hanem az egész Délvidék fiatalsága 
és azoknak szülői részéről a legélénkebb ér-
deklődésre lehetünk elkészülve. Mellékesen 
jegyzem csak meg, ihogy városunkban ezidő-
szerint a leányok kereskedelmi oktatásának 
ügye sokkal kedvezőbben áll, mint a fiuké, 
mert azok már most is válogathatnak a" 
fennálló egy éves tanfolyam és a három éves 
iskola között; csak természetes volna, liogy 
a fiuk e tekintetben ne legyenek rosszabb 
helyzetben. 

Nem szorosan ezen indítványomhoz tar-
tozik, de ezzel a kérdéssel összefüggésben 
áll azon második indítványom, hogy a Sze-
ged-városi felsőkereskedelmi iskolában fa-

képtárt engedéllyel hétköznap is meg ie'' 
tekinteni; helybeliek vasár- és ünnePn'a 

kan látogathatják délelőtt 10—1 óráig-
A KULTÚRPALOTÁBAN festők W. 

tárlata. Nyitva van egész nap. Belépt 

ueiei/Oil 10—í Ul """" ip-
A KULTÚRPALOTÁBAN festők 

Arlata. Nyitva van egész nap. B f 
hétköznap 40 fillér; vasárnap ingilen0 

menet. > rá-
A FEMINISTÁK gyakorlati t a f l f j r 0 

ja hétfőn és csütörtökön délután , be-
tartja hivatalos óráját, a Berlitz-isk° 
lyiségében. (Csongrádi Takarék uj Pa 

A KÖZKÓRHÁZBAN: a betegig 
>dő délután 1—3 óráig tart. 0 

VÁROSI SZÍNHÁZ: Este nyolc W j j . 
Varsányi Irén és Hegedűs Gyula venm 
lépésével a „Pygmaleon". t(ik 

KORZÓ MOZI: Az előadások ta'Jr(íif 
délután hat órától kezdve este U ce\r0' 
„A tévedés áldozata", szines dráma-
násban. „Móric, mint szerelmes", rt/^to-/ 

Bútorszállításokat hely-
ben és vidékre, berak-
tdrozést száraz raktár 

helyiségben eszközölj ^ 
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