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Pánikszerű jelenetek a Czája~cirkuszban. 
Egy medve átvetette magát a porond korlátján és nekiugrott egy kislánynak. 
Csak hosszas küzdelem után tudták ketrecébe vonszolni a közönség zajától meg-

riadt medvét. 
(A Délmagyarország munkatársától.) A 

Szent István-téren néhány napja felállitott 
Czája-ié\e cirkuszban, amely bucsuelőadásait 
tartja már Szegeden, a szerda délutáni gyer-
mekelőadáson pánikszerű jelenétek játszódtak 
le. A cirkusz műsora utolsó pontjaként ugyan-
is az idomított medvék mutatványai szere-
pelnek. A barátságtalan kinézésű és félelmet 
gerjesztő medvék idomítójuk utasítására ér-
dekes produkciókat végeznek. Az egyik mackó 
például kedélyesen sörözik, élénk derültséget 
váltva ki a nézők táborából. 

A szerda délutáni előadás nagyobbrészt 
gyermekekből álló közönsége nagy érdeklő-
déssel nézte végig a medvék mutatványait. A 
kíváncsi gyermekszemek tágranyiltak örömük-
ben, amikor az egyik medve hirtelen hátat-
forditott az idomító ostorának és nekiindult az 
elkerített nézőtér felé. A cirkuszi zenekar már 
a Rákóczi-indulót játszotta. A közönség már 
készült hazafelé, amikor a medve megriadva a 
közönség mozgásától, hirtelen átvetette ma-
gát a nézőtér korlátján és beugrott az egyik 
páholyba. A medve ugrására az egyik pá-
holyban ülő kis Alexandrovics Erzsébet elsi-
koltotta magát, amire a medve nekiugrott, a 
kisleányt fellökte és annak arcát és kezét 
összekarmolta. 

A cirkusz személyzete természetesen azon-

nal a kisleány segítségére sietett. A kisleányt 
kirántották a medve karmaiból, majd hosszas 
küzdelem után a medvét kivonszolták a pá-
holyból és bezárták vasketrecébe. 

A kifelé tóduló közönség a segitség kiál-
tozások hallatára rémültan rohant ki a cir-
kuszból. Az emberek szinte egymás hátán 
meneküllek kifelé. Hiába voltak a cirkuszi 
rendőrök nyugodtságot kérlelő felhívásai. A 
cirkusz pillanatok alatt kiürült. A felizgatott 
fanláziák már arról regéltek, hogy a medve 
egy kisleányt tépett szét. A cirkusz körül mái-
ezernyi közönség tolongott, amikor megér-
keztek a mentők és első segélyben részesí-
tették az ijedtségtől félholtra vált kisleányt. Az 
orvosi vizsgálat megállapította, hogy Alexand-
rovics Erzsébet az ijedtségen kívül csak ki-
sebb természetű karcolásokat szenvedett és 
igy hazaszállították Római-köruton lakó szü-
leinek lakására. 

Mindenesetre a hatóságoknak kötelessége, 
hogy csak olyan cirkusznak adjon játszási en-
gedélyt, amely megfelelő módan biztosítani 
tudja a közönség teljes biztonságát. Megfe-
lelő kerítéseket kell emelni az olyan cirkusz-
ban, amely állatsereglettel is dolgozik. Foko-
zottabb gondosság szükséges, mert a szerda 
délután történtek komolyabb következmények-
kel is járhattak volna. 

Ssombaion e s / e Sszegedre é r l e e x i k 

Hassay Károly, HróáyErnö és Hegymegi 
Kiss Ptíl. 

Az ellenzéki vezető képviselők nagy beszédeket mondanak. 
lési képviselők. Ezen kivül még többen is be-
jelentetlék részvételüket a szegedi pártvacso-
rán. 

A szombati szegedi párlvacsora iránt or-
szágszerte nagy érdeklődés nyilvánul meg, 
mivel a választások óta Rassay most először 
fogja vázolni álláspontját az azóta előállott 
politikai helyzetről, azonkívül részletesen ki 
fogja fejteni állásfoglalását a miniszterelnök 
legutóbbi római útjáról is. A pártvacsorán 
természetesen beszédeket fognak mondani a 
Rassayval leérkező politikusok is. 

A pártvacsora iránt Szeged egész társadal-
mában nagy érdeklődés nyilvánult meg, már 
eddig is mintegy kétszázan jelentették be 
a vacsorán való részvételüket. A balpárt sze-
gedi vezetősége egyébként felkéri azokat, akik-
nél még kint vannak az előjegyzési ivek, hogy 
azokat most már haladéktalanul adják te, vagy 
egyenesen a Kass-szállodába, vagy a balpárt 
vezetőségének. 

(A Délmagyarország munkatársától.') Jelen-
tette a Délmagyarország, hogy Rassay Károly 
Szeged országgyűlési képviselője az elmúlt 
szombaton Szegedre kivánt jönni, hogy vá-
lasztóival érintkezzen és egy nagyszabású párt-
vacsora keretében mindenre kiterjedő beszédé-
ben vázolja állásfoglalását az összes aktuális 
politikai kérdésben. Ezt a pártvacsorát az 
elmúlt hétre azonban a rendőrség nem en-
gedélyezte, hivatkozva a belügyminiszternek 
arra a rendeletére, amely eltill minden gyű-
lést május elsejére való tekintettel. Erre az-
után Rassay a balpárt szegedi vezetőségével 
egyetemben elhatározta, hogy a pártvacsorát 
most szombaton este nyolc órakor tartják meg 
a Kass-szálloda nagytermében. 

Az egyesült balpárt vezére ez alkalommal 
a magyar ellenzéki politika több vezető té-
nyezőjével jön le Szegedre. Ma már bizonyos, 
hogy Rassay Károlyt lekísérik Szegedre dr. 
Bródy Ernő és Hegymegi-Kiss Pál országgyü- | 
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K é t - h á r o m uj iskolát építenek a szegedi tanyákon 
és harminchárom uj tanteremmel bővitik ki a régi iskolákat. 

(A Délmagyarország munkatársától.) Kle-
belsberg Kunó gróf kultuszminiszter kedden 
éjjel utazott vissza a fővárosba, miután elin-
tézte és letárgyalta azokat az ügyeket, amelyek 
Szegedre szólították. Kedden este, mint is-
meretes, a városháza tanácstermében az ille-
tékes iskolaügyi hatóságok és a város képvi-
selőivel értekezletet larlotl, amelyen a tanyai 
iskolák építési programját ál/apitotta meg 
Ez az értekezlet bizalmas jellegű volt, a mi-
niszter a polgármestert kérte fel, hogy annak 
eredményéről tájékoztassa a nyilvánosságot. 
A polgármesler szerdán reggel érdeklődésünk-
re elmondotta, hogy a kultuszminiszter a ta-
nyai iskolaépítésnek a jövő évre eső prog-
ramját állította össze. A program szerint a 
jövő és az utána következő évben harminchá-
rom uj tanterem épül a szegedi tanyákon és 
az uj lakótelepeken, tiz tanitói és igazgatói 
lakással, valamint nyolc oltárfülkével. A prog-
ramban csak két-három uj iskola építése sze-
repel, uj tantermekkel bővitik ki azonban a 
meglévő legtöbb tanyai iskolát, amely a la-
kosság gyarapodása következtében már szűk-
nek bizonyul. Iskolát kap a Kecskés-telep és 
a vasutasok lakótelepe is. A régi tanyai is- | 

kólák tatarozására 56.000 pengőt szánt a kul-
tuszminiszter, ennek azonban egy később meg-
állapítandó részét a városnak kell elvállalnia. 

Elmondotta még a polgármester, hogy a 
kultuszminiszter junius 26-án valószínűleg is-
mét Szegedre jön, hogy részt vegyen az építési 
bizottságnak azon az ülésén, amely a gyer-
mekklinika szerelési munkálataira kiirt uj 
versenytárgyalás fölött dönl. Az első verseny-
tárgyalás eredményét, mint arról a Délma-
gyarország már részletesen beszámolt, meg-
semmisítette ugyanis az építési bizottság. Az 
építési bizottság ugyanakkor dönt valószínűleg 
a belgyógyászati és a bőrgyógyászati klinika 
építésére kiírandó versenytárgyalás ügyében 
is, mert a terv az, hogy ennek a két klini-
kának az építését is még ebben az évben 
megkezdjék a vállalkozók. 

— Mint a DMKE társelnöke, felkértem a 
kultuszminisztert — mondotta a polgármes-
ter —, hogy a legközelebbi alkalommal tart-
son előadást. Szegeden a társadalmi egyesü-
letek kulturális hivatásáról. A miniszter meg-
ígérte, hogy teljesiti kérésemet és valószínűleg 
junius 25-én tartja meg a kérdéses előadást, 
amikor az építő bizottság ülésére különben 

is Szegedre kell jönnie. 
Végül elmondotta a polgármester, hogy az 

egyetemi épitőbizottság végleg megállapodott 
a kultuszminiszterrel a mintapolgári iskola 
és a polgári iskolai tanárképző intézet elhe-
lyezése ügyében. Az eredeti terv az volt hogy 
a tanárképzőt a Roldogasszony-sugáruti pol-
gári iskola mögé építik tel és a polgári iskolát 
alakítják át ráépítéssel mintapolgárivá. A vá-
ros megvásárolta a mellette lévő Winkler-féle 
fatelep telkét és arra uj polgári iskolát épit. 
Ezt a tervet időközben módositolták, még 
pedig azon az alapon, hogy észszerűbbnek 
látszik, ha az állam a mintapolgári iskola 
számára emel uj épületet, mintha azt a régi 
polgári iskolában helyezi el és uj polgári 
iskolái épit. Ehhez a tervváltoztatáshoz azon-
ban a kultuszminiszter nem járult hozzá és 
igy visszatértek ismét az eredeti tervhez. A 
Winkler-lelepen igy a polgári iskola számára 
épül uj hajlék. 

Imre professzor előadása 
a nevelésről. 

(A Délmagyarország munkatársától.) Az 
Egyetem Rarátai Egyesületének bölcsészeti 
szakosztályában szerdán este dr. Imre Sándor 
egyetemi tanár larlott előadást »A nemzet 
fogalma mai nevelésünkben« címmel. E fon-
tos probléma tulajdonképpen nem más, mint 
a nevelés tevékenység középpontjába állítani 
a nemzet fogalmát, illetőleg a nemzeti érzés 
kifejlesztését. A professzor mélyen járó tanul-
mányában foglalkozott a nemzet fogalmával. 
Ismertette azt a sokféle definíciót, amelyek-
kel a nemzet fogalmát meghatározzák. 

Vannak, akik a nemzetet az emberiség 
egyéni alakulatának mondják, vagy pedig: 
a nemzet azok összessége, akik a földrajzi 
viszonyoknál és a mult erejénél fogva egy 
lelki egészet alkotnak. De a nemzet nem 
szorítkozik a mai lakosságra, hanem magá-
ban foglalja mindazokat, akik a földrajzi ha-
tárokon tul is laknak. A lelki közösség kiala-
kítása egy elszakadt részek feladata, a csonka 
hazában pedig fel kell emelni a népet a 
nemzet fogalmához. 

I A nevelés szelleméről szólva azt mondotta 
Imre tanár, hogy a mi nevelésünk szellemét 

; azzal lehet megjelölni: nemzetté nevelés. Az 
egymáshoz lelkileg "közel nem állókat kell 
egymáshoz közelebb vinni, az összetartás ér-
zését kell fokozni. Ili sokan vannak olyanok, 
akikben nincsen nemzeti érzés, annál jobban 
kell tehát erre nevelni és az ilyeneknek so-
hasem szabad azt mondani, hogy nem jó 
tagjai a nemzetnek, hanem ugy kell nevelni 
ezeket, hogy azokká váljanak. 

Személyiségeket kell nevelni a hazának, tu-
datos, nemes és tisztán látó embereket. Alkos-
sunk olyan nevelési szervezetet, amelyre ne-
künk szükségünk van és ne menjünk a nagy 
nemzetek után, hanem kövessük a kis államok 
példáját, amelyek a maguk módjára szervez-
ték meg nevelésügyüket. Ezek könnyebben is 
álllak minden harcot, mint mi. 

A tanulmányi anyagban legyen benne a 
| múltnak figyelembevétele, a hagyományoknak 

megőrzése, a jelennel való együtlhaladás. 
Olyan ismertetésre kell törekedni, amelyek 
a nemzetbe tartozás közös érzetét kifejlesztik. 
Konkréttá kell tenni a mai tanilást és nem-
csak magunkat kell megismerni, hanem a 
környező népeket is. 

A nemzel fogalma merüljön ki az együtt-
működésben és az életben való komoly ha-
ladásban — fejezte be előadását Imre pro-
fesszor, akit a hallgatóság lelkesen megéljen-
zett. 

Nyulssör és gyapjú 863* 
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nagy választékban 

Szende Mihály EgS, .. 
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