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tásztrális holdadként. Ezt a nagyszerű ered-
ményt is nagynehezen lehet terjeszteni, annak 
ellenéré, hogy az intézet próbára ingyen küld 
¿űágöt a gazdának és a miniszter szívesen ál-
doz érre a propagandára. Azonkívül a ken-
der- és léntermelés jót tesz a földnek. Ha a 
gtóla látja, hogy gabonája gyenge, okosan 
teszi, ha áttér a kereskedelmi növények ter-
heléséhez, mért a kender gyommentesiti a 
talajt és a kendertermés után ismét szép bu-
bája lész. 

Miridéz azonban korántsem meriti ki az 
íjitézét munkakörét. Óriási laboratoriumokban 
Aéchanikai és kémiai kísérletek folynak, im-
pózáns itt is a felszerelés tökéletessége. Meg 
tudják például állapítani, hogy a szállított 
pónyvákban benfoglaltatnak-e a preparálás-
nak azok az anyagai, amelyekre a rendelő-
tiék szüksége van. Szakító gépekkei kiszámít-
ják a kötél rostjainak számát és megállapítják 
a kötél erejét. A negyedik intézet 

A paprika és egyébb élelmiszerek 
vegyklsérleli állomása. 

A helyiségben szigorú és komor lombikok, 
közlekedési edények között otthonosan hever-
nek kis piros mikulászacskók. Rajtuk plom-
bák, a hatósági ellenőrzés látható jelei. Ober-
mayer Ernő fővegyész, az állomás kitűnő 
vézétőjé kalauzolt.' Szeged egész paprikakivi-
télének szálai itt futnak össze. Csak az a pap-
rika méhet, amelyet az állomás leplombázott, 
Az állómás a városi bérházban székelt régi 
törvényhatósági vegyvizsgáló laboratóriumból 
fejlődött ki. 

Féladata — hivatalos meghatározás szerint 
— az 1895. évi XLVI. tc. hatálya alá tartozó 
termények, termékek és cikkek, főleg élelmi-
cikkek hamisilatlanságának és jó minőségé-
nek ellénörzése kémiai vizsgálatok alapján, 
és pédig nemcsak Szeged város területén, ha-
ném Arad, Békés, Csanád, Csongrád és Toron-
tál vármegyék magyar közigazgatás alatt álló 
égész térületén is. A tej- és tejtermékek ellen-
őrzésért külön szakembert tart. A hatóságok-
nak és gázdaközönségnek pedig ivó- és kazán-
tápláló vizek, műtrágyák, takarmányfélék, ola-
jok stb. viisgálatával és megítélésével is ren- • 
delkezésére áll. Bor, ecet, liszt, rézgálic, stb. { 
anyagok adás-vételénél a kereskedelem is I 
hasznát látja a beküldött minták belértékre 
való vizsgálatának. 

Az állómásnak különleges feladata a szegedi 
paprika termesztésének és feldolgozásának el-
léúőrzése és fejlesztése, valamint a kész pap-
rikaőrlémények minősítése és állami ólom-
íáffal váló ellátása. A minőség és hamisitat-
lafikág állami garanciája a szegedi papriká-
ból kéréséit exportcikket csinált, melynek for-
gaiúia évről-évre növekszik. A paprika minő-
sítésének tudományosan megalapozott biztos 
¿iödszereit az állomáson dolgozták ki, a jö-
vőbén pedig az állomás 

paprikával szemben s ha ez meglesz, akkor 
a magyar paprika egyike lesz legszámottevőbb 
exportcikkeinknek, melynél túltermeléstől 
ném kéli majd ugy tartani, mint ma még 
kell egy-két rekordtermés után. _ _ . 

Feladatunkat elvégeztük. Bemutattuk négy 
tudományos szakszerűséggel vezetett, áldásos 
munkára hivatott intézményünket, amelyekről 
eddig édes keveset hallottak, beszéltek, tud-
tak. Minden további kommentár fölösleges. 

Lengyel Vilma, 

A kamara átiratban szólította fel a városi, 
hogy létesítsen Iparostanoncotthont. 

Szegeden állandóan csökken a tanoncok száma. 

(A Délmagyarország munkatársától.') Hosz-
szu időn keresztül nagy szolgálatokat tett Sze-
ged iparának az iparostanoneolthon, ahol a 
vidékről Szegedre származott kis iparosgye-
rekek nyugodt otthont találtak. Mióta azonban 
nem működik ez a fontos intézmény, a szegedi 
mesterek nem tudnak annyi tanoncot tartani, 
mint annak idején. A megváltozott viszonyok 
mellett ugyanis a mesterek nagyrésze nincsen 
abban a helyzetben, hogy a tanoncot teljes el-
látásra vegye magához. Ennek következtében 
a vidéki tanoncok száma állafidóan csökken„ 
Mint a kereskedelmi és iparkamara megállapí-
totta, a vidéki jobb szülők nem adják a 
városba gyermekeiket, miután nincsen otthon, 

ahol szállást találhatnának. * ~ 
A' kereskedelmi és iparkamara szombatoa 

azután átiralot intézett a városi tanácshoz, 
amelyben kéri, hogy újból vegye napirendre 
az iparoslanoncotthon létesítését annál is in-
kább, mert a népjóléti miniszter is jelentős 
támogatásban részesiti azokat a városokat ég 
testületeket, amelyek iparostanoncotthont tar-
tanak fenn. Amennyiben a város elhatározná 
az otthon felépítését, ugy a tanács a terveket 
és költségvetését terjessze fel a népjóléti mi-
nisztériumba és kérjen megfelelő támoga-
tást. Mint értesülünk, a hétfői tanácsülés fog-
lalkozik a kamara beadványával. 

Kétezer pengő egy öíszobás lakás bére 
az ujfáépiíeíí Tőífp V>éter-féle Házban. 
A tanács kiosxtotta a lakásokat. — As épületnek 17.240 pengő 

ax évi bérf&vedelme. 

pengővel több, mint a Tóth Péter-féle ház első 
emeletén lévő ötszobás lakás bére — a ház, 
amely nem egészen kétszázhatvanezer pen-
gőjébe került a városnak, közeZ tizenegy szá-
zalékot hoz. Abban az esetben pedig, ha a 
zálogház helyiségéért normális bért, négyezer 
pengőt kapna a város, akkor a bérjövedelem 
a tizenhárom százalékot is meghaladná. Üz-
letnek tehát egészen jó volt ez a házvétel. 

paprikafermesztés jövedelme-
Sbbé féléiéi és a feldolgozás és 

* 
zt i 
eltartás legcélszerűbb módsze-
relnek kisérleü megállapításéi 

lüzte ki föladataid. 
A térmélés javításának feladatait, a betegsé-
gek és kártevők elleni küzdelem megszerve-
zését, az »ujhilüség« kiirtását, nemesitelt fajta 
kitényésztését az állomás felügyelete alatt 
működő 

alsóvárosi ui kísérleti lelep 

lesz hivatva megoldani s ugyanott fognak 
épülni azok a berendezések is, melyek a 
paprikaszáritás, kikészítés, magmosás, eltar-
tás kérdéseivel való kísérleti munkát teszik 
lehetővé. 

/A1 kísérleti telep és kisérleli feldolgozás 
építkezésére egymás után következő évekre 
elösztva 

mintegy 3 mlllárd korona van 
előirányozva. 

s éímek első harmada már biztosítva is van 
a folyó évi állami költségvetésben. 

MiMéZék végcélja a szegedi paprika olcsóbb 
előállítása és így versenyképesebbé tétele ve-
szedelmes külföldi versenytársával: a spanyol 

(A Délmagyarország munkatársától.) Nagy-
jából befejezték már a Tóth Péter-féle ház 
második emeletének ráépítését és az épület át-
alakítását. A város ezt a házat — mint isme-
retes — egymilliárd koronáért, vagyis nyolc-
vanezer pengőért vásárolta meg, a ráépítés, az 
átalakítás és az épület kitatarozása körülbelül 
színién egymilliárd koronába került, ugy, hogy 
a városnak az egész épület mintegy százhat-
vanezer pengőjébe került. 

Az épület földszintjének a Kiss-ucca felé 
néző frontját a Párisi Nagy Áruház bérelte 
ki. A' másik fronton a Városi Zálogház kapott 
ideiglenes helyiséget. Az első emeleten az áru-
ház szintén kibérelt egy négyszobás lakásnak 
megfelelő helyiséget. Ezenkívül készítettek itt 
a Lloyd egykori helyiségeiből egy ötszobás 
lakást, a második emeleten pedig két lakás 
van, egy ötszobás és egy négyszobás. Ezt a 
három lakást a város tanácsa már ki is osz-
totta. Az elsöemeleti ötszobás lakást dr. Ács 
Sándor tiszti orvos kapta, a másodikemeletit 
Berzenczey Domokos műszaki főtanácsos, a 
városi mérnöki hivatal vezetője, a második-
emeleti négyszobás lakást pedig Mihály ffy 
László műszaki tanácsos, a városi mérnöki 
hivatal városrendezési osztályának vezetője. 
A tanács már a három lakás bérét is megálla-
pította, még pedig dr. Ács Sándor lakbérét 
évi 2200, Berzenczey ét 2000, Mihályffyét pe-
dig 1800 pengőben. 

Ezek a viszonylag alacsony bérek' azonban 
nem véglegesek. A pénzügyi bizottság javas-
latára a tanács elrendelte a bérek revízióját és 
Fenyő Lajos műszaki tanácsos most végzi 
az uj kalkulálásokat. __ 

A Párisi , Nagy Áruház a földszinten 'és az 
első emeleten bérelt helyiségekért 10.440 pen-
gőt fizet, a Városi Zálogház pedig mindössze 
800 pengőt. A tanács azért állapított meg ilyen 
feltűnően kevés bért a zálogház számára, hogy 
a város uj üzemét ezzel is segítse a megindulás 
nehézségei közben. A' zálogház helyiségének 
normális bére 3500—4000 pengő lenne és ezt 
a bért el is éri majd a város, ha a zálogház 
átköltözik a jövő évben az Oroszlán-uccai uj 
városi bérházban készülő helyiségeibe. 

A Tóth Pétér-féle háznak tehát jelenleg 
hatezer pengő lakbérjövedelme és 11.240 üz-
lelbérjövedelme, összesen 17.240 pengő évi jö-
vedelme van. Annak ellenére, hogy a lakbérek 
viszonylag alacsonyak •— mert például a vá-
ros Templom-téri uj bérházának első emelelén 
egy négyszobás lakás bére kétezer aranyko-
rona, ami 2320 pengőnek felel meg, tehát 120 

Eiönyomlalások, hímzé-
sek olcsón és szépen 

készülnek. 6 7 
Kézimunkaanyagok raktáron 
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Szeged, Kelemen u . 7. 

FilcUalapoU lO pengőtől i 
L e g s z e b b e n a l a k i t ! ! 

Haiigszerizleí 
megnyílás! 

Értesítem a n. é. közönséget, hogy üzle-
temet teljesen átalakítva újból megnyitót 
tara. — Nagy r a k t ó r í i a r í o k 
kitűnő vonós és egyéb 

Hangszerekből, 
&urokbél és fel-
szerelésekből. 
Jav i í áSOka í művészi kivitelben 

gyorsan és pontosan batáridőre készítek. 
Szíves pártfogást kér «o 

B m m MIHÁLY Szeged, Somogyi u. 15. 
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