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Szerdára virradóra 
kél vakmerő betörést követtek el 
(A Délmagyarország munkatársától.) 

Szerdára virradóra éjszaka két vakmerő 
betörés történt Szegeden. Hódy Mátyás, 
Rókus i feketeföldek 75. szám alatt lakó 
vasutas házának ablakait ismeretlen tet-
tesek az éjszakai ó rákban felfeszítették. 
Hódyék nem tartózkodtak otthon, így a 
betörők zavartalanul dolgozhattak. A ki-
feszitett ablakon bemásztak a lakásba és 
az ott talált ingóságokat, ruhanemüeket, 
mintegy 400 pengő értékben elvitték. A 
tettesek az egész lakást felforgatták, a bú-
torokat szétszórták. Valószínűleg pénzt ke-
restek, de nem találtak. 

Nemsokkal később Csűri Ju l i anna Ha-
lász-ucca 12. szám alatti lakosnál történt 
vakmerő lopás. Ismeretlen tettesek be-
surrantak a nyitvahagyott ajtón, amikor 
Csűri Ju l i anna a szomszéd szobába fog-
lalatoskodott. A tolvajok ezalatt a másik 
szobában nyugodtan dolgoztak és arany-
neműt és egy töltött pisztolyt vittek el. 
Magukhoz, vették ezenkívül Csűri Julian-
nának a Csongrádi Takarékhoz szóló 1200 
pengős betétkönyvét, ma jd gyorsan elme-
nekültek. A rendőrség m i nd a két ügyben 
megindította a nyomozást. 

12 pengd* tankönyvek, 100 pengte kiadások 
a szeptemberi iskolaszezon előtt 
negdobbento adatok az Iskolai kiadások frontlOrOl 

(A Délmagyarország munkatársától.') 
Az elviselhetetlenül súlyos élet napról-
napra nehezebb. Lesz-e kenyér, lesz-e tü-
zelő a télen és a súlyos prob lémák között 
ott van a legközelebb aktuális, de ugyan-
olyan bizonytalan kérdés: miből Íratjuk 
be a gyermekeket az iskolába, miből 
fizetjük ki a tandijat, miből, vásároljuk 
meg a tankönyveket, Írószert, füzeteket? 

Az iskola év kezdete ebben az évben 
vzinte megfizethetetlen terheket ró a szü-
lőkre. A 40 filléres kenyér beszerzése is 
kezd má r luxusszámba menni , mit. csi-
ná l jon tehát az a szülő, aki most íratja 
ma jd be a gyerekét a gimnáz ium első 
osztályába, ahová 7, (hét) pengős német 
tankönyvet irtak e l ő . . . 

Az alábbiakban pontosan felsoroljuk, 
toibe kerül most egy olyan kisdiáknak a 
tankönyvszűkséglete, akit most iratnak be 

az rlsö gimnáziumba. 

Hit tankőnyv P 153 
Imakönyv „ 510 
Magyar nyelvtan „ 1.64 

Magyar olvasó „ 4,0S 
Földra jz „ 3.37 
Természetrajz „ 337 
Földrajzi atlas* „ 4 OS 
Német könyv „ 6,9 i 
Geometria „ 2,45 
Számtan „ 5.— 

Összesen. P 

H a ennek az ősszegnek csak a felét 
vesszük, m iu tán sokan fél áron igyeksze-
nek beszerezni a könyveket, még akkor is 
19 pengő egy első gimnázista tankönyv-
szükséglete, de mindenki tudja tapaszta-
latból, hogv 

a legtöbb tanköny vel nem lehet 
téláron beszerezni, 

mert vagy kifogyott, vagv ujabb kiadás 
van, aminek természetesen a teljes árát 
kell megfizetni. Nyugodtan áll itható tehát, 
hogy a legszegényebb szülőnek is legalább 
25 pengős kiadással kell számolni az első 
osztályban. 

A felsőbb osztálrokban aronban ennél 

még sokkal kir ívóbbak a tankönyyárak. 
A IV. osztályban például 

az D| algebrakönyv 11 pengd É* 
22 fillérbe kerGL 

Az V. osztályban 8 pengő a retorika, a 
VI. osztályban 9 pengő a poétika, a VI. 
osztályban néhány fillér h í j án 

10 pengőbe kerül Vergfltas 
Aeneise. 

A VII . osztályban Pintér Jenő magyar iro-
dalomtörténete viszi el a pá lmát , csekély 
11 pengő és 22 fillért fizettetnek érte A 
VI I I . osztályban a két bit tankönyv 10 
pengőbe kerül, francia olvasókönyv 8 pen-
gő 16 fillérbe és a Pintér-féle irodalom-
történet második része 8 pengő 16 fil-
lérbe. Elrettentő számokat adnak az ösz-
szesitések, 

az V. osztály tankönyvei újonnan 
több minf 70 pengőbe, a VI, 
osztályé 90 pengőbe, a VII. osz-
tályé 80 pengőbe, a VIII. osztályé 

75 pengőbe kerülnek. 

De ezek csak a tankönyvek volnának". 
Ho l van még a rengeteg fűzet, ceruza, 
toll, tinta, radirgumi, rajztábla, rajzpapir , 
rajzszeg, a mértani testekhez kartonpa-
pír, tuss, körző, vonalzó és még ezerféle 
apróság, amelyek végeredményben ugyan 
jelentős összeget tesznek ki és ame-
lyeket féláron beszerezni nem lehet, sőt 
á l landóan pótolni kell az elhasznált Író-
szereket. 

Errő l a lehetetlen helyzetről 

a könyvkereskedő 

ezeket mondotta: 

— A lehető legnehezebb idők előtt á l lunk. 
A tankönyvek, amelyeknek árait nem mi , 
hanem Budapesten ál lapít ják meg, nem 
drágábbak, mint tavaly, de a szülő szá-
mára megfizethetetlenek. A Ipgnagyobb 
baj azonban az, hogy tankönyveket nem 
adhatunk hitelbe, meri nekünk is ugy 
szállítják le Budapestről, ba előre be-
küldi ük az ellenértéket, vagy pedig után-
véttel jönnek a tan könyvcsomagok. 

Cégünk a váltoeott viszo-

nyok dacára is a lagolcsóbb 

árakkal áll a vásárlóközön-

ség randalkezéséra. 

LAMPEL ÉS HE3YI 

Tisza Lajos-körut (Füspök-
bazár), 

— Az írószerekben áremelkedés van, a 
külföldi írószerekben a magasabb vám-
tételek miatt az áremelkedés a legjelen-
tősebb. A Fáber-irón például 20 fillér-
rel drágult darabonként . 

A szüld, 
aki kisfiát most íratja be az első osz-
tályba, a következőket mond j a : 

—• Nem is tudom m i lesz velünk else-
jéig. Egyelőre egy fillér nincs a házná l 
és elrettenve gondolok arra, hogy a kö-
zeledő iskolaszezon szinte egész havi ke* 
resetünket, elviszi. Tandí jra, beiratásra, 
tankönyvre és írószerekre több, mint száz 
pengő kell, de nem lehet kifelejteni a szá-
mításból a ruhát, cipőt., felöltőt, sapkát, 
ugy, hogy száznyolcvanpengős havi jöve-
delmem teljes egészében felemészti az is-
kola. A kormánynak elsőrendű köteles-
sége lett volna, hogy a szülők vál láról ezt 
a mérhetetlenül nagy és' elviselhetetlen 
terhet levegye. Ilyen összegű tandí jakkal 
és beiratási di jakkal , meg iskolafentartási 
kü lön költséggel, segitőegyleti hozzájáru-
lással, meg most erre, azután arra, nem' 
lehet gyermekeinket taníttatni. Kü l f ö ldön 
bizonyára nem engednék meg, hogy 8— 
ÍO pengős tankönyveket követeljenek. 
Nem is tudom, hogy egyáltalában képes 
leszek-e beíratni a fiamat az iskolába , .« 

Halálos szerencsétlenség 
(A Délmagyar ország munkatársától.) 

Néhány nappal ezelőtt jelentettük, hogy 
Fogas József 19 éves feketeszéli legényt 
kutásás közben szerencsétlenség érte. A 
kiásott kut fele leomlott és rádőlt a bent-
ál ló legényre, akit félig eltemetett Fogas 
Józsefet kórházba szállították, meri. jobb-
lábát a súlyos földtömeg eltörte. Fogas 
József állapota a korházban rosszra for-
dult. Tetanuszmérgezés lépett fel, amely-
nek következtében szerdán reggel a köz-
kórházban megheit. 

A kórház a halálesetről jelentést tett a 
rendőrségnek. Fogas József holttestét fel-
boncol ják és vizsgálatot inditanak a fe-
lelősség kérdésének megállapítására. 

Szegedieknek Szent István nap után is Szegeden kell vásárolni 
t > o r ö n c 1 ö f , r e t t R U I i , b ő r d l s z m ü á r u l 

S z e g s z á r d y n á l v e g y U n k ! 
Olcsóbb, mint Budapesten ! Itzlei : Grdt Apponyi Albert ucca II-
Tegyen kísérletei! 74 Kárász ucca 14-


