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94 diák közű? 40 megbukott 
az állami felsőkereskedelmi iskolában 

A^ egyik osztályban a tanulók 53 százaléka bukott még 
(A DélntfggamrsZtíy munkatársától.) A most be-

fejeződött tanévről *zóló iskolai értesítők körött 
bizonyára nagy meglepetést fog kelteni a hegedi 
tiMmi fia felsőkereskedelmi tslcola értesítője. Az 
érfesitőben az iskolában elért lanulmányi ered-
ményekrői meglepő adatokat lehet olvasni Már 
«a első pillanatban feltűnő, hogy Szegednek ez 
az évekkel ezel** még igen népszerű iskolája 
mennyire összezsugorodott. A most befejeződött 
tanévben a tanulók száma nem frte e\ a 100-at eem, 
mindössze gk-en jártak az iskolába 

Meglepő kép tárur elő, ha a diákok előmeneteli 
statisztikáját aézzűk végig A statisztika kimutatja, 
hogy 

tanuló közut 10 egy, vOgg főbb táraib 

bór megbukott, 

tehát az iskola összes diákjainak majdnem « fele. 

Osztályon kint igy alakul ez a z eredmény: 

Az I. osztály 24 tanulója közül megbukott 'Ut 

a II. osztály 25 tanulója közül 15, a m osztály 
35 tanulója közü« 14. A IV-ik osztályban nem 

(A Délmagyuromzág mun.' a'drsátóQ A közigaz-

t^tási bizottság szerdán délulán tartotta meg májusi 
ülését dr. Aigner Károfy főispán elnökletével A 
polgármester jelentését d.\ ördögit Lajos tb. tanács-
nok terjesztette eiő. A jelentéssel kapcsolatban 
dr. Dobay Gyula nzt kérte, hogy a pofgármester a 
jővőben mutasson be összehasonlító kimutatást 
a város területen megtartott árverések számáróf. 

A főorvos egészségügyi jelentése szerint semmi 
Komoly baj njnes. A rendőrség jelentését dr. Buócz 
Béla főkapitány her -ettes terjesztette elő. A jelen-
tést lapunk más helyén ismertetjük. A rendőri 
jelentéssel ka- , .olatban dr. Pap Róbert szólalt fel 
es szóvá tette azt a 

súlyos kimenetelő balesetet, 
amely a foga talmi temnlomban Alfréd Sittard or-
gonamüvéiztérte. 

— Et * baleset _ mondotta Pap Róbert — kínos 
feltűnést keltett az egész országban, de valószínűleg 
híre megy a külföldi sajtóban is. Ezért szigorú 
vizsgálatot ker és fefvilágositást a főkapitányhelyet-
testől, hogy a balesetet mi okozhaUa. 

Dr. BuócZ Béla főkapitányhefyettes kíjelertette, 
nogy a kérdésre konkrét váíaszt még nem adhat, 
mert hivatalos jelentést a vizsgálat eredményéről 
m«g nem kapott. Értesülése szerint a történtekért 
senkit sem terhel gondatlanságért felelősség. Vélet-
len balesetről van sző. Ha a vizsgálat eredménye 
indokolja, megteszi a szükséges intézkedéseket, hogy 
hasonló balesetek ne fordulhassanak elő. 

Felszólalt a kérdéshez dr Pálfg József pofgár-
mesterhelyettes is, aki bejelentette, hogy a rendőri 
vizsgálattói függetlenül a város h a'ósága a maga 
hatáskörében is megvizsgáltat ja a balrtcí körül• 
méngeil, mert tudomása szerint hasonló ' a'cselek 
már máskor is fordultok elő ugyanezen a helyen. 
A neves Orgonaművészt ért baleset felett a város 
hatósága nevében a legmélyebb sajnálkozását fe-
jezt ki és bejelenti, hogy már is intézkedett az 
orgonafeljáró átalakítása érdekében. 

A közigazgatási bizottság ezután dr. Kolb Árpád 
pénzügyigazgatő. dr. Zotxtg Ferenc űgvészségi el-
nök, majd Kiss Károly tanfelügyelő jelentését hall-
gatta meg. A tanfelügyelő jelen'cséhez többen fef-
szólaltak. 

Dr. Pap Róbert 

az újszeged! Iskolában uralkodö 
lehetetlen átlapolok röl 

t>eszéít. A helyzetről személyesen is meggyőződhe-
tett, mivel az iskolaszék megbízásából vizsgabiztos 
volt ebben az iskolában Nagy baj az és erősen 
zavarj* a tanitást, hogy a tantermek ablakai ala-
csonyak, az uccai járókelők állandóan benézhetnek 
az osztályba. .4z ötödik <*s * hatodik osztály egy 
lanteremben van, fink, leányok együtt ia uilnak. 
az osztály létszáma ennélfogva az idén 72 volt, ami 
megengedhetetlenül nagy létszám A tanterem ja''.i; 
nedvesek, levegője egészségtelen. A város hatóságá-

e^etiu kötelessége, hogy a lehető legsürgőseb-

bukolt meg senki, de ezzel szemben az osztály 24 
tanulója közül az ercttségin buktak el Q-en. Szem-
betűnően rossz az eredmény 

a második osztályban, aíio>* a tanutók 53 
százaléka bukott meg. 

Ebben az osztályban olyan tanulók is vannak, akik 
hat tantárgyból buktak" meg. 

Jelesrendü  a-  eg*sz iskolában mindössze két diák 
Volt, jórendü 16, elégséges 59, a többi bukott 

Eknondja az iskolai beszámoló azt is, hogy az 
iskolába 125-en iratkoztak be, de csak 94-en ma-
radtak az év végéig Tavaly 165 diák volt és a 
feltűnő csókkenést az igazgató a gazdasági válság, 
gai magyarázza. Az értesítő kiemeli, hogy az idei 
tanulmányi előmenetel a mull évihez képest — 
javulást mutat, ót beismeri, hogy nem kielégítő. 

Fe« kell még említeni, az értesítő adatai alapján, 
hogy az iskola meglehetősen drága intézmény. A 
negyedik osztályban a tanulóknak nem kevesebb, 
mint 22 tankönyvet kellett vásárolni 

ben gondoskodjék az iskola iobb el helyezéséről. 

Dr. Szivessy Lehel 

az alsóvárosi és a Szüléd Isko-
láról 

beszéft. Az alsóvárosi iskola belseje ellen nagyobb 
kifogást nem lehet emelni, külseje azonban botrá-
nyos. Az épület vakolata már régen lehullott, 
de a váróé nem tartotta szükségesnek a szégyenletes 
állapotban lévő isko'aépület rendbehozását Ha-
sonló bajok vannak a Szilléri-iskolában is, amely-
nek erkélyei életveszélyesek, mert az erkély tartó 
gerendák elkorhadtak és csak a véletlen szeren-
csének köszönhető, hogy eddig súlyos balesetek 
nem fordultak elő. Sürgős intézkedéseket kéri 

Dr. Biedl Samu az ujszegedi iskolával foglal-
kozott felszólalásában. Elmondja, hogy ezt a kér-
dést már többször a közigazgatási bizottság elé 
terjesztette, de eddig mindössze az történt, bogy 
az iskola épületében lakó családok fakásaít augusz-
tusra felmondták 

Az Iskola udvarán ázsiai álla-
potok uralkodnak. 

Kén « vároa hatóságát, de •» tanfelügyelőt is, 
hogy leggenek figyelemmel az ujszegedi gyerekek 
egészségére és ne tűrjék tovább ezeket a lehetetlen 
állapotokat. 

Kiss• Károly tanfelügyelő válaszolt « felszólalá-
sokra. Bejelentette, hogy a tanfelügyelőség az uj 
tanévben nem engedi meg az egészségtelen ufsze* 
gedi tantermek használa'át. Az egyik osztály szá-
mára már találtak helyet a tanítóképző intézetben, 
de két másik osztály számára bérelni kell metf' 
felelő helyiséget. Az alsóvárosi iskofa épületét még 
a megszállás idején e francia katonaság tette 
tönkre. Ugy án az éoüfet most is, ahowian " i'aii-
ciák elhagyták. 

Dr. Biedl Samu: A franciák tönkretették a zsidó 
iskolát is, de az iskolát fenntartó egvház a kulUsz-
mfniszterhez fordult és az állam hefyreáHitíati- a 
rongálásokat. Ha ugvanezt tette volna a város 
hatósága is, ma nem állna ugy az alsóvárosi iskola 
sem. 

Dr- Pálfy József polgármesterhelyettes felszóla-
lásában kijelentette, hogy az ujszegedi iskola és a 
Szilléri iskola problémájának megoldására, akár-
milyen sufyos is a város pénzügyi helyzete, fedeze-
tet ken teremteni. Az alsóvárosi iskola helyreállítá-
sát csak az esztétikai szempontok kivánják, a mai 
viszonyok kőzött ezért erre most nem adhat pénzt 
a város. Gondoskodni fog azonban arról, hogv £ 
másik két iskola ügyét még a nyári ükn'a-.zünct 
alatt végérvényesen elintézzék. 

Oravetz Győző műszaki főtanácsos, az állam-
épitészeti hivatal vezetője bejelentette, hogy — 
mint a fíétma'ii.a-orszég már napokkal ezelőtt je-
lentette — a kereskedelmi miniszter anr.a'c a ren-
deletének a rénr< hajtását, amellyel 

a szegedi állemépitészeti híva 
fali 

- H-* 

me<J»'ünteff, hatáskörét pedig * szenteei hívmfat 
hatáskörébe atai(at további rendelkezésig felfüg-
gesztette 

Dr. Szivessy I.ehef 

a bajai mOut 
befejezésének szükségességét és sürgősségét hang. 
súlyozva azt indítványozta, hogy a bizottság írjon 
fci a. kereskedelmi' miniszterhez és sürgesse meg 
az ut még kiépítetlen néhány kilométeres szakaszá-
nak kiepjíését. 

órdőgh tb. tanacsuok ezzel kapcsolatban bejelen-
tette, hogy a polgármester hasonló célú felterjesz-
tést intézett két héttel ezelőtt a kormányhoz. A 
bizottság elhatározta, hogy szintén felír az ügyben 
a kereskedelmi miniszterhez. 

Sera Gyuia gazdasági felügyelő terjesztette ezután 
elő jelentését. A jelentés szerint az időjárás május-
ban elég kedvező volt, a bő esők jótékony hatás-
sal voftak ugy a kalászosokra, mint a kapásokra. A 
buzavetések * na^y tél után a legtöbb helyen 
ritkák, de a közbejött kedvező időjárás folytán 
a kalász szépen fejlődött, igy közepes termés vár-
ható. A rozs körű 1 már naggobb hlóák-1 annak, 
különösen a gyengébb minőségű homokon lemara-
dóit a rozsvetés Az árpa- és • zabvetések a köz-
bejött kedvező időjárás folytán javulást mulatnak. 
A kapáinövények általában jól állnak. Örvendetes 
esemény, hogy Szeged határrészein a mult évihez 
viszonyítva a burgonyatermelés sokkai fokozottabb. 

Dr. Biedl Samu árira kérte a gazdasági felügyelő-
séget, hogy indítson erőteljes propagandát 

a mezőgazdasági termelési rend-
szer átszervezése 

érdekében és az eredményekről számoljon be je-
lentéseibea 

A gazdasági felügyelő válaszában elmondotta, 
hogy a felügyelőség szisztematikus munkát végez, 
de a helyzetet naivon megnehezíti az általános 
pénztelenség 

Dr. Aigner Károly főispán őrömmer állapította 
meg, hogy a- propagandának már megmutatkozik 
a hatása abban, hogy az idén a tzegedi gazdák lé-
nyegesen nagyobb területen termeinek 'burgonyát, 
mint az előző években. 

Dr. l'unyadi-Vass Gergely • baromfitenyésztés 
problémájáról sióivá megállapítja, hogy ezen a köp. 
nyéken a vörös izlandi fajta nem igen vált be, sok-
kal szebb eredményeket tehet a magyar parlagi 
fehér baromfival elérni. Hibáztatja, hogy a föld-
művelésügyi miniszter még mindig vörös izlandi 
családokat osztat szét a szegedi gazdák kőzött 

Ktekkner Géza állategészségügyi felügyelő jelen-
télében arról számolt be, hogy a város területén 
két helyér fordult e lő 1épfenés fertőzés és két kerü-
letben ebveszettséa, amiért szigora zárlatot rendelt 
el. A mult hónapban 30 c-etben fordult elő ebmaiás 
és a gyepmesteri telepen 74 kóbor ebet irtottak ki 
Májusban a szegedi vá«óhidon 3800 közfogyasztásra 
szánt állatot vágtak le. 33-mal többet, miiit a mult 
év májusában. 

Dr. Hungadí-Vass Gergely a kolumbácsi légy-
rajok közeledéséről szóló hírekről beszélt Az Iránt 
érdeklődött, hogy az állategészségügyi felügyelőség 
felkészű'i-e a védekezésre. 

A felügyelő kijelentette, hogy a szükséges óv-
intézkedéseket megtettek. A veszedelmet nem tartja 
nagynak, bár magánúton ofyan értesítést kapót/, 
hogy már a Széchc nt;i-téren ts láttak kolumbácsi 
legyeket. Szeged azonban ofyan távolra esik a 
veszedelmes légyfajta rajzási helyétől, hogy ide 
csak apró rajok juthatnak ei 

Dr. Biedl Samu azt mondotta ei felszólalásában, 
hogy Újszegedet valósaggal elú,a -fottdk a köbor 
kulyák. Kérte az állategészségügyi telügyetőséget, 
hogy tisztíttassa racg. a kutyáktól a város egyetlen 
üdülőhelyét 

A közigazgatási bizottság ülése öt óra után ért 
véget. 

Széchenyi Mozi 
Csütörtök, pőntok. szombat és vasárnap junius hó 

16, 17, 18 és 19-őr. 
A tnem |»aoel T>« fcBIre' 

K ö z k í v ó n a i r o l R e p r í z ! 

Kadett kisasszony 
Katonai vígjáték 11 felvonásban. 

Főszereplők: 

fiaima* libor, Dolly Hass és Guslav Frtthlicl; 

KlOftdAnok vtft&mtpnn J, b, I, 9 
hltköximpon 5, 7, 9 rtr.-.lror. 

J égszekrények 'ttrJbJS* 
meliett legolcsóbban beszerelhetők. fekefeVdn 
dor Ko-vtti U>o« «ináro' 18. — Telefon 20-72 

Szegeden marad 
a szegedi államépitészeti hivatal 

Lehetetlen állapotok uralkodnak az ujszegedi, alsóvárosi és a Szilléri-sngéruli 
elemi Iskolában, — mondották a közigazgatási bizottság szerdal Illésén 


