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A Mars-térre helyezik át 
a paprika és vegykísérleti állomási? 

22 év ufón beköltözik uf épületébe a ielsőipariskola 

(A Dilmanyarorszáa munkatársától.) Pár 
nappal ezelőtt érkezett Szegedre a kultuszmi-
niszter rendelete, amely arról intézkedik, hogy 
a felsőipariskola végre beköltözködhetik a Kál-
vária-tori épületébe. Huszonkét évvel ezelőtt 
készült el az épü.let a felsőipariskola céljaira, 
de nem adhatták át rendeltetésének, mert a vi-
lágháború alatt kórháznak rendezték be, később 
pedig az epvetem céljaira foglalták le. Két év-
vel ezelőtt már felszabadult az épület, hosszú 
ideig azonban vita tárgvát képezte, hogv a re-
noválás költsége kit terhel: a kultuszminisz-
tériumot, vagv a kereskedelmi minisztert. 
Végül aztán sikerült megegyezést létesíteni, 
mindkét minisztérium hozzájárult, a 60.000 
pengőt kitevő átalakítási költségekhez. 

A renoválási munkát a napokban lefejezték, 
rövidesen hozzáfognak a felsőipariskola átköl-
töztetéséhez. Előrelátható, hogv ennek a költ-
sége többezer pengőre rug majd: az államépité-
szetj hjva,tal ellenőrzése meílett bonyolítják 
le a hurcolkodást. Az iskola, felszereléseit, a 
műhelyek berendezéseit, a gépeket kell áthe-
lyezni a Kálvária-téri épületbe, teherautókat 
fognak erre a célra igénybe venni. A költöz-
ködés lebonyolításához valószínűleg a iövő 
hét »lején hozzákezdenek, mert. legkésőbb szep-
tember közepéig készen kell lenni, amikor is 
megkezdődik a tanítás. 

Most az áthelyezéssel kapcsolatban felmerült 
a kérdés, hogv ml lesz a rém. Mars-téri Iskola-

épülettel. A kultuszminiszter nem intézkedett 
erről, de a leiratában megjegyezte, hogy a régi 
épület felhasználásáról későhb kíván dönteni. 
Szóba került a városházán, hogy ide kellene 
áthelyezni a faipari szakiskolát, melv most a 
Szentgyörgy-téri elemi iskola egyik szárnyát 
foglalja el. Azután felmerült az a terv is, hogy 
a Mars-térre vigyék a veavkisérleti és paprikar 
kísérleti állomást, amely most Újszegeden, 
aránylag nehezen megközelíthető helven mű-
ködik. Erre az állomásra most a paprikarende-
let következtében még nagyabb szerep vár. A 
paprikavizsgálatán kivül ez az intézet végzi 
az élelmiszer, tej, fűszer, bor ós egvéb anvag-
ellenőrzést és a kereskedők, gazdák, érdekel-
tek körében már gyakran felmerült a kívánság, 
hogy a vegykisérleti állomást helyezzék be Új-
szegedről a városba. 

Már régebben szó volt róla, hogy a paprika- j 
és vegykisérleti állomást a Mars-téri iskolaépü- ; 

letbe helyezik, ha a Kálvária-téri objektumot 
á,t lehet adni eredeti rendeltetésének. Ez most 
bekövetkezett és komolyan tervezik a vegykisér-
leti állomás áthelyezését, Az intézetnek leg-
alább tiz helyiségre volna szüksége a labora-
tóriumok ós egvéb. termek részére, az áthelve-
zés költsége mintegy 20.000 pengőt tenne ki. 
Ha, sikerül erre az összegre fedezetet találni, 
ugv valószínűleg hamarosan sor kerül, hogv a 
paprika és vegykisérleti állomást áthelyezzék 
a Mare-térre. 

Férfi és női fehérnemuek, teljes kelengyék 
készen és reno'olésre, olcsó árak P o t 1 A k T e s t v é r e k n é l . 

Oiezer szegedi 
hadíkölcsönköívény "tulajdonos 
kér segélyt 

(A Délmagyarország munkatársától.) A vá-
rosi bérház második emeletén, a népjóléti ügy-
osztályban intézik a hadikölcsönsegély-ügye-
ket. A kisjövedelmű és elszegényedett badiköl-
csönkötvény-tulajdonosok tudvalévőleg segélyt 
kapnak, a kérvényeket a népjóléti osztály ter-
jeszti fel illetékes helyre. Az idei állami költ-
ségvetésbe 3,200.000 pengőt vettek fel hadiköl-
csön-segélyezés céljaira. Két esztendővel ez-
előtt még öt millió állott rendelkezésre, de 
folvtonosan csökkentik ezt az összeget és en-
nek megfelelően évről-évre leszállítják a se-
gélyek összegét is. 

Szegedről mintegy ötezer kérel-
met terjesztettek fel a pénzügy-

minisztériumba. 

A tönkrement szegedi hadikölcsönösök kö-
zött szerepel egy özvegyasszony. Husz évvel 
ezelőtt, az első kibocsá.ytás alkalmával 80.000 
koronát jegyzett, az elsők között volt, akik je-
gyeztek hadikölcsönt. Az asszony 20 év lefor-
gása alatt nemcsak hozzátartozóit, hanem 
vagyonát is elvesztette, ma a legnagvobb nyo-
morúságban tengődik. Évenkint hatszáz pen-
gő segélyt kap, ez havi 50 pengőnek felel meg 
és ez az ötven pengő képezi alapját a megél-
hetésének. 

Egy volt szegedi háztulajdonos 

60000 koronát jegyzett 1916-ban. 

Azelőtt sertéshizlalással foglalkozott. _teljesen 
elszegényedett, a hadikölcsőnsegélyből tartia 
fenn magát és egvik karitatív egyesülettől kap 
néha támogatást. Valamikor egvik legnagyobb 
«egitöie volt ennek az egyesületnek. Fokozza 
a tönkrement ember tragédiájat a? a körül-
mény is. hogv nemcsak vagyonát vesztette el, 
hanem egyetlen fia is elpusztult orosz hadi-

Csak cgQszer 
győződjék meg a KÖZPONTI TEJCSAR-
NOK VAJÁNAK kitűnő minőségéről. Na-
ponta frissen készült pasztőrözött tejszín-
ből 10 dkg, ára 

30 fillér 

fogságban A szegény ember még mindig re-
menykedik, hogy holttá-nyilvánitott fia — ha-
zatér. 

Pár héttel ezelőtt történt, augusztus első 
napjaiban, hogy egyik Zákány-uccai ház do-
hos pincelakásában felakasztva, holtan talál-
tak 

egy 73 esztendős embert, 

aki biztosítási üzletszerzésekkel foglalkozott. 
Ez az ember 20 évvel ezelőtt dúsgazdagnak 
számított, virilise volt a városnak, most a szó 
legteljesebb értelmében éhezett, nagy nyomo-
ra viil.e rá az öngyilkosságra. Az idős ember 
búcsúlevelet hagyott hátra a rendőrséghez cí-
mezve. A levélben megírta, hogy miért vált 
meg az élettől. Azt irta, hogy hadikölcsönká-
rosult volt, 55.000 koronát jegyzett 1917-ben. 
Többizben fordult kérelemmel a minisztéri-
umhoz, hogy segélyt kapjon, legutóbb a 300 
pengős esedékes segélyére — 150 pengő előle-
get Kért. azonban a kérvényére nem kapott vá-
laszt. Nemrégiben ujabb kérvényt adott pos-
tára, miután magát már nem tudta sehogy-
sem eltartani, mindennap meg-megujuló re-
ménnyel várta a postást, hogy hozza-e a mi-
nisztériumi értesítést. De a második kérvény 
is válasz nélkül maradt, ez azután annyira el-
keserítette, hogy felakasztotta magát. Szegé-
nyes holmijai között megtalálták az 55.000 ko-
ronás ha dikiil csönkötvén vt. 

Vannak a segélyesek között, akik kisebb 
ősszegeket jegyezték, tízezer-ötezer koronákat. 

' Ezek 25, 50, 100 pengős segélyeket kapnak 
évenkint, de a kérvényeket minden esztendő-
ben újra be kell adníok és a népíóléti ügyosz-
tály mielőtt felterjeszti a segélykérelmeket, 
előzőleg az igénylő személyi adatait szigorúan 
ellenőrizteti: nem állott-e be az igénylő anya-
gi viszonvaiban olyan változás, amelv a se-
gélyt — feleslegessé teszi. Van, aki 

nyolc éve kap segélyt 

és minden évben igazolnia kell, hogy még nem 
vagvonosodott meg. 

Sokan vannak olyanok is a hadíkölcsönköt-
vényesek között, akik huzamosabb idő óta 
hiába kérelmezik a segély kiutalását. A fenn-
álló szabályok értelmében csakis azok kaphat-
nak segélyt, akik elszegényedtek és a jöve-
delmük nem fedezi a megélhetésüket, ötezer ko-
ronánál kisebb hadikölcsönkötvényesnek nem 
folyósítható segély. Ebben az esztendőben 35 
ezerrel többen igényeltek hadikölcsön segélyt, 
mint az előző évben; a megnagyobbodott igé-
nyeket kell most majd a közel 40 százalékkal 
leszállított fedezetből kielégíteni, ötmillió pen-
gő helyett 3,200.000 pengői osztanak ki; előre-
látható. hogy 5—10 százalékos csökkentéssel 
folyósítják majd az eddigi kisösszegü segé-
lyeket és egyéb 

szigorú megszorításokat 

is alkalmazni fognak 
Naponkint előfordul, hogv egy-két kérvényi 

nvujtanak be a népjóléti ügyosztályhoz. Ugy-
látszik az 1936-os esztendőben az elszegénye-
dett hadikölcsönkötvényesek helyzete rosz-
szabbodott, egészen kisösszegü segélyigénvlé-
sekkel is megpróbálkoznak. Ujabban a kis-
cimletü kötvénytulajdonosok is kérelmezik a 
segélv kiutalását, pedig erre alig van remény. 
Egv üriasszonv a háborús évek alatt 2000 ko-
ronát jegyzett és már legalább Hz év óta kér-
vényezi a segélv kiutalását, de eredmény nél-
kül! Az asszonv férje, mint százados szolgálta 
végig a világháborút. A háború befejezése 
után nem jött vissza szegedi otthonába. Galí-
ciában kezdett u j életet. Be is adta a férj a 
válókeresetet felesége ellen, közben azonban 
meghalt a kapitány és a felesége ittmaradt 
Szegeden magárahagvottan, minden nélkül, 
ívek óta kérvcnvezi. hogv legalább kegydimt 
kapjon, vagv 2000 koronás hadikölcsöne utan 
folyósítsanak segélvt. Közben múlnak az ¿vek 
és nincs sem kegvdij. sem hladikölcsönsesély. 

H. M. 

isknla és aktatáskák 
retikülök, erszénvek, ntazókofferek, football-lapdák 
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Anyaga legnagyobb ! 
Előfizetése legkisebb! 


