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ugyan nem sikerült megtudnunk, hogy hány 
hadiözvegy és hány hadirokkant „élvezi" ezt a 
kedveméiü l , de annyit megállapítottunk, hogy 
nagyon kicsi a számuk. A gázgvár alapos iga-
zoltatás után megadja a szerződésben kikölöl l 
kedvezményt a — jelentkezőknek, dehál na-
gyon kevesen jelentkeznek, meri nagyon keve-
sen ludják, hogy jár nekik a kedvezmény. A 
gázgyárnak természetesen nem érdeke, hogy 

bővüljön a névsor, viszont működik Szegeden 
városi hatóság és van egyesületük is, szövet-
ségük is a hadirokkantaknak, a hadiözvegyek-
nek is: nem kerülne nagy fáradságba, ha a ha-
tóságok és az érdekképviseletek vennék kezük-
be a dolgot és biztosítanák azok számára a tör-
vényes kedvezményt, akiket a város közönsége 
kedvezményben kivánt részesíteni. 
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A diáknyexnor 
a kérelmek és segélyek tükrében 

Bürokrácia őfelsége a diáksegiíés munkájában 

a ! 

(A Délmagyarország munkát ár »Alól.) Asze-
;edi egyetem diákjóléti és diákvédő irodájának 
iadásában füzet jelent meg. amely beszámol 

az iroda tizenharmadik és a Mensa Academi-
ra Puhlica. ötödik évének működéséről. Az 
előbbi jelentést dr. Budin Árpád professzor, 
az utóbbit, dr. Berecz János professzór közli. 
Mindkét jelentés igen érdekes adatokat tar-
talmaz az elmúlt tanévről. 

A diákiroda működéséről szóló jelentés be-
vezetésében dr. Buday profe*Vzor jellemző 
esetet mond el 

a bürokrácia 

útvesztőiről. Egv megszállt területen lakó 
asszony gyermektartási pert mert Magvaror-
szágon lakó állami nyugdíjas férjével szemben 
és miután a fia a szegedi egyetemen tanul, az 
irodám engedményezi a követelésit, amit min-
den illetékes tényező tudomásul vesz és jóvá-
hagy Az anya ügyvédje közben a maga tisz-
teletdíja fejében letiltja a követelést, mire az 
iroda pert. indit. az ügyvéd ellen. A pert min-
den fórumon megnyeri — az iroda, azonban 

Van-e már 
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az I. húzásra? 
Okvetlen vegyen, mert nagyszerű a 
játékterv. Óriási nyeremények kerül-

nek kisorsolásra. 
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az ügy három évnél lg tovább elhúzódott és 
ha az iroda nem segít, a fin akár éhen Í6 hal-
hatott volna. Májusban megkacta az iroda a 
jogerős végítéletet és ennek ellenére is, hiába 
volt minden személyes közbenjárás, a pénzt, 
még most, annyi év után sem kapták meg. 

. „Bürokrácia őfelségét semmi ki nem hozhat-
ja a sodrából: ő iárja a maga útját, szép las-
san. clhamarkodás nélkül... — iegvzi meg a 
jelentés. 

Az iroda múlt. évi bevétele 37.924.19 pengő 
volt az előző évi 42.943.91 pengővel szemben. 
Ezt az összeget, 1128 pengő kivételével elköl-
tötték. A legjelentősebb kiadást, 

a tandíjakra és rizsaadijhkra 

fordították, ezeken a címeken 17 ezer pengő 
körüli összeget fizettek ki. De jelentős ösz-
szeg került, kifizetésre lakbérsegély címén is 
(7829 pengő). ami élénk bizonyítéka, az egye-
temi hallgatók helyzetének, ö t esztendővel ez-
előtt, 60—70 hallgató folyamodott lakbérse-
gélyért, a múlt évben 250 hallgató kért már 
ilyen eimen segélyt! A folyamodók legtöbbje 
a. Tanárképző Főiskolából kerül ki. aminek az 
iroda szerint az a magyarázata, hogy 

az elhelyezkedni nem tudó tanítók 

és tanítónők, jobb hiiián, beiratkoznak a fő-
iskolára, pénzük pedig — terméaaetesen) — 
nincsen. 

A jelentés felsorolja ezután részletesen az 
adományokat, amelyek közű a legnagyobb té-
tellel (3000) a kultuszminisztérium, a DM KE 
(3473) és az egyetemi tanárok együttes ado-
mánya (2400) szerepel. 

Az iroda részéről a mult évben összesen 
f>98 hallgató részesült anyagi támogatásban. 
Ingyenes gyógykezelésben 297 hallgató része-
sült. és megemlíti a jelentés, hogy sokan tesz-
nek kísérletet, az ingyenes kezelésre azok kö-
zül, akik nem volnának rászorulva, sőt. a pénzt 
erre a célra hazulról meg is kapták. 

A Mensa Academica PublVa. ameflv a 
Eorthy-kollégiumba székel, dr. Berecz János 
vezetése alatt áll. A professzor jelentésében 
hangoztatja), hogv nagy szükség volna 

önálló konyhára és étteremre, 

amely a Tanítók Eáfea melletti üres telken 
volna felépíthető, az állami jótékony sorsjá-
tékból kérendő támogatásból. A jelentésben a 
professzor panaszkodik az elmúlt évre, amely 
elvitte az az előtti óv megtakarított kis ősz-
szegét is, mert az élelem drága volt. és a 
Menza még a teljes dijakra is ráfizetett, mert 
többe került egy-egy diák napi élelme, mint 
70 fillért. De ebben az évben sokkal többen fo-
lyamodtak segélyért, mint az előző években. 
Teljes dijai diák alig akadt., a. többség nem 
volt, abban a helyzetben, hogv megfizethette 
volna a havi 21 vengő diiat..; 

Jix olvasó rovata 
Le kell iörni a magas tüzbiz-

fosiíósi dijakat 

Mélyen tisztelt Főszerkesztő Ur! A na-
pokban olvastam a Sopron vármegye közigaz-
gatási bizottságának határozatát, amelv eze-
rint felírnak a kormányhoz és arra. kérik, hogy 
szállíttassa le a méregdrága tüzbiztositási di-
jakat. A vármegyének teljesen igaza van, 
mert például igazán felháboríthat mindenkit 
a.z, hogv az intézetek tízszeresét veszik be di-
jakban annak az összegnek, amelyet, károk cí-
mén kifizetnek. A kormánynak a nemzeti va-
gyon védelmében és a nagyközönség zsebének 
érdekében erélyes kézzel kell letörnie a biz-
tosítóintézeteknek ezt a politikáját, nmi az-
zal az örvendetes következménnyel is iárna. 
hogy ujabb százezres tömegek kapcsolódhat-
nának be a tűzbiztosításba. Szinte elképesz-
tő, hogy a világháború után annyi esztendő-
vel a biztosító intézetek még mindég vígan 
szedik az 50 százalékos pótdii sápiát, ami a 
korona értékromlásnál in i •K - t volt. De hcl 
vagyunk már a világháborútól? Miiven jogon 
vasalják be az intézetek a pótdiisarcot a je-
lenlegi szegénv klienstől? Az óriási dijak el-
lenére a nemzeti vagyonnak csak elenyésző 
kis récze van biz ősitva, természetesen, az 
intézetek igy nagyon jól megtalálják számí-
tásaikat és a magasabb érdekek egyáltalán 
nem zavarja álmukat. Ezt a politi-
kát azonban nem alkalmazzák. minden 
vonalon, mert. az intézetek például a dúsgaz-
dag gyárosoknak, kartellmagasságokn/ik réc<en 
10—15 százalékra szállították le ezt a hábo-
rús pótdijat, csupán a kisegzisztenciák fizetik 
ma is.. Aki nem akarja kis vagyonkáját 
biztosítatlanul hagvni, kénytelen kiszolgáltat-
ni magát a biztosítóintézetek politikájának. 
Ezen a tűrhetetlen helyzetet mielőbb változ-
tatni kell és ajánlatos volna., ha minden tör-
vényhatóság, kereskedelmi ipari és agrár ér 
dfkéltséa csatlakozna Sopron, vármegye felira-
tához. Meg kell mozdulnia az egész országnak 
és küzdenie kell az intézetek hatalmas átvá-
gva ellen. 

Tisztelettel: (Aláírás). 

Az országutak rendfe 

Tekintetes Szerkesztőségi B. lapjuk csütör-
töki számában közzétették egy autós panaszát. 
milyben felhivja az illetékes hatáság figyelmét 
azokra, a tarthatatlan állapotokra, amelye^ a 
nemzetközi utón uralkodnak, azért, mert nin-
csen az országutakon cirkáló rendőr, vagv 
csendőrjárőr, aki a szabálytalanul közlekedő 
kocsisokat, és kerékpárosokat szigorúan fele-
lősségre vonná.. 

Még nem mult cl két hete annak a, súlyos ka-
rambolnak, amely Szeged határában történt 
ugvancsak szabálytalan közlekedés miatt egv 
motoros és kerékpáros között. Ezzel kapcso-
latban még egy igen veszélye« következmé-
nyekkel járó szabálytalanság kiküszöbölésére 
kell a hatóság figyelmét ismételten felhívni, 
ez pedig az. hogv az este közlekedő kocsikon 
nincsen lámpa. Győződjön csak meg erről a 
közrendészeti hatóság és figvelje meg a rámpá-
kon és azokon t.ul közlekedő kocsikat és meg 
fogja állapítani, hogy 10 kocsi közül 8 ko-
csiról hiányzik a lámpa-

Miután pedig a balesetek 99 százalékát, ezek 
a szabálytalanságok idézik elő, a legsürgőseb-
ben máról-holnapra meg kell a hatóságoknak 
valósítani a fokozdtt ellenőrzést az ország-
utakon ugv a nappali, mint az esti közleke-
désben. Tisztelettel: (Aláírás). 
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