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Téli gazdasági iskoláért 
15 ezer pengő hozzájárulási, htt hold földel, herlel, világítási, 
flliesl ÉS harminc 150 pengős alapítványi hell fizelni Szegednek 

(A Délmagyarország munkatársától.) A föld-
művelésügyi minisztérium értesítette a váro$ ha-
tóságát, hogy a kormány a gazdasági szakoktatás 
fejlesztése érdekében több uj iskola felállításának 
tervével foglalkozik. Mivel Szeged már korábban 
bejelentette igényét ilyen iskolára, amelynek hi-
vatalos neve téli gazdasági szakiskola lesz, közli 
a minisztérium azokat a feltételeket, amelyeknek 
elvállalása esetén hajlandó lenne felépíteni Szege-
den az iskolát. 

A földművelésügyi miniszter elsősorban tizeir-
otezer pengő készpénzhozzájárulást kiván a város-
tól az építkezési költségekhez, ezenkívül két hold 
mezőgazdasági művelésre alkalmas termőföldet, 

lehetőleg vasúti pályaudvar közelében. Abban az 
esetben, ha a területen nincs bővizű ártézi kut, 
vagy kut, akkor a városnak uj kut épitésérői 15 
gondoskodnia kell. Gondoskodnia kell továbbá az 
iskola világításáról és fűtéséről is- Erre a célra 
évente egy vagon jóminőségü hazai szén biztosí-
tását kivánja a miniszter. A felállítandó iskola el-
ső esztendejében 15, a további esztendőkben pe-
dig harminc egyenkint 150 pengős ískoiai alapít-
vány biztosítását is fel kell ajánlania a városnak, 
ami évente külön négyezerötszáz pengőls terhet 
jelent. 

A földművelésügyi miniszter leirata előbb szak-
bizottságok, azután pedig a közgyűlés elé kerül. 

Julius elején megnyitják 
a városi gyermekstrandfürdőt 

A polgármester 5000 pengő államsegélyt kér az Ínséges 
gyermekek nyári ellátásához 

(A Délmagyarország munkatársátó l . ) Az idei 

szükségmunkák progra ip jába — m in t ismere-

tes — fölvették a gyermekstrandfi irdő kiépíté-

sét is. Ez a m u n k a a befejezéshez közeledik 

és a terv az, hogy ju l ius elején megnyi t j ák ezt 

az anny i ra fontos népjólét i intézményt. A 

népjóléti ügyosztály megegyezett a gyermek-

jótékonysággal foglalkozó egyesületekkel, ame-

lyek vál lalkoztak a gyermekstrand üzemben-

tartására, természetesen csak akkor, h a meg-

felelő anyagi fedezetet kapnak hozzá, öt-hat-

száz szegénysorsu iskolásgyermek szántára 

rendezik be ezt a partfürdőt, a gyermekeknek 

délelőtti és dé lu tán i uzsonnát adnak , eseileg 

ebéddel is e l lá t ják őket. 

Dr. T ó t h Béla polgármesterhelyelles most 

felterjesztést intézett a belügyminiszterhez.' 

Fö l i ra tában ismerteti Szeged városnak ezt az 

u j népjólét i intézményét, h ivatkozik arra, 

hogy a szegénysorsu gyermekek nyaral ta iása 

mennyire fontos közérdek, különösen Szeged.m, 

ahol olyan kedvezőtlen a tuberkulózis statisz-

tika táblázata. Bejelenti, hogy a gyermek-

strand felügyeletére a jótékony egyesületek 

vál lalkoztak, az uzsonnáztatás költségeit a vá-

ros vál la l ta magára , csupán az ebédeltetés 

költségeinek nincs ezidőszerint fedezete. Hat-

száz gyermek két hónapon át való ebédcILté-

se körülbelü l kilencezer pengőbe fog kerülni , 

társadlmi hozzá járu lás címén a számítások 

szerint mintegy négyezer pengő befolyik erre 

a célra és igy ötezer pengő h i ányz ik még. A 

polgármesterhelyettes — tekintettel a közérde-

kű célra — azl kéri a belügyminisztertől , hogy 

uta l ja ki ál lamsegélyként az ötezer pengőt. 

0 Mars-téri export-központ miatt 
elnéptelenedik a Rudolf-téri gyümölcspiac 

(A Délmagyarország munkatársától.) A piacok 
rendezése hogszu esztendők óta egyik legizgatóbb 
problémája Szegednek. Számtalan kísérlet történt 
már ezen a téren, de olyan megoldást, amely ki-
elégítené az összes érdekeket, eddig nem sikerült 
találni. A piacrendezés" irányát végül is az ha-
tározta meg, hogy a város rendeztette a Mars-
teret, amely igy ter mészé te s központjává vált a 
szegedi piacoknak. Lassankint ide összpontosul-
nak az összes nyilt piacok, addig azonban igen 
eok csatát kell még megvívni. 

Nemrégen ugy rendelkezett a piacrendészeti 
hatóság, hogv a gyümölcsexport-piac számára is 
a Mars-teret jelölte ki. A gyümölc-sexport szem-
pontjából ez igen helyes rendelkezés, mert legalább 
.az exportőrök egy helyen találják meg beszerzési 
forrásukat, viszont a termelők i s tájékozódnak az 
árak alakulásáról. A termelők szempontjából a 
gyümöIcsexport-piac összpontosítása mégis ké-
nyelmetlenséget okoz, még pedig azért, mert a 
szegedi határban nagyon kevés a z olyan gazda, 
aki kizárólag gyümölcstermeléssel foglalkozna és 
nemcsak gyümölcsöt hoz a piacra. A gvümölcsex-
port-piaera viszont mást nem igen vihet. 

Az exportipar különben meggyorsítja azt a fo-
lyamatot, hogy a piacok a Mars-térre húzódjanak. 
Igv például a Rudolf-téri piac lassankint elsor-
vad. Csütörtökön délelőtt a Rudolf-téri kereske-
dők küldöttsége kereste fel dr. Tóth Béla polgár-
mesterhelvettest és elpanaszolta ezt a hehzetet. 
A küldöttség tagjai elmondották, hogy amióta az 
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exportpiacot a Mars-térre helyezték, a kisvasuton 
megérkező termelők, akiknek exportcélokra szánt 
gyümölcsük i.§ van, nem rakodnak le a Rudolf-
téren, a kisvasút végállomásánál, hanem tovább 
mennek a Mars-térre. A kisvasút termelőutasait 
a piaci ellenőrök figyelmeztetik, hogy az export-
őrök csak a Mars-téren vásárolnak, ba tehát 
olyan gyümölcsük van, amit nem közvetlenül a 
fogyasztóknak kívánnak eladni,' hanem az ex-
portőröknek, akkor menjenek a Mars-térre. Mi-
vel pedig a legtöbb termelőnek az a törekvése, 
hogy exportcélokra értékesítse gyümölcstermését, 
a legtöbben a Mars-térre "vonulnak át. A Rudolf-
téri piac elsorvadása viszont súlyos károkat okoz 
a környékbeli kereskedőknek és vendéglősöknek, 
akik igy forgalmuk egyrészét elveszítik. 

A polgármesterhelyettes megígérte, bogv meg-
vizsgálja a kérdést és utasítani fogja a piaci el-
lenőröket, hogv csakis azokat a gazdákat irá-
nyítsák a Mars-térre, akik exportgyümölcsöt 
árusítanak. 

Szécheny i Moz i Péntektől vasárnapig 
A színes film diadala ! 

MARLENE 3ITTR5CH egyetlen idei Qlmie 

A L I i H KERTJE 

A háziasszony 
büszkesége 

a tarkán ragyogd bofőttesüvegek. 

A befőzésnél a következő szabályokra 
kell ügyelni: 

1. Foltmentes és tisztára moson 
gyümölcs, 

2. Kúkitctlen cukor, a logjobb a darás-
cukor, 

3. Dr. Oetker-féltt befőzőpor 
használata I 

A befőzőport fflznt sohasem szabad, 
hanem feloldva a forró masszába kell 
belekeverni. 6 kg. készítményhez 1 
csomag Dr. Ootkor-féle befőzöport 
számítunk. 

A Dr. Oetket-féle befőíőpor minden 
Itteztilyiletben kapható. 

II fizetéscsökkentések 
megszüntetését kívánták 
a szegedi igazságügyi 

segédhivatali tisztviselők 
gyűlésén 

(A Délmagyarország munkatársától.) Az Igaz-
ságügyi Segédhivatali Tisztviselők Országös Egye-

; sülete szegedi csoportja az ítélőtábla dísztermében 
í taggyűlést tartott. A gyűlésen megjeient dr. Kalotay 

\ ;ktor kúriai biró, az igazságügyminisztérium bíró-
sági felügyeleti osztályának vezetője, dr. Javor-
tiiezky Jenő miniszteri tanácsos, dr. Láng-
Miticzky Ernő, az Ítélőtábla elnöke, dr. Zombory 
Jenő főügyész, dr. Paraszkay Gyula törvényszéki 

. elnök, a Szegedről távollevő ügyészségi elnök 
! képviseletében vitéz dr. Nagyághy Géza ügyész, 

Luká«s Ignác járásbirósági elnök, továbbá a bi-
rói, ügyészi é s fogalmazói kar tagja, valamint szá-
mosan az igazságügyi segédhivatali tisztviselők 
közül. 

Kiss István irodaigazgató vázolta a 30 éve mű-
ködő egyesület munkásságát. 

Dr. Láng-Miticzky Ernő Ítélőtáblai elnök el-
ismeréssel emlékezett meg az igazságügyi segéd-
hivatali karról, mint a birák és ügyészek hűséges 
munkatársairól. Kiemelte, hogy a bíróságok és 
ügyészségek vezetői ismerik a munkatársak he ly-

zetét és arra törekszenek, hogy munkájuk méltó 
ellenértékét megkapják. 

Kopasz Ferenc irodafőtiszt a drágaság sulvos 
következményeiről beszélt, kérte az illetmény-
csökkentésre vonatkozó rendelkezések hd'áhjön 
kívül helyezését, a lakáspénznek, a családi pót-
léknak minden gyermek és feleség után felemelé-
sét, a gyermekek iskoláztatásának megkönnyítését, 
internátusok létesítését. Gubisi Pál irodafőtiszt a 
segédhivatali tisztviselőknél a képesitésnek közép-
iskolai" érettségire való felmelését, kórpótlék en-
gedélyezését javasolta. Horváth Dezsőné a már 
alkalmazásban álló nőknek a férfi alkalmazot-
takkal egyenlő elbánását kérte. Ilorválh Káhnátf 
a frontharcosok kedvezőbb előlépésének biztosítá-
sát és sérelmeiknek orvoslását, a tisztviselői köl-
csönök összegének é s törlesztési időtartajmánuk' 
felemelését, a fogászati kezelés és gvógys'ierellá-
tás biztosítását indítványozta. Bodor József az 
igazságügyi segédhivatali alkalmazottak hivatali 
címének megváltoztatása és az ötévi szolgálattal 
biró dijnókok részére tisztviselői kölcsön engedé-
lyezése iránt terjesztett elő javaslatokat. 

Dr. Javorniczky Jenő miniszteri tanácsos rész-
letesen válaszolt ezután a felvetett kérdésekre. 
Megállapította, hogy az 1931. évi törvény alapján 
azzal az indokolással Csökkentették az illetmé-
nyeket, hogv a szükségleti cikkek ára Csökkent. 
Az 1932-ben történt utolsó 'llelinénycsökkentés óla 
azonban a szükségleti cikkek ára, illetve a megél-
hetési indexszám emelkedett, ennélfogva az il-
letmények emelésének, vagyis az illetmény csökké n-

j tésre vonatkozó renáeletek hatályon kivél helyezé-

I sének az indoka fennforog és ez a mezőgazdaság, 
az ipar és kereskedelem érdekében is szükséges• 


