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„Nem kell Iskolába menni, 
mert 

ránk akart dőlni az épület" 
Bexárták ax életvesxélyes somogyitelepi isko-
lát, egyelőre nem tudják megkexdeni a tani-
íast — Magánlakásokba költöxik a Hajlékta-

lan elemi iskola? 

(A Délmagyarország munkatársától.) „So-
mogyi-telep _ szomorú telep'' — mondja a 
népi szójáték. Szomorú telep valóban; külö-
nösen igy a tél előtti didergő várakozásban 
lapul meg szomorúan a körtöllés túlsó ol-

dalán-
Amint baladunk az Amerikát utánzó szá-

mokkal jelölt uccák felé, vékony gyerekhangu 
beszélgetés hallatszik: 

— Pista, de jó, nem köll iskolába menni] 
— Jó ám, csak sohase köllene! 
— Lehet, hogy eztán már sohase köll] — 

s utána hancúrozó gyercknevetés. 
Amint kiérek a kanyargó ösvény folytatá-

sát eltakaró bokrok mögül, kél hétszer foltos, 
mezítlábas kisfiúval találkozom. 

— Hát aztán Pista, hogy-hogy nem köll 
iskolába menni? 

— Kezicsókolom, én nem a Pisla vagyok, ha-
léin a Krizsán Bencze és 

azért nem köll iskolába menni, 
mert ránk akart dőlni az iskola. 

— Hát ez komoly dolog, de biztos, hogy 
igazat mondtok? 

— Igaz, igaz — bizonykodik a nagyobbik 
de ha nem hiszi a bácsi, tessék megkér-

dezni az igazgató urat, itt lakik a harmadik 
ucca sarkán. 

B r u n n e r ödön igazgató, a somogyitelepi 
községi iskola igazgatója szeretetreméltó kész-
séggel mondta el Somogyi-telep egyik leg-

sürgősebb segítséget váró problémáját. 

— Kénytelenek voltunk bezárni 
az iskolát s igy az idén egyelőre 

nincs beiratás 

— mondotta —, sőt még azt sem tudjuk bi-
zonyosan, mikor lesz. 

— Elég hosszú története van ennek, — 
folytatta később. Négy évvel a telep létcsülése 
után, 1920-ban adlák át az iskolát a nyilvá-
nosságnak. Az iskola szép egyemeletes épü-
let, egyik legszebb szegedi elemi iskola, a te-
lep középpontján, négy tanteremmel, külön 
igazgatói lakással. Tiz éven keresztül nem is 
volt semmi baj: 8, majd 6 tanerővel műkö-
dött 1930-ig, amikor, a tanév végén 

az igazgatói lakás falain hatalmas 
repedések keletkeztek, ugy, hogy 
az igazgatónak ideigleuesen át 
kellett költöznie az egyik tante-

rembe. 

— Ámde ugyanez év őszén már az iskola 
falain is megjelentek a repedések. Akkor 
történt cz, mikor Pesten azok a sorozatos 
bázösszeomlások voltak s igy a közhangulat 
meglehetősen izgatott volt. Nyomban városi 
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grandiózus történelmi filmregény Car lh igo 
pusztulásáról és Róma dicsőségéről. 

Királyi szerelem, Hannibál félelmetes hada Itá-
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200 elefánt tank a lándzsás légió elén. 
Az olasz fi lmgyártás grandiózus filmje. 

KORZÓ MOZI Mára prolongáltuk 

DE'ANA DURB1N ragyogó filmjét, a 

SZ IVEK CSALOGÁNY A-t. 

bizottság szállt ki, de a vizsgálat azt állapí-
totta meg, hogy a repedések miatt ncm élet-
veszélyes az iskolában való tartózkodás. 

\ Az épületet gerendákkal megtá-
masztották és a tanítás folyt to- J 

1 _ vább. 

— Természetes azonban, hogy a bizottság 
időnként a falakat megvizsgálta. Ez a viz« 
gálát legutóbb most augusztusban ismétlődőit 
meg és állapította meg, hogy 

nz épület ismét sülyed, mert a 
hordaléktalaj nem elcg szilárd. 

—- A tanítás megkezdését igy természetesen 
felfüggesztettük. 

Arra a kérdésre, hogy milyen megoldás 
várható, a következő választ adta az igazgató: 

— Egyelőre ideiglenes megoldást keresünk, 
olymódon, hogy 

magánházakat fogunk kibérelni 
ideiglenes tantermek céljaira. 

s azokban addig huzzuk meg magunkat, amig 
az uj iskola fel nem épül. Van ugyanis egy 
terv, amely szerint a jelenlegi telep Vl-ik 
uccai frontján fognak felépíteni egy egészen 
modern s a réginél nagyobb iskolaépületet. De-
liét persze mindez pénzkérdés, — teszi hozzá 
sóhajtva. 

__ És mikorra várható a tanítás megkez-
dése? 

— Ez bizony attól függ, hogy mikorra 
intézik el ügyünket a városházán, az ideigle-
nes tantermek érdekében. A tankerülettől 

(A Délmagyarország munkatársától) A tör-
vényhatósági kisgyűlés legutóbbi ülésén — 
mint ismeretes — dr. P a p Róbert törvényha-
tósági bizottsági tag, a szegedi Polgári Szn 
badságpárt elnöke, napirendelőtti felszólalá-
sában megemlékezett arról, hogy a kepvise-
lövúlasztók névjegyzéket milyen gondatlanul 

j állították össze. Kifejtette, hogy 

a gondatlan összeállítás követ-
keztében maradt ki a névjegyzék-
ből többezer választó, akinek pe-
dig választói jogosultsága kétség-

telenül megállapítható. 

A kihagyott választók közül csak kevesen él-
tek a felszólamlás jogával és igy tartani le-
het attól, hogy a jogosultságukat most már 
végérvényesen elveszítették. Mivel a válasz-
tói törvény módot nyújt arra, hogy a köz-
ponti választmány a névjegyzék tervezel le- ' 
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ugyanis most már a városházára került ké© 
résünk 

s ugyancsak sürgős volna az elin-
tézése, mert 200 gyermek szelle -. 

mi neveléséről van szó. 

— Persze ez is pénzkérdés, — hallatszik 
ismét a szomorú refrén. 

Még sokszor hallom az igazgatótól a szo© 
moru refrént: Pénzkérdés a szegénygondozás 
szélesebb alapokra Helyezése, pénzkérdés az 
inségmunkák kiszélesítése, a Szilléri-sugárut 
és a Csabá-uccái rámpa megépítése, pénz-
kérdés a Somogyi-lelépi napközi otthon fel-
állítása, hogy a didergő apróságoknak ne kell-
jen a rideg fütellen otthonbán fagyoskodniok. 

lülvizsgálása alkalmával hivatalból is észlelje 
a szabálytalanságokat, dr. P a p Róbert az-
iránt érdeklődött az ülésen elnöklő dr. Pálfy 
József polgármesternél, hogy a központi vá-
lasztmány csak a felszólamlásokat birálj-a-e 
cl, vagy pedig hivatalból megvizsgálja az ösz-
szes kihagyásokat. A polgármester nem adott 
a kérdésre konkrét választ, esupán annyit 
mondott, hogy a kérdéssel szeplember elején 
foglalkozik a" központi választmany. 

Dr. T ó t h Bcla polgármestcrhelyettes, aki 
előadója a központi választmánynak, a na-
pokban érkezett vissza szabadságáról. Ér-
deklődésünkre a következőket mondotta a 
kéidésről: 

— Pénteken ül össze a központi választ* 

mány és megkezdi az elkészített névjegyzék-, 
tervezet felülvizsgálását. A választmány 

a benyújtott mintegy 1800 fel-
szól.milás elbírálásán kivül eset-

Knlttelnél 
nagy vAlasz lékban: 

Kárasz ucca t». A nemzeti takarékoséi? és az Unió tagts 

Pénteken tárgyalja a központi 
választmány a választói 
névjegyzék hibáit 

lSOO-an sxólaltak fel ax össxeirás ellen, de soksxo-
rosan több a névjegyxékböl kifjagyott válasxtók 

sxáma 


