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A ROHANÓ EXPRESS izgalmak filmje péntektől vasárnapig a Korzóban
mánynál, hogy kivételesen függessze fel a kereskedőkre nézve a vasárnapi munkaszünetet
és engedje meg, hogy
óráig nyílva tarthassák.

üzleteiket délután öt
A z értekezleten részt-

vett a Társadalmi Egyesületek Szövetsége bu-

dapesti kiküldötte, aki Ígéretet tett, hogy személyesen jár el a szegedi kereskedők ügyében
és egész bizonyos, hogy a kormány teljesiti
a szegedi kereskedők érdekében előterjesztett
kérést.

Háromévi fegyházra Ítélték a betörfivezért,
aki 3 éven keresztiéi fosztogatott Szeged környékén
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A

szegedi törvényszék G<5/nőr ¿/-tanácsa kedden
délelőtt ismét egy betörővezér felett ítélkezett,
akit éveken át kerestek hiába. Kádár Mihály
három éven keresztül hol Szentesen, hol
Csongrádon követte el sorozatos betöréseit,
karriérje Szegedről indult ki. Itt kapott munkát az egyetemi építkezéseknél. Alig dolgozott azonban két hétig, máris elbocsájtották
állásából. Ettől a naptól kezdve nem vóit
állása. Ekkor elhatározta, hogy Pestre megy
munkát keresni, pénze azonban nem volt.
Kádár Mihály erre beállított az egyik szegedi
kerékpárkölcsönzőhöz azzal, hogy egy órára
kölcsönveszi a gépet. A kerékpárral azonban
Szentesig meg sem állott.
Tizennégy rendbeli betörést követett el, köz-

tük egy rablást is. Szentesen Nagy Mátyás
gazdálkodó lakásában rejtőzött el. A háziak
azonban észrevették, mire Kádár felkapta fokósát

és neki

rontott

Nagy

Mátyásnértak.

A

közelben tartózkodó Nagy Mátyás azonban
felesége segítségére sietett, majd hosszas küzdelem után Kádárt lefegyverezte.
Kádár Mihály letartóztatása után beismerte
a betörések elkövetését. Az ügyészségi fogházban később agyvérzést kapott, mindkét
karja megbénult. A keddi főtárgyalásra Kádárt

hordágyon

vitték

be a

tárgyalóterembe.

A törvényszék nagyszámú tanút hallgatott ki,
a biróság Kádár Mihályt bűnösnek mondotta
k i és háromévi

feqyházra

ítélte. Az ítélet iog-

erős.

Érthetetlen taktikával
halogatják a minisztériumokban
a szegedi építkezéseket

Teljesen lefokozták az egyetemi építkezések tempóiéi — A gyakorló polgári iskola
építését már nem fejezhetik be az Idén
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Las-

san, fokozatosan és éppen ezért szinte teljesen észrevétlenül egészen lemérsékelték az állami építkezéseket Szegeden, beleértve az egyetemi épitkezóst is. Három esztendővel ezelőtt, amikor arról volt szó, hogy a város
közönsége, hány millió aranykoronával járuljon hozzá az egyetemi építkezések költségeihez, a szegedi érdekeltségek képviselői nagynehezen kivívták a kultuszminisztertől azt az
ígéretet, hogy az építkezési programot gyorsított tempóban valósittatja meg, tekintettel
a szegedi munkások és vállalkozók általános
munkanélküliségére. Az építkezések megindítása meg is felelt ennek a kultuszminiszteri
Ígéretnek, a miniszter olyan erős tempót diktált, hogy a város alig győzött a palánki
házak lebontása terén lépést tartani vele. Egymásután rakták le a klinikák alapköveit és a
Palánk máról-holnapra
munkástömegektől
nyüzsgő romhalmazzá változott
Azóta a legtöbb klinika falai tető alá kerültek, de a klinikákon kivül egyetlen más
egyetemi intézet alapköveit sem rakták le,
sőt a tető alá hozott klinikák belső munkái
is hihetetlenül lassú tempóban haladnak előre.
Az a klinika, amelynek építését leghamarább
kezdték meg és amely leghamarább került
tető alá, a gyermekklinika, még ma sincs használható, átvehető állapotban. Belsejében még
most is dolgoznak és berendezésére csak legutóbb tartották meg a versenytárgyalást.
Régóta rebesgetik, hogy az cpilkezés
tempójának
lefokozásu
tervszerűen,
pregranwzerint
történik
és beszélik azt is, hogy a jövő
esztendőben
még lassabb tempója lesz a miínkának, hogy egyelőre teljesen bizonytalan, vájjon
az építési
programba
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fölvett

egyetemi
intézetek
építésére
mikor
kerül
a sor.

Hogy mi ennek a szándékos halogalásuak
az oka, azt senki sem tudja Szegeden és így
természetesen a leglehetetlenebb kombinációk
kerülnek forgalomba. Akármi is készül a kulisszák mögött, Szeged ezt a készülődést nagyon keservesen megsinvli. A munkanélküliek száma most, a nyáreleji hónapokban,
amikor rendes körülmények között legjobb
szezonja van a munkaerőnek, állandóan növekszik, a munkaalkalmak pedig fokozatosan
csökkennek.
Érdekes példa erre a belügyminiszternek az
a leirata, amely a minap érkezett még a városházára és amelyről a Délmagyarország
keddi számában részletesen be is számolt már.
A belügyminiszter azt közölte a város hatóságával, hogy a rendőrségi palota építésére
belátható időn belül gondolni sem lehet, mert
az állam pénztárában nincsen fedezet rá. Pedig a város közönsége nemrégen szinte kötelező Ígéretet kapott a belügyminisztertől, hogy
abban az esetben, ha megfelelő telket ajánl
fel, hát föltétlenül elrendeli arendőrségipalota építését.
A másik jellemző eset a gyakorló polgári iskola építésével történt Ennek az intézetnek a
felépítését annak idején nagyon sürgősnek jelezte a kultuszminiszter, úgyhogy a versenytárgyalási föltételek közé illesztette azt is, hogy
a vállalkozó köteles a munka elnyerése után
nyolc

napon

belül

megkezdeni

a m u n k á t és

olyan gyors tempóban befejezni, hogy ez év
október végén befejezetten átadhassa rendeltetésének az épületet. A versenytárgyalást már
régen megtartották, a minisztérium számvevősége az átszámítások munkájával is elkészült és az iratok
Iietek óta fekszenek
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a miniszter asztalán döntés végett. A döntést
minden pillanatra ígérik, de máig sem történt meg. Pedig a szakértők véleménye szerint
az a vállalkozó, aki elnyeri majd a munkát —
valószínűleg szegedi nyeri el, mert a szegediek
tették a legolcsóbb ajánlatot — a legjobb akarat, a legmegfeszitettebb igyekezet mellett
sem teljesítheti azt a kikötést, hogy október
végéig befejezze a munkát és a kész épületet
átadja rendeltetésének.
Vannak még egyéb példák is. Itt van többek között a városi építkezések dolga. A belügyminiszter máig sem hagyta jóvá a Szent
György-téren építendő uj városi bérházra vonatkozó közgyűlési határozatot, azt a határozatot szintén nem, amelyben a közgyűlés a tízmillió pengős beruházási kölcsön felvételét
határozta eL Ugy látszik, mintha a minisztériumokban tervszerűen halogatnák ezeket az
ügyeket
A közelmúltban a város ajánlatokat kért
a belügyminiszteriig nagynehezen engedélyezett hárommillió pengős kölcsönre a nagyobb
pénzintézetektől. Az ajánlati határidő még nem
járt le, de azért a városházán nem nagyon
bíznak a felhívás eredményességében, hiszen
élénk emlékezetben van még az a kudarc,
amely a várost a négyszázötvenezer dolláros
függőkölcsön felvétele körül érte, amikor a
felhívásra csak egyetlenegy ajánlat futott be.
Ezek a körülmények természetesen nagyőri
megnehezítik az életet Szegeden is és érthetővé teszik azt is, hogy a magánépitkezés
miért nem indul meg, pedig a mult években
már történt ezen a téren néhány komolyabb
kísérlet Az idén azonban általános pangás
következett, amely megbénít minden vállal,
kozást.
DUrkopp", „Lucifer*', „Steyer"
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tárgyak meglepő olcsó árban,

mindennemű brilliáns és arany
ékszerek, * legkitűnőbb svájci
zsebórák, fali és diszórák, ezüst
és príma alpacca evőeszköz,
dísztárgy és szelencék
legiutényosabb árban kedvező
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is vásárolhatók
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Roxan zsebórák magyarországi főlerakata

ruhaszükség'eléí beszerzi, kérjük dúsan felszereli raktárunk megtekintéséi, ahol
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