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Rendezik a Gizeüa-teret 

A piarista gimnázium előtt. A püspöki palota elült. 

Iák, hogy ez nagyon sok pénz és megkérdezték, 
hogy abban az esetben, ha csak a Belváros fel-
iöltetlen uccáit töltetné fel a város, ami egymillió 
pengőbe kerülne és ehez a régi kötelezettség alap-
ján ötszázezer pengő államsegélyt utalna ki a kor-
mány, a város tudna-e fedezetet teremteni a másik 
ötszázezer pengőre. Megmondtam, hogy erre gon-
dolni sem lehet, mert a város talán még sohasem 
volt olyan nehéz helyzetben, mint most Ekkor 
azt kérdezték, hogy öt-hat év alatt tudna-e fede-
zetet találni rá a város. Erre azt válaszoltam, 
hogy talán tudna. Ezt tudomásul vettéh. 

— De azért volt egy örvendetes momentuma is 
pesti utamnak. Elpanaszoltam, hogy 

a szeged—bajai uínak 
..'sak egy hat kilométeres szakaszát akarják ki-
építeni. A kereskedelmi miniszter képviselője erre 
kijelentette, hogy a programot megváltoztatták és 
most már a legrövidebb időn belül kiépítik az 
egész utat Szegedtől Bajáig. A munkálatok egy 
részére a versenytárgyalást már ki is irták és 
most sürgősen kiírják a többire is. Ezt őrömmel 
vettem tudomásul és bejelentettem, hogy az ut ki-
építése után 

a város nyomban megindítja az autóbusz-
járatokat Bajára. 

— Coates svájci bankár legutóbbi levelét át-
adtam Jakab Oszkár pénzügyminiszteri államtitkár-
nak, aki referál majd róla miniszterének és az 
eredményről é"tesit bennünket. Lehet, hogy kapunk 
engedélyt a közvetlen tárgyalások felvételére, de az 
is lehet, hogy maga a pénzügyminiszter fog tár-
gyalni a svájci pénzemberekkel. 

— Hát a Buvártó feltöltésével, a zenepalota ter-
vével, a vásárcsarnokkal, a városi strandfürdővel 
mi történt? — kérdeztükl 

— Az, ami a többivel. Ha tud a város pénzt sze-
rezni ezekre a munkálatokra, hát megvalósíthatja a 
terveket... 

— Hát a polgármester ur 

magánépilkezési akcióiának 
mi lett a sorsa. Kapnak-e a szegedi telektulajdo-
nosok kedvezményes építkezési kölcsönt? 

— Az akciót részletesen ismertettem, elmondot-
lam, hogy hányan jelentkeztek és mennyi hitelt 
kértek. A dolog ugy áll, hogy a budapesti bankok 
harmincmillió pengő épitkezésí hitelt bocsájtottak 
a kormány rendelkezésére. Ezt a pénzt elsősorban 
a lakbéres és nyugdíjra jogosult közalkalmazottak 
között osztják ki, de csak azok kaphatnak belőle, 
akiknek telkük van és az építkezési kölcsön negy-
ven százalékával már rendelkeznek. A kölcsönt 
husz évre folyósítják 10.67 százalék annuitással. 
Az erre vonatkozó rendelet talán holnap meg-
jelenik és a szegedi közalkalmazottak is beje-
lenthetik igényüket. Ha nem lesz elég jelentkező, 
akkor kihasítanak belőle vagy tízmillió pengőt 
és azt hasonló feltételek mellett a nem közalkalma-
zottak között osztják majd ki. Ebből a kölcsön-
ből azonban 

csak családi házal szabad épí-
teni, bérházal nem. 

Lehet, hogy ha ugy alakul a helyzet, Szeged is 

kap belőle valamennyit. De ezt már az uj nép-
jóléti miniszter fogja megállapítani. 

Abba nem mentek bele, hogy a pénzből a 
városnak adjanak át egy nagyobb összeget. 

Én ugyanis azt javasoltam, hogy a város garan-

(A Délmagyarország munkatársától.) Pén-

teken délután a közúti hid ujszegedi oldalának 
feljárójánál álló rendőrőrszem egy izgatott 
leányra lett figyelmes. A fiatal leány gyors 
lépésekkel szaladt le a lépcsőkön, majd né-
hány pillanatra megállt, aztán hirtelen elha-
tározással a vizbe vetette magát. 

A rendőrőrszemen kivül a leány izgatott vi-
selkedését Németh József magántisztviselő is 

észrevette, aki a leány után sietett, de már 
nem tudta megakadályozni az ugrást. Né-
meth ekkor csónakba ugrott és a már-már 
elmerülő leány megmentésérc sietett. Izgalmas 

ciája mellett folyósítsanak a szegedi telektulaj-
donosoknak mintegy másfélmillió pengőt, de azt 
mondották, hogy a várost ilyennel nem szabad 
megterhelni. 

Ezeket mondotta a polgármester a belügyminis*. 
lériumban tartott megbeszélésről. 

percek következtek. A fuldokló leányt végre 
is sikerült a csónakba emelni és a partra 
vinni. Itt hamarosan magához tért, azután: 
csuromvizes ruhában előállították a központi; 
ügyeletre, ahol megállapították, hogy L. T.-nek 
hívják, 18 éves háztartásbeli. Rendőrt küldtek | 
ki a leány szüleinek lakására, aki száraz ru-
hát hozott. A didergő leányt ezután átöltöz- i 
tették. L. T. a rendőrségen elmondotta, hogy;! 
szerelmi bánatában akart megváln i az élettől.! 

Amikor nemsokára megígérte, hogy letesz ön-1 

gyilkossági szándékáról, a rendőrségről elbo-
csájtották. 

Az Ítélőtábla helybenhagyta 
Varjú Máriának, a Feltásnadás-uccai találkahely 
tulajfSonosáiiak kétesztendei fegyházbüntetését 

(A Délmagyarország munkatársától.) Emlékezetes 
az a bünpör, amelynek főszereplője Varga Ferenc-
né, született Varjú Mária. Mint ismeretes. Varjú 
Mária lakását hónapokkal ezelőtt leplezte le a 
rendőrség. A detektívek régóta figyelték a Fel-
támadás-uccai házat, ahová sok fiatal lány és 
férfi járt. A hosszú nyomozás alatt megállapitotta 
a rendőrség, hogy Varjú Mária foglalkozásszerűen 
üzi a kerítést. Kiszemelt egy-egy lányt és azt, 
sokszor ravasz trükkel a lakására csalta. Leginkább 
azt a módszert használta, hogy üzenetet hozott 
egy régi ismerősétől és majd a lakásán átadja. Aki-
nek pedig ez a mese nem volt elég, azt azzal hivta 
meg, hogy kézimunkákat fog mutatni. A meghívott 
lányok majdnem minden esetben elmentek a jól 
berendezett lakásba. Varjú Mária azután beszél-
getés közben előhozakodott, hogy tulajdonképen 
mit is akar. Rendszerint azt mondotta, hogy egy 
unokatestvérével szeretné összehozni a lányt Az 
»unokatestvér« már ilyenkor a másik szobában 
várt. Ilyen módon nagyon sok lányt sikerült be-
hálózni. Természetesen volt olyan is, aki felhábo-
rodva tiltakozott az ajánlat ellen. 

Amikor a rendőrség ezekről tudomást szerzett, 
egy napon rajtaütött a találkahelyen. Több lányt 
találtak a lakásban a detektivek, kivülök még szá-
mos lányról derítették ki, hogy látogatója volt 
a Feltámadás-uccai háznak. A lányokat a rendőr-
biró ítélte el 8—10 napi elzárásra, Varjú Mária 

| ellen pedig többrendbeli kerítés büntette miatt 
I indult bűnvádi eljárás. 

A szegedi törvényszék WZcf-tanácsa zárt tárgya-\ 
láson tárgyalta az ügyet. A tárgyalás reggeltől 
estig tartott. Megidézték tanuként az összes lányo-
kat és azoknak a férfiaknak egyrészét, akiket a 
detektívek a lakáson találtak. A kihallgatott tanuk 
vallomásából megállapitotta a törvényszék Varjú 
Mária bűnösségét és kétesztendei fegyházra ítélte. 
Az itélet kihirdetésekor Varjú Mária elájult 

A bejelentett fellebbezések folytán pénteken tár-
gyalta a szegedi Ítélőtábla Kovács-tanácsa Varjú 
Mária ügyét. A tárgyalás megnyitása után felállott 
az ügyész és kérte a zárt tárgyalás elrendelését. 
A biróság helyt adott az ügyész indítványának 
és kiürítette a termet Egy órakor hirdette ki az 
Ítélőtábla a döntését, amellyel helybenhagyta a 
törvényszék által kiszabott kétévi fegyházbünte-
tést. 

Az ítéletet Varjú Mária nyugodtan fogadta, azon-
ban kijelentette, hogy enyhítés miatt semmiségi 
panaszt jelent be a Kúriához. Varjú Mária védője, 
*ir. Kővári Ottó ezután azzal a kérelemmel fordult 
a bírósághoz, hogy rendelje el Varjú Mária szaba-
donbocsájtását. A kérelmet azzal indokolta, hogy a 
letartóztatás váratlanul érte Varjú Máriát, akinek 
igy nagyon sok elintézetlen ügye van. A biróság 
helyt adott a kérelemnek és elrendelte Varjú Má-
ria szabadlábrahelyezését. 

Szerelmi bánatában a Tiszába ugróit 
egy 18 éves leány, — kimentették 
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