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Belátható időn belül 
nem tudják folytatni a szükségmunkákat 

A belügyminiszter még mindig nem utalta ki a megszavazott 430 ezer pengős 
államsegély 1 (] I L I L a z i ó í ! 
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Ezzel a karácsony előtti szükségmunkaalka-

gánnester, min t emlékezetes, karácsony heté-

ben félbeszakittatta a munkanélkü l iek foglal-

koztatását. Azok, akik jelentkeztek a szükség-

munkára , ezen az utolsó héten megkereshettek 

tizenkét pengőt és igy nem kellett egyetlen fil-

lér nélkül bevárniuk a karácsonyi ünnepe-

ket*.. 

Ezzel a karácsony előtti szükségmunkaalka-

lommal azután egyelőre bezárult a hatósági 

akció, uj szükségmunkát S'-m karácsony után, 

sem pedig újév után nem rendelt el a polgár-

mester. A mul t év végén kifizetett munkadí-

jakra csak ötvenezer pengő fedezetet kapott a 

város előlegképen arra a félmil l ió pengőre, 

amelyet a minisztertanács megszavazott állam-

segélyként a szegedi közmunkákra . Az ötven-

ezer pengő elfogyott, ráköllött még a város 

vagy húszezer pengőt, de az a terv, amelyet a 

város mélyfekvésü uccáinak feltöltésére ké-

szített a mérnöki hivatal, alig jutott valami-

vel előre a megvalósítás felé, mert a város-

nak nem volt pénze a munka tervszerűségének 

biztosítására, a szükséges szállítási vonalak 

kiépítésére. A munkáscsoportokat ötlet szerint 

osztották be a város különböző pontjaira, ahol 

sarat kapartattak. csatornát tisztíttattak velük. 

Ebben a pi l lanatban még senki sem tudja, 

hogy a város mikor foglalkoztathatja ismét a 

munkanélkül ieket. Hiábavaló volt minden 

Írásbeli, személyes, vagy közvetett sürgetés, 

a belügyminiszter az elsőirben kiutalt ötven-

*wer pengőn kivül egyetlen fillért sem utált 

(A Délmagyar ország munkatársától.') Megírta a 
Délrríagyarorazág, hogy Szilveszterre virradóra vak-
merő módon kifosztották a Dugonics-tér és a 
Petőfi Sándor-sugárut sarkán lévő trafikot. A be-
török nem a trafik redőnyét feszitették fel. hanem 
a házban lévő kisegítő iskola folyosójáról hatoltak 
be az üzletbe. Nagymennyiségű dohánynemüt lop-
tak el magukkal vitték az egész bélyegkészletet, 
tőbb mint ezer pengő kárt okozva a tulajdonos-
nak. 

A betörés felfedezése után nagy erővel indult 
meg a rendőri nyomozás. A helyszíni szemlén 
megállapították, hogy képzett betörő, vagy betö-
rők foszthatták ki az üzletet, mindenre kiter-
jedő alapossággal. Gyólai László detektivesoport-
vezető három detektiwel indult el a betörők 
kézrekeritésére. Sorra jártak minden vendéglőt, 
miután a jól sikerült betörés után a tettesek 
rendszerint dus vacsorát rendeznek. A Tisza La-
jos-köruton lévő Szen'csán-vendéglőbe akadtak az 
első nyomra. A vendéglőben a kérdéses időben két 
gyanús külsejű ember mulatozott, akik feltűnően 
költekeztek. Amikor fizetésre került a sor, száz-
pengőssel egyenlítették ki számlájukat. 

A nyomozó detektívek a kapott személyleírás 
alapján hamarosan elfogták Koszó Nándor 28 
éves rovottmultu lakatossegédet, aki októberben 

Belvárosi Mozi Jannár 6., 6-án, hétfőn és kedden 

c V m0% m V fllmoperett 8 felvonásban 

Főszereplő: Káthe Dorsch 
Azonkívül: Hangos Klegésxltb mttaor. 

Előadások kezdete 5, 7, 9, vasár- és önnepnap 8, 5, 7, 9 ói akor 

ki a megszavazott félmilliópenqős államse-

gélyből a városnak. A város idei költségveté-

sében pedig, amelynek jóváhagyása még szin-

tén nem érkezett meg és igy a város tulajdon-

képen ex-lex-be került, az inségmunkákra fel-

használható tétel nem akad. Érdeklődtünk a 

polgármesternél, hogy mit várhatnak most, az 

év elején a szegedi munkanélküliek, belátható 

időn belül hozzá ju thatnak^ ismét azokhoz a 

kétpengős napszámokhoz, amelyeket a vá-

rosi szükségmunka jelentett számukra. A pol-

gármester válasza nem volt biztató: 

— Egyelőre nem tudnám megmondani — 

válaszolta kérdésünkre —, hogy mikor foly-

tathatjuk a félbeszakított szükségmunkákat A 

kormány nem utalta még mindig ki az állam-

segélyt és igy pénzünk nincsen rá. A fehértói 

halastó kiépítését sem kezdhetjük meg az idő-

járás miatt. A kiépítésre váró területen ugyan-

is viz áll és addig ott nem kezdhetik meg 

a kubikosok sem a munkát , amig a viz be nem 

fagy. Ehez a munkához azonban akkor is 

csak szakmunkásokat alkalmazhatunk. 

Elmondotta ezután a polgármester, hogy a 

kereskedelmi minisztertől kölcsönkért ipar-

vasutanyag megérkezett A* anyag a vasúté, 

amelv a csillékért napi két pengő használati 

dijat kér és ezt a városnak szerződésileg biz-

tosítani kell. Ha tehát megkezdik végre a fel-

töltési munkálatokat , akkor a csillékért ha-

vonta közéi kétezer pengőt kell ma jd fizetni, 

ami szintén a munka költségére szánt össze-

get terheli meg. 

szabadult ki a Csillagbörtönből. A detektívek 
Koszó Nándornak a Cserzy Mihály-ucca 14. szá-
mú házban lévő lakásán házkutatást tartottak, 
amely meglepő eredménnyel végződött. Koszó ágyá-
nak szalmazsákjában egy töltött revolvert talál-
tak, továbbá női aranyórát és egy aranyóráról 
szóló zálogcédulát. 

Koszó most már nem tagadott, de a detektivek-
nek még sok munkájába került, amig megnevezte 
bűntársát. Nemsokára azután elfogták társát Pin-
tért is. Érdekes dolgok derültek ki a két betőrő-
ről: az október óta elkövetett nagyobb betöré-
seknek csaknem valamennyiét Koszó és Pintér 
követte el. A következő eseteket diktálták jegy-
zőkönyvbe: 

ők követték el novemberben a betörést a Bruek-
ner-féle vaskereskedésben, ahonnan revolvereket 
és készpénzt loptak el; 

ők voltak a tettesei a Hajnal-ucca és a Kafona-
ucca sarkán lévő füszerüzletben végrehajtott be-
törésnek. Innen pénzt és élelmiszert loptak el; 

Csáki János •erménykereskedőnek a Csongrádi-
sugárut 6 szám alatt levő lakását is Koszó és 
Pintér fosztotta ki; 

végül beismerték, hogy Szilveszterre virradó éjjel 
ők törtek be a Dugonics-téri Papperl-trafikba is. 

Ennek a legutóbb elkövetett betörésnek a 2sák-

Korzó Mozi Január 5., »-*n, hétlőn és kedden 

D S N A G R A L L A s ^ ' M ^ M 
házassági bonyodalom 9 felvonásban. — Azonkívül: 

a legújabb Cinci burleszk. Előadások kezdete 5, 7 9, vasár- és ünnepnap 3, 5, 7, 9 órakor 

mányát Is megtalálták a nyomozó detektívek. A 
dohánynemi Koszó lakásának pincéjében a szén 
alá volt rejtve. Ugyanott a detektívek megtalálták 
Koszó betörőszerszámait, fúrókat, vésőket, feszitő-
vasat 

A két betörőt beismerő vallomásuk után letar-
tóztatták és átkísérték az ügyészség fogházába. 

Ingyen papírzacskó-akció 
feljelentéssel, rendőrséggel 

ZA Délmagyarorszdg munkatársától.) A Délma' 

gyarorszóg szombati számában beszámolt arról 

a hadikölcsőnkötvény és papírzacskó szél-

hámosokról, akik i Árgus reklám vállalat, cim alatt 

hiszékeny embereknek beváltani Ígérték hadikől-

csőnkőtvényelket és a névérték tiz százalékát ígér-

ték. Kezelési költség cimén pedig minden kötvény 

után 1.50 pengőt kértek, amit előre be kellett 

küldeni. A másik szélhámosságot, papírzacskó-

megrendelések gyűjtésével követték el. Ügynökök 

járták sorra a kereskedőket, akiket azzal a trükkel 

csaptak be, hogy a papírzacskókért nem kell 

fizetni semmit, mert azok előállítási költségeit 

a cég fedezi, csupán a rendelőknek azt kell meg-

engedniük, hogy a papírzacskók hátsó oldalát rek-

lám céljaira használhassák fel. Az ügynökök a 

kővetkező szövegű megrendelőleveleket íratták alá 

a kereskedőkkel: 

• Ezennel megrendelem önöknél teljesen in-
gyen való szállítás mellett a csatolt minta 
szerinti zacskókat, csomagolópapírokat és be-
leegyezésemet adom ahoz, hogy önök a szál-
lított zacskók hátsó oldalát, csomagolópapí-
rok kereteit tetszésük szerint, de nem politikai, 
sem kőzerkölcsiségbe ütköző reklám céljaira 
használják fel. Egyben kijelentem, hogy a 
zacskókon, csomagolópapírokon lévő hirdeté-
sekért semmiféle díj, vagy jutalék engem meg 
nem illet. Szállítandó 30 napon belül. Két 
penyCt kezelési dij cimén egyszersminden-
korra a rendelést felvevő ügynöknek ki/izet-
íem.« 

aláírás. 

A kereskedők abban a híszemben voltak, hogy 

jó üzletet csináltak, >ingyen, papírzacskót és cso-

magolópapírt kapnak, mindössze két pengőt kell 

fizetni költségek cimén. Várták a papirzacskószál-

Iitmányokat, amelyek azonban nem érkeztek meg. 

A szegedi rendőrka, itányság bűnügyi osztályán 

napról-napra szaporodik a feljelentések száma az 

»Argus< ellen, amelynek ügynökei a kereskedőktől 

a két pengőt beszedték, de persze nem szállítot-

tak semmit. A feljelentők száma tegnap húszra 

nőtt, de kétségtelen, hogy sokkal több a becsapott 

kereskedők száma, akik azonban eddig még nem 

tettek feljelentést. 

A rendőrség értesülése szerint az »Argus* rek-

lám vállalatot, amely a hiszékeny közönség be-

csapására alakult, sikerült Budapesten leleplezni 

A rendőrség elfogta a Dugonics-téri 
vakmerő trafikbetörés tetteseit 

A kél betörő a trafik kifosztása után a legközelebbi vendéglőben lakomái rende-
zett — Koszó és Pintér négy belörést Ismert be 

B e i - v á r o s i M o z i Január 4-én, vasárnap K o r z ó M o z i 

Észak csalogánya. 
( T a l U . ) D r áma az örök hó, az eszkimók biro-

dalmából 8 felvonásban. Főszereplő: 

Leonora Ulrich. 
Azonk í vü l : B U R L E S Z K E K . 

Előadások kezdete 5, 7, 9, vasár- és ínnepnap S, 5, 7, 9 órakor 

Január 4-én, vasárnap 

LIL D A G O V E R és P E I R O V I C H S Z V E T I S Z L A V 
grandiózus nagy filmje: 

Asszony, 
aki sohasem felejt. 

Nagy dráma 8 felvonásban. 

Azonkívül: A kísérd mllsor. 
Előadások kezdete 5, 7, 9, vasár- és ünnepnap 8, 5, 7, 9 órakor 


