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Szegedet eddig elkerülte 
az influenzajárvány 

(A Délmagyarország munkatársától.) A világ 
minden részéből, különösen Angliából és 
Franciaországból riasztó hirek érkeztek az in-
fluenzajárvány nagyarányú terjedéséről. A jár-
vány áldozatainak száma egyre nő és a beteg-
ség rohamlépésekben terjed kelet felé. Buda-
pesten is tömegesen fordult elő ez a kiismer-
hetetlen be'e^ség, szerencsé.e enyhe formájá-
ban. 

Szegedet — a főorvosi hivataltól nyert érte-

sülésünk szerint — egyelőre még elkerülte a 
járvány. Az influenzás megbetegedések száma 
még a mult évi statisztikában feltüntetett szá-
mot sem érte el, járványszeri: megbetegedés-
ről jelentést nem kapott a hivatal. 

A járvány továbbter'edésének megakadályo-
zásában valószínűleg döntő szerepe van a fa-
gyos időjárásnak, amely talán megmenti ettől 
a betegségtől Szegedet. 

32 pengős lakbéríarloxás miatt 

kilakoltattak a^ uccíiFa 
egy & gyermekes családot 
(A Délmogyarország munkatársától.') Szer-

dán kora reggel megjelent a népjóléti ügy-
osztályban egy rendkívül lesoványodott, e'ron-
gyolódott férfi, vele volt egy sírdogáló három-
éves kisgyerek, Bayer János a hivatalban el-
panaszolta, hogy kora reggel nyolc kiskorn 
gyermekével együtt karhatalommal lakoltatták 
kt TOrök-ucca 7. szám alatti egyszoba-kortyh' s 
lakásából a szabad ég alá, az uccára, a félmé-
teres hóba. Megmutatta a kilakoltatási vég-
zést is, amely szerint kéthónapi lakbérrel, 

harminckét pengővel tartozik 

a háztulajdonosnak s mivel ezt a tartozását 
a kitűzött határidőre nem fizette ki, a biróság 
kilakoltatási végzést hozott ellene. A végre-
hajtási és egyéb eljárási költségek összege 
harmincegy pengő. 

Ezt mind összefüggéstelen, szakadozott mon-
datokban, sírva, könyörögve mondotta el a 
szerencsétlen ember. Elmondotta azt is hogy 
nyolc gyermeke közül a legkisebb egy esz en-
dös és lázas beteg, a legidősebb pedig 19 eszten-
dősleány, de munkanélküli. Neki sincs munkája 
hónapok óta, az inségmunkákhoz osztották be, 
igy havi tízennyolc pengőt keres, ezenkívül 
kilenc családtagjára népkonyhai ebédet is kap. 
Más segítsége, jövedelme nincsen. 

Dr. vitéz Szabó Géza tanácsnok intézkedé-
¿ére azonnal kiment a népjóléti ügyosztály egy 
tisztviselője a heiyszinre és megállapította, 
hogy a kilakoltatás tényleg megtörtént és hogy 
Bayer János adatai megfelelnek a valóságnak. 
Szabó tanácsnok utasítására ezután megkez-
dődött a lakáskeresés, mert a népjóléti ügy-
osztály akart kivenni a kilakoltatott család 
számára lakást. 

A Délmngyarország munkatársa a déli órák-
oan szintén 

elment a helyszínre. 

Az egyszoba-konyhás lakás rongyos, kopott 
bútorzata, néhány rozoga szék, kopott asztal, 
csorba ágydeszka, tényleg ott hevertek a Tö-
rök-uccai ház előtt, az uccán, a hóban. A las-
san szállingózó hó már vastagon belepte a 
szegényes holmit. A düledező, rovoga épület 
kapujában, az uccai korláthoz támaszkodva állt 
és törülgette a szemét Bayer János. Valóságos 
embergyürü fogta körül. Hetipiacos nap volt, 
ilyenkor forgalmas a városnak ez a része, a 
tanyai kocsik errefelé mennek el és a piac 
közönségének is erre visz az utja. 

A hóba süppedt holmi mindenkit megállított. 
Bayer János könnyezve felel a kérdésekre. El-
mondja, hogy 1907 óta lakik Szegeden. Pécs-
ről került ide. Foglalkozása napszámos. A há-
borúban súlyos sebet kapott, ugy mondja, hogy 
hasszakadást. De rokkantsági fokot nem állapí-
tottak meg nála, igy rokkantsegélyt sem kap. 

Előkerül Bayer János felesége is. Sovány, 
betegesnek látszó asszony, szeme égővörös a 
sok sírástól. Azonnal körülfogják és kérde-
zik, hogy hova lettek a gyerekek? 

— Szétvitték őket... — mondja sirva — ma-
gam sem tudom, kit, hová . . . a szomszédok 
szive esett meg rajtuk... Itt dideregtek sze-
génykék a hidegben. 

Már minden asszony szeme könnyes. Aki-

nek van. az odanyújt nekik valamit. Tejre-
valót a kicsinyeknek. , 

— T aláltak-e már lakást? — kérdezi valaki. 
— Dehogy találtunk kérem — mondja szomo-

rúan a férfi —, egész délelőtt jártuk a várost 
a nénjóléti hivatal embereivel. Lakás sok van, 
de több háziúr, amikor megtudta, hogy tized-
magammal vagyok, hogy nyolc gyerekünk van, 
mondta, hogy 

sokgyerekes családnak nem kiadó < 
lakás. 

A Délmngyarország munkatársa f elkeres le 
Bárányi Tibor főispánt, akivel közölte 
a kilakoltatás történetét és a hely-
színen szerzett tapasztalatait. A főis-
pán azonnal felhívta telefonon a háztulajdonos 
Csongrádi Takarékpénztárt, amely nehéz vi-
szonyok között tett értékes szolgálatokat a 
városnak s amelynek vezérigazgatója Kozma 
Ferenc nem tartózkodik Szegeden. A vezér-
igazgató helyettesével folytatott telefonbeszél-
getés ulán a következőket mondotta 

Bárányi főispán 

a Défmagyarország munkatársának: 
— Kozma vezérigazgató ur helyettesével be-

szédem. Azt mondotta, hogy a Csongrádi Ta-
karékpénztár nem jótékonysági intézet, a reni-
tens lakót szabályszerű és iogerős birói vég-
zés alapján lakoltatták ki. Közöltem vele, hogy 
én, mint a kormány szegedi képviselője, nem 
térhetek szó nélkül napirendre az ilyen ese-
mények felett, mert az ilyen ese'ekből a közön, 
rég a kormány politikájára von le kellemetlen 
következtetéseket. Az ügyet tehát sürgősen el 
kell intézni, mert a nyolcgyermekes család, 
amelynek fe;e rokkant munkanélküli, egyetlen 
percig <sem maradhat ilyen időben kinn az 
uccán. 

Beszéltünk dr. vitéz Szabó Géza népjóléti 
tarácsnokkal is. aki elmondotta, hogy a Cson-
grádi Takarékpénztár igazgatósága már né-
hány naopal ezelőtt közölte a népjóléti ügy-
osztállyal. hogy Bayer Jánost ki fogják lakol-
tatni. A város azonban mindaddig nem gon-
doskodhatik lakásról, amig a kilakoltatás meg 
nem történik. Most, hogy megtörtént, azonnal 
megtettük a szükséges intézkedéseket. 

MOZI 

Belvárosi 

csütörtökön u^ar i bál 
Széchenyi 
Csütörtökön S z ü n e t ! 

¡Corzó 
Csütörtökön S z t l n e t ! 

— Ha nem kapunk számukra megfelelő lakást 
— mondotta —, akkor a Csillag-téri szükségla-
kásokban helyezzük el őket. Ezt a családot az 
ügyosztály Ismeri és nagy nyomorában a segé-
lyezés minden formájában támogatta eddig is. 

Délután három órakor a népjóléti ügyosztály 
elhelyezte a kilakoltatott tíztagú családot a 
szükséglakásokban. 

Vád alá helyezték 
Zavaros Aladárt, Székesfehérvár 

volt polgármesterét 
Budapest, január 25. Két esztendeje húzó-

dik az a hűtlen kezelési, közokirathamisltási 
és sikkasztási ügy, amelynek középpontjában 
Zavaros Aladár, Székesfehérvár volt polgár-
mestere áll. Zavaros Aladárnak ryanusitott tár-
sa is volt a vizsgálat során, Vargha Elemér szé-
kesfehérvári műszaki főtanácsos, aki azonban 
időközben agyonlőtte magát. 

Az ügyészség vádi....V an szerepel Zavaro-
son kivül Pintér János székesfehérvári vál-
lalkozó. Deutsch Béla építészmérnök, Sóry Sán-
dor vízvezetéki vállalkozó és Hirschhorn Gyula 
mázolómester. 

A vádirat ellen a vádlottak kifogással éltek 
s miután a Kúria már korábban ugy döntött, 
hogy az ügy elbírálására a budapesti törvény-
szék illetékes, a kifogásokat a budapesti tör-
vényszék vádtanácsa tárgyalta. Január íl-én 
kezdett az üggyel foglalkozni a vádtanács és 
Ottrubay tanácselnök mára halasztotta a dön-
tést. Délelőtt hirdette ki a vádtanács határo-
zatát. 

A vádtanács úgyszólván egész terjedelmében 
helyt adott a vádirat érvelésének és a vád-
irat értelmében vád alá helyezi az ügy sze-
replőit. Csupán Pintér János és Deutsch Béla 
terhelteimé változtatja meg indítványát és őket 
nem mint felbujtókat, hanem mint bűnsegé-
deket vonja felelősségre. A vádtanács a védők 
indítványát elutasította, a szakértökre vonat-
kozóan pedig ugy határozott, hogy majd a fő-
tárgyalás folyamán a védelem szakértőit is 
meg fogja hallgatni. A vádirat 400 oldalra 
terjed. 

mert kedvezményes fizetési feltételeink bárkinek módot nyújtanak 

rádió beszerzésére. 

7015 sz. 2+1 lámpás Orion rádió, a 9156 sz. hangszóróval együtt Kp. 

P 95.— havi részlet P 6 .- — 7016 sz ?+l lámpás Orion rádió, 

beépített négypólusu hangszóróval Kp. P 124.— havi részlet P 7.— 

— 7033 sz. 3+1 lámpás Orion rádió, négypólusu hangszóróval egybe-

épített Burópavevó készülék Kp. P 172. havi részlet P 10.50 — 
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