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Tizennégy szükséglakó 
egy szükségszobában 
Hogyan akar elhelyezni a népjóléti 
kerületvezető egy kilakoltatott ipa-
roscsaládot 

(A Délmagyarország munkatársától) Szep-
tember 4-én a szegedi járásbíróságon Török Bá-
lint járásbirónál lakbérleti ügyben tartottak tár-
gyalást. A felperes ótott János volt, akinek az 
Alföldi-ucca 35. szám alatt van kis háza- Az 
egyik bérlője, Sándor Jenő 56 éves szegedi oi-
pésziparos volt az alperes, aki a rossz viszonyok 
folytán a havi 10 pengő lakbért sem tudta fizetni. 
de nem valami nagy összeggel, hanem mind-
össze 6.25 pengő lakbérrel volt hátralékban. A 
bíróság mégis kimondta, hogy Sándor .fenő tar-
tozik az Alföldi-ucca 35. számú házban bérelt 
egy szoba-konyhás lakását elhagyni és Kovács 
iárásbirósági végrehajtó szeptember 28-án dél-
előtt 10 órára szóló kilakoltatási Végzést kézbesí-
tett ki. 

A kilakoltatást pénteken, 28-án délelőtt foga-
natosították is- Sándor Tenő, aki valamikor jobb 
napokat látott, cipészüzlete volt a Kölcsey-uccá-
ban, azzal a feltétellel volt hajlandó elhagyni 
a lakást, ha a népjóléti hivatal, illetőleg a hi-
vatal negyedik kerületi kirendeltsége szükségla-
kárban helyezi el. Sándornak ugyanis 

feleségén kivül négy gyermeke van, 
kél leány, az egyik 18, a másik 23 
éves, a másik kettő fiu, egy 22 és 

egy 5 éves. 

A negyedik kerületi népjóléti kirendeltség ve-
zetője közölte Sándorral, hogy a Cserepes-soron 
tud neki szükséglakást ?dn: mire a sok vihart 
látott régi szegedi iparos kiment a Cserepes-sor-
ra és ott megállapította, hoir-y 

abban a szükséglakásban, amely-
ben hatodmagával el akarják he. 
lyezni, Iielmly Géza 34 éves bog-
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nársegéd lakik feleségével, 8 és 5 
éves kisleányával és 3 éves és 10 

hónapos kisfiával. 

Azonkívül ebben az egyszobás szükséglakásban 
lakik Helmly feleségének 17 éves testvérhúga és 
Helmly 69 éves anyósa is- Nem sok idő és talá-
lékonyság kellett tehát annak a megállapításá-
hoz, hogy abban az esetben, ha Sándor Jenőék 
hatan bemennek a részükre kiutalt szükségla-
kásba, akkor Helmlyéfckel együtt 

nemre és korra való tekintet nélkül 
összesen tizennégyen fognak lakni 

abban az egyetlen szobában. 

Sándor ekkor visszament az Alföldi-uccába és 
közölte a negyedik kerületi népjóléti kirendelt-
ség vezetőjével, hogy nem hajlcnáó abba a szük-
séglakásba bemenni és többek között a követke-
zőket mondotta: 

— Az én leányom is dolgozik, nehéz munkát 
végez és alaposan meg kell mosakodnia. 
Ugyanúgy a fiaim is, de Helmly is. aki most a 

részemre kiutalt Cserepes-sori szükséglakás-
ban nyolcadmagával lakik. 

A népjóléti vezető azonban ragaszkodott ah-
hoz, hogy Sándor Helmly egyszobás szükség-
lakásába bemen jen, igaz, hogy közben kiutalt 
Helmly részére más lakást, de az is olyan, hogy 
Helmlyék nam foglalhatták el. így most az a 
helyzet, hogy Sándor Jenő családtagjai közül 
azok, akik tudnak, másoknál helyezkednek el 
egy éjszakára, akik nem, azok az 56 éves iparos-
sal együtt kint fognak az uccán éjszakázni a 
Cserepes-sori szükséglakás előtt, ahová a sok-
kal több gondosságra és alaposságra kötelezett 
népjóléti vezető a bútorokat kitétette. 

A téli menetrend sem javit 
a szeged—budapesti 
összeköttetésen 

Pick Jenő beadványa a polgármesterhez 

(A Délmagyarország munkatársától.) A Dél-
magyarország egyik legutóbbi számában hiva-
talos jelentés alapján közöltük, hogy a téli 
vasúti menetrendben milyen változások lesznek-
Ezzel kapcsolatban most Pick Jenő kormány-
fotanácsos a következő beadványt intézte dr. 
Pálfy József polgármesterhez: 

„A téli menetrendet a Máv. a napokban hozta 
nyilvánosságra és abból sajnálattal kell megál-
lapítanom, hogy a Budapest—Szeged vonalon az 
összeköttetést nem javították meg. Az ország 
legtöbb fővonalán sebes vonatokat állítottak be, 
a Budapest—Szeged viszonylatban azonban ez 
nem történt meg. A Budapest—Szeged k ízötti 
távolság 180 kilométer, melyet a gyorsvonatok 
3 és negyedóra alatt futnak be, ami az élet mai 
tempójának nem felel meg. Tudomásom van 
arról, hogy az ,,Árpád" nevű nversolajmotor, 
amely 120—130 kilométer sebességgel halad 
amely nyáron a balatoni utasforgalmat bonyo-
lította le és sikeres próbautat tett Bécsig, ez-
időszerint használaton kivül áll. Kérelmezzük a 
Máv.-t61, hogy már a téli menetrendben állítsa be 
az Árpád nyersolajmotort, amivel szerény meg-
ítélésem szerint a menetidőt 2 és egynegyed 
órára lehetne lecsökkenteni az esetben, ha a mo-
tor csak Félegyházáü, Kecskeméten és Ceglé-

den áll meg. Tudomásom szerint két további 
nyersolajmotor van készülőben, a harmadikat 
pedig május végére tervezik- Ha beválik a sz. 
gedi vonalon a tél folyamán a nyexsolajmotor-
közlekedés. az esetben biztosra vehetjük, hogy 
állandósítani fogják a fővonalakon a nyersolaj-
motorok járatását, 

Pécs városa noha repülőjárattal rendelkezik, 
éppen a napokban kapott ígéretet Fabinyi ke-
reskedelemügyi miniszter úrtól, hogy sinautót 
kap, amely a 246 kilométeres utat három óra 
alatt futja be. Mennyivel indokoltabb volna, 
hogy Szegedről az ország második városából, 

Őszi árainkból. 
1 drb sveici vasaló 3-as 3.98 
1 drb húsdaráló 5-ös 5.98 
1 drb kávédaráló, tiszta réz 2.88 
1 drb rézmozsár, 5-ös, nehéz 3.48 
1 drb rézhabüst, 22 cm. 3.98 
1 drb konyhamérleg, 5 kg-os 4-98 
1 drb rézkarnis, komplett 2.88 
1 drb burgonvaprés 1.58 
F A Y E N C E A R U K B Ó L 
2 drb reliv v. duplaerős nagy 

mély v. lapos tányér —.88 
2 drb sima mély, vagy lapos 

tányér nagy &-JB8 
2 pár teáscsésze, szines —.98 
3 drb kávésbögre, szines —.78 
26 részes szines ebédlőkészlei 19.80 
12 részes szines füszerkészlet 9.80 
Zománcedényáraink is legolcsóbban. 

E D É N Y C S A R K I O K 
Szeaed, Tisza Laios KÖÍUÍ 3S SZ. 

amelynek repülőjárata sincsen. Budapest sin-
autó beállításával 2—2 és negyed óra alatt meg-
közelíthető legyen. 

A Máv.-nak is saját érdeke, hogy a Budapest 
—Szeged viszonylatban a közlekedést megja-
vítsa, mert a közeljövőben a budapest—szegedi 
atrtóut kiépül, amely esetben az autóközlekedés 
sokkal sryorsabb lesz az eddiginél-" 

Bécs isen letartóztattak 
etiv w a p s r a i i p hivatal-
nokot Németország ¡javára 
elkövetett kémkedés miatt 

Bécs• szeptember 28- Bécsi politikai körökben 
ma késő délben rendkívül érdekes és nagyfon-
tosságú hírt kolportáltak- Arról van szó, hogy 
egy magasrangu áránni hivatalnokot a bécsi 
rendőrség tegnap este letartóztatott, azzal a 
gyanúval, hogy érintkezésben állott Németor-
szággal és osztrák hivatalos körök magatartá-
sáról kémjelentéseket küláött Németországba. 

A letartóztatott magasrangu államhivatalnok 
nevét és rangját egyelőre titokban tartják-

Szerdán lopott, tetten-
érték, pénteken nyolc 

napot kapott 
(A Délmagyarország munkatársától.) Meg-

írta a Délmagyarország, hogy két nappal ez-
előtt zsebtolvajláson tettenérték Farkas Gyula 
19 éves napszámost. Farkas egy algyői gaz-
dálkodó zsebéből kihúzta 39 peogőt tartalmazó 
pénztárcáját és azzal futásnak eredt. A járókelők 
azonban rövid üldözés után elfogták- Tekintettel 
arra, hogy tettenérés esete forog fenn, pénteken 
már a járásbíróság elé állították Farkast. Beis-
merte a zsebtolvajlást és azzal védekezett, hogy 
heten vannak odahaza, nagy nyomorban élnek, 
ezért szánta rá magát a lopásra- Kereset nem 
volt, odahaza éheztek már, csak ezért lopott- A 
bíróság a sok enyhitő körülményre való tekin-
tettel csupán nyolcnapi fogházra ítél te Farkast-

a, s z o m b a i o n mutatjuk be az elstt nagy magyar vi ágfilmet. Csathó Kálmán víg-játékának 
remekbe sikerült filmváltoza-
ta. Főszoreplők: 

P e r c z e l Zitta, az uj filmsztár. 
D e l l y F e r e n c , a daliás film-
amorozó, KabOS G y u i S , Gó-
zon Gyula, Gambas'ögl Ella, 
Berki Li'i, Pethí Attila és a 
pompás ki éiő műsor. 
Előadása«. 5. Y, « órakor a 

l e g p o m p á s a b b m a g y a r f i l m . BEWiSTO lïlQZiBâN. 


