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Rendszeresítik 
a menetrend-értekezleteket Szegeden 

Egy évig lesz érvényben a mostani menetrend 

(A Délmagyarország munkatársától.) A 
múlt héten, pénteken lépett életbe a Máv. 
összes vonalain a nyári vasúti menetrend, 
amely más években október közepéig volt ér-
vényben. Most az eddigi szokásoktól eltérően 
már egész esztendőre szól a menetrend. Ez 
természetesen nem jelenti azt, hogy az ősz fo-
lyamán esetleg nem lesz menetrend-változás. 
Sor kerülhet ugyanis arra, hogy a közeikör-
nyéki vasúti forgalomban egyes vonatok köz-
lekedtetését — amelyek a nyári idényben ki-
fizetők — télire megszüntetik, de jelentősebb 
változást nem hajtanak végre télen, a vasúti 
forgalomban és a mostani menetrend főbb 
irányelvei lesznek érvényben 1937 május 27-ig. 

örvendetes ujitás az is, hogy rendszeresitik 
a menetrendi értekezleteket. Á legutóbbi me-

netrendi értekezletet, a környék érdekeltségé-
nek a bevonásával, ez év januárjában tartották 
Szegeden. Ezentúl minden évben, januárban 
lesz ilyen menetrendi értekezlet azokban a 
városokban, amelyekben üzletigazgatóságok 
vannak. 

Azt is tervezték legutóbb, hogy a. Szeged 
felől érkező vonatokat nem a Nyugati pálya-
udvarra, hanem a Keletire irányítják. Sró volt 
arról, hogy az uj rendszer már májusban, a 
nyári menetrend életbeléptetése alkalmával 
megvalósul. A vonatok áttelepítésére azonban 
egyelőre nem kerül sor, mert nagyobbarányu 
építkezést kell végrehajtani. A tervet nem ej-
tették el és az ősszel valószínűleg a Nyugati 
helyett a Keleti pályaudvarra futnak be a 
szegedi vonatok. 

Háromezernél több nedves lakásból kellene 
kitelepíteni a lakókat 

Ú j b ó l ellenőrzi a város a nedves lakásokat 

(A Délmagyarország munkatársától.) A sze-
gedi közegészségügyi intézet rendkívül tanul-
ságos kimutatást készített arról, hogy a tüdő-
vész milyen szörnyű mértékben pusztítja Sze-
ged lakosságát. A kimutatás az egyes város-
részek adatait külön-külön tünteti fel. A szá-
zalékos arány a városrészekben a következő: 

Újszeged 
Felsőváros 
Belváros 
Rókus 
Móraváros 
Alsóváros 

35 százalék 
11 
42 
50 
51 
51 

A tbc. fertőzés tekintetében tehát Újszegeden 
a legjobb a helyzet és meglehetős gyakori a 
fertőzés a Belvárosban. Ennek főoka a nedves 
lakásokban rejlik. Egy másik statisztika sze-
rint 

a Belvárosban még most is ezer-
nél több a nedves lakás. 

Ezeket a lakásokat a tiszti főorvosi hivatal 
már régen egészségtelennek és lakhatásra al-
kalmatlanoknak minősítette, nagvrészükhen 
mégis laknak, sőt nagvcsaládu emberek lak-
ják. Igen sok a nedves lakás még a Belváros 
következő uccáiban: 

A Somogyi-, a Zrínyi-, az Apponvi Albert-, 
a Takaréktár-, az Arany János-, a Jókai-uccá-

ban, a Tisza Lajos-köruton, a Boldogasszony-
sugárulon és a Polgár-uccában. 

Most újból végigellenőrzi egy bizottság a már 
nyilvántartásba vett nedves lakásokat és fel-
szólítja a lakókat, hogy rövid időn belül köl-
tözzenek ki. A kiürítés után az egészségtelen 
lakásokat nem szabad újból kiadni lakások 
céljaira. A rendelkezés betartását a városi bi-
zottság rendszeresen ellenőrizni fogja. 

Móra- és Alsóváros feltűnően rossz tuberku-
lózis-statisztikájának szintén a sok nedves 

lakás az oka. 

A két városrészben másfél ezernél 
több a nedves, egészségtelen lakás. 

Különösen a Bokor-, a Szivárvány-, a Rákó-
czi-, a Vaspálya-uccákban, a Mátyás-tér, a 
Róka-, a Pálfy-uccák, továbbá a Petőfi Sándor-
sugáruton, az Alföldi-, a Váradi-, a Kormá-
nvos-, a Faragó-, a Veresács-, a Remény-, a 
Hajnal-, a Répás-, az Alkony- és a Nemesta-
kács-uccák azok, amelyekben sok a nedves la-
kás. 

Megál'apitható, hogy a nedves, egészségte-
len lakások tekintetében a Móra-városrészt il-
leti meg a szomorú elsőség az egész városban 
nyilvántartásba vett nedves lakások egyhar-
mada Móravárosban található. A statisztika 
szerint ugyans 3200 a nedves lakások száma 
Szegeden és az öt városrész közül a legnépe-
sebb Móravárosrészben van a legtöbb nedves és 
egészségre ártalmas lakás. 

Szitu Kálmán államtitkár tanúvallomása 
a Pelfgkd—Lázár-per keddi tárguálásán 

Budapest, május 19. A P e t t y k ó — L á z á r 
sajtóper keddi folytatólagos főtárgyalásán első-
nek dr. O t t ó László kultuszminiszteri titkárt 
hallgatták ki tanuképen, aki az elnök kérdéseire 
felelve elmondotta, hogy arról nincs tudomása, 
mintha Pettykó .Tános egyetemi lakásának a res-
taurálásánál különös pompát fejtettek volna ki. A 
tanú ezután elmondotta, hogy előtte csupán dr. 
Soóky igazgató panaszolta el azt, hogy őt Petty-
kó üldözte ki állásából csupán azért, hogy azután 
megtelelő díjazásért Soóky hivatalát is magára 
vállalja. 

Dr. L á z á r Ferenc vádlott állandóan a tárgy-
hoz szorosan nem tartozó kérdéseket adott fel a 
tanunak, ugv, hogy az elnök ismét, a tárgyalás 
félbeszakításával, majd rendreutasitássa] fenye-

gette meg. 

Az incidens után Ottó László elmondotta, hogy 
az egyetem gazdasági hivatala valóságos leányin-
ternátushoz hasoulitoft, annyira elterjedt ott ez 
intrika és pletykálkodás. 

— Én ezt a minisztériumban is jelentettem — 
jegyezte meg a tanu. Ezután megemlékezett ar . 
ról, hogy N é m e t h Sándor egyetemi számvevő-
széki főtanácsos is „üldözöttnek" érezte magát és 
„az üldözést" Pettykónak tulajdonította. 

Dr. S z i l y Kálmán kultuszminisztériumi ál-
lamtitkár volt a következő tanu. A tanácselnök 
nyomban feltette az első kérdést: 

— Van-e Nagyméltóságodnak tudomása arról, 
hogy Pettykó volt szegem egyetemi tanácsjegyző 
jogtalanul szedte be az igazolójegyekért az egy-
pe'r.gőt? 

— Az igazolójegyek kiadásáról tudomásom 
van, de hogy jogtalanul adta ki, nem hiszem, mert 
az egyetem tanácsának hozzájárulása nélkül nem 
tehette. 

— Az államtitkár urnák van-e tudomása ar-
ról — hangzott az elnök ujabb kérdése —, hogy 
Pettykó János bosszúból rosszul minősítette Vá-
ra dy Irén szegedi egyetemi tisztviselőnő'? 

— Arról, hogy hosszúból történt volna a lemi-

Kerékpárosok! 
Elsőrendű kerékpárokat engedményes ár« 
ban részletre adom. T ¡mika^ és alkatrészeket 

árban k a p h a t Szántó Sándor nál 
'M Saeged , (Kiss D palota) Kiss u. 2. 

nösités, nincs tudomásom — válaszolta Szily Kál-
mán. 

Dr. S á r a y szavazóbíró kérdésére válaszolva 
az államtitkár kijelentette, hogy a minősítés egyéb-
ként csak az egyetem rektorainak, vagy az egyes 
fakultások dékánjain?1': áll jogában. Pettykó eset-
le^ts minősítési tervét mindenkor a rektornak, 
vngv i < '̂1;-innak kellett nláiraia. A taiiu arról 
ne: Uj-, .¿ogy Vlradv Irén ügyében ujabb minősí-
tés történt volna. 

— Van-e luiloiuasa arról, hogy Pettykó bizo-
nyos mértékben megnehezítette volna Németh Sán 
dor működését? 

— Igen, erről tudomásom van. Amikor Szege 
den lent jártam, az egyetemi tanároktól hallottam 
hogy Pettykó tanácsjegyző meglehetősen megne-
hezíti Németh Sándornak, a. gazdasági hivatal igaz-
gatójának működését és ezzel hozzájárul ahhoz 
hogy Németh tekintélye nem tud kialakulni. 

— Arra is emlékszem, hogy ezalkalominal a ta 
nácsjegyző urat barátságosan négyszemközt fi 
gyelmeztettem arra, hogy ezekről tudomással bi 
rok és nem tartom megfelelőnek, hogy a tanács 
jegyző megnehezítse a gazdasági hivatal műkő 
dését. Pettykó tanácsjegyző ur ekkor megígért« 
uekem. hogy a jövőben passzive fog viselkedni é» 
tartózkodni fog minden további nézeteltéréstől 
vitatkozástól és kritikától. 

Most dr. L á z á r Ferenc vádlott kérdése kö 
vetkezett: 

— Tetszett arról hallani, hogy Pettykó megta 
gadta hivatala átadását? 

— Tgen. 
Ezután dr. S z e g z á r d y József gimnáziumi 

tanár dr. S o ó k y „eltiprásáról", a diáki,lazolvá 
nyokról és a tanácsjegyző állítólagos mellékjöve-
delmeire vonatkozólag tett vallomást, amellyel » 
keddi tárgyalás véget ért és annak folytatását » 
tanácselnök szerda délelőtt fél 10 órára haladsz-

í totta. 

Miniszteri kiküldöttek 
a szegedi tanyavilágban 

i Egyelőre a lanyai oktatásügyet tanul-
mányozzák 

(A Délmagyarország munkatársától.) Je-
lentette a Délmagyar ország, hogy miniszteri 
kiküldöttek fogják tanulmányozni Szegeden a 
tanyai közigazgatás rendszerét. Kedden dél 
előtt megérkezett Szegedre dr. Benis Artúr 
tanügyi főtanácsos és dr. Tóth Béla helyettes 
polgármesterrel tárgyalt a tanyai oktatásügy 
mai állásáról. Dr. Benis főtanácsos, aki a 
kultuszminisztérium megbízásából érkezett 
Szegedre, dr. Katona István tanácsnok és dr 
Kiss István taptigyi fogalmazó társaságában 
fogja a helyszínen tanulmányozni a tanya ok 
fatásügyét. A tanyai tanulmányút előrelátha-
tólag egy hétig tart és a város egész tanya-
világára kiterjed. 

A tanyai iskolaügy tanulmányozása össze 
függésben van a tanyai közigazgatás tervbe-
vett átszervezésével. Rövidesen megérkeznek 
a belügyminisztérium kiküldöttei is Szegedre 
és ugyancsak a helyszínen fogják tanulmá 
nyozni, hogy a tanyavilág jelenled közigaz 
gatási rendszerén, a szükségletnek megfelelően 
milyen változtatásokat kellene végrehajtani. 
A kiküldöttek tanulmányozni fogják azt a 
kérdést is, hogy a mai gazdasági és népességi 
viszonyokat figyelembe véve, hány tanyai 
központ megszervezésére volna, szükség. 
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