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A szegedi rendőrség Budapesten elfogta 
a ICárász-utcai be törés tet tesét . 

Szeged, április 10. (Saját tudósítónktól.) Szer-
dán részletesen beszámoltunk arról, hogy a 
szegedi rendőrség a legnagyobb energiával dol-
gozik a Kárász-utcai betörő kézrekeritésén és 
már szerdán olyan adatok birtokába jutott, 
amelyek után nem volt kétséges, hogy a vak-
merő betörő rendőrkézre kerülése csupán órák 
kérdése. Szerdán a nyomozás érdekében nem 
jelezhettük, hogy a szegedi rendőrségnek pontos 
adatai vannak arra nézve, hogy a fiatal betörő, 
a betörés elkövetése után másfél napig még 
Szegeden bujkált végig, majd szerdán a fő-
városba utazott, hogy az ezüsnemüeket értéke-
sítse. Még szerdán reggel dr. Borbola Jenő 
rendőrtanácsos utasitására két elsőrangú szegedi 
detektiv utazott a fővárosba, akiknek kezében 
most már nemcsak egészen pontos személy-
leírás volt, hanem ekkor már azt Is tudták, 
hogy tulojdonkipea nivszerint is kit kell keresni. 

Dr. Borbola Jenő rendörtanácsos és dr. Wi-
ber A pid rendőrkapitány már kedden a leg-
szélesebbkörü razziát rendezett az egész város 
területén és ez a nagyarányú razzia azt ered-
ményezte, hogy már kedden este a rendőrsig 
birtokában volt annak a feltört vaskazettának, 
amit Winter Emil lakásáról elvittek teli iksze-
rekkel. A kazettát a vasúti töltés alatt találták 
meg egy zsákba csavarba. Ide dobták a be-
török, hogy minden gyanút elkerüljenek. A ka-
zetta feltörve egy rigi zsákba volt csomagolva, 

Ez volt az első biztos nyom. 
A detektívek megállapították azonban, hogy 

Pödrl nevű alkalmazottja van a Winter-file 
kefegyárnak. Pödrit kihallgatták, aki kijelen-
tette, hogy Kalmárikaak adta oda kölcsön a 
zsákot. Néhány órai megfeszített munka: Kai-
márik, az anya is leánya már ott állott Bor-
bola rendőrtanácsos előtt. A keresztkérdések és 
főkép a tárgyi bizonyítékok alatt rövid tagadás 
után teljes beismerő vallomást tettek. 

Vallomásuk szerint a betörést Waldberg Mi-
hály huszonhárom ives autószerelő követte 
el, aki a fővárosból rándult le hozzájuk, amit 
termiszetesen mindig betörisek kivettek, mint 
ahogy arról tegnap a Szeged már beszámolt. 
Nyolc-tíz naponkint jött le Szegedre elegánsan 
és diszkréten, kiszemeltek egy gazdátlan lakást 
és két óra múlva már minden készen volt. 
Igy szemelték ki Winter lakását is és igy vég-
zett Waldberg .éhány perc alatt hétfőn este. 

Vallomásuk után a detektívek azonnal a fő-
városba utazlak és félnapi kutatás után, vigre 
csütörtökön reggel II. Lajos-u. 102. sz. alatt el 
is fogták Waldberg Mihály autószerelőt, aki véde-
kezni sem tudott, olyan meglepetés volt szá-
mára a detektívek megjelenése. Azonnal kihall-
gatták és már ekkor hat szegedi betörist ismert 
be. Péntek reggelre Waldberget Szegedre hoz-
zák és ekkor dr. Borbola Jenő és dr. Wéber 
Árpád azonnal megkezdik a sorozatos betöré-

amelynek alján ez a név volt olvasható: „ Pödrl." | sek minden részletének tisztázását 

Másfélmilliárd épitési segélyt kap a város. 
Szeged, április 10. (Saját tudósítónktól.) Meg-

írtuk, hogy dr. Somogyi Szilveszter polgármes-
ter hétfőn Budipestre utazott, ahol résztvett a 
Városok Kongresszusának választmányi ülésén. 
A választmány a szanálási törvényjavaslattal 
foglalkozott. 

A polgármester szerdán este érkezett vissza 
a fővárosból és csütörtökön már meg is jelent 
hiva ta lában . Munkatársunk érdeklődésére a kö -
vetkezőket mondotta el budapesti útjáról: 

— A nemzetgyűlés tárgyalása alatt álló sza-
nálási javaslatok nigyon sötétre festik a váro-
sok jövendő sorsát. A kongresszus állandó 
választmánya azért ült össze, hogy megtárgyalja 
azokat a teendőket, amelyekkel elviselhetővé 
tehetjük a ránk szakadó horribilis kisdásokat. 
A választmány elnöksége Ébert Ferencet, Győr 
város pénzügyi tanácsnokát bízta meg az ügy 
elkésziiéBével és előadásával. Ébert tanácsnok 
kimerítő részletességgel ismertette a szanálási 
javaslatokkal kapcsolatos városi ügyeket. Ezek 
között szerepel a népjóléti miniszternek az a 
terve, amely szerint az állami gyermekmenhe-
lyen ápolt gyermekek ellátási diját 7 - 1 5 év«s 
korig ezentúl az illetékes községeknek kellene 
viselniök. A. választmány kérni fogja, hogy ez 
a teher ne legyen nagyobb az eddiginél. Kéri 
a választmány továbbá azt is, bogy az állam 
l ega lább az iskolák segélyét folyósítsa a jövő-
ben is ugy, amint eddig folyósította. Kérik a 
városok, hogy az általuk végzett állami funk-
ciók ellenértékekéit törvényesen kiutalt össze-
get amely Szegeden évi 90 000 aranykorona 
volna, aranyparitásra emeljék fel és ezenkívül 
emelje fel az állam a városok adóréBzesedésé-
nek hányadát is. 

- Az állandó választmány tárgyalásának 
ezek voltak a legfontosabb pontjai. Mivel 
elég időm maradt még, felkerestem a ktslakas-
épités ügyében báró Horváth Emil államtitkárt 
és megállapodtam vele abban, hogy az egy-
milliárd korona államsegélyt raáafélmtlliárdra 
emelik fel. de a városnak olyan épületet kel 
építtetnie, amelyben hat négyszobás és ke 
háromszobás lakás is lesz. Ezeket a lakasokat 
olyan m a m a b b állást betöltő közalkalmazottak 
kapják, akiknek hivatásuknál fogva állandóan 
Szegeden kell tartóxkodniok, elsősorban a lk-
kás nélküli egyetemi tmárok. A többi lakás fölött 
a város szabadon rendelkezik. A telek értékét, 

az állami és a városi hozzájárulást aranyérték-
ben állapítják majd meg és olyan arányban 
részesül majd a város 8 az állam a ház jövedel-
méből, amilyen arányú a hozzájárulás. A város 
bármikor megválthatja a házat. A népjóléti mi-
niszter erre vonatkozó leirata hamarosan meg-
érkezik Szegedre és szt a törvényhatóság aztán 
szabályszerűen letárgyalhatja. 

— Eljártam a belügyminisztériumban is, ahol 
a létszámspasztás iránt tudakozódtam. Megtud-
tam, bogy a pénzügyminiszter kívánsága szerint 
a belügyminiszter minden várostól, igy Szeged-
től is külön kimutatást kér az alkalmazottakról. 
A leirat nemsokára leérkezik 

— A pénzügyminisztériumban is voltam, ahol 
a város forgalmi adó járandóságát sürgettem 
meg és megsürgettem a még nem engedélye-
zett szeszfőzők engedélyezéséi is. Ezt sz utóbbi 
kérelmemet azonnal teljesítették i s az engedé-
lyek néhány nap múlva Szegeden lesznek. 
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—- Kiknek vannak igényei a szerb meg-
szállás miatt. A polgármesterhez a következő 
belügyminiszteri rendelet érkezett: „A szegedi 
pénzintézetek és egyéb érdekeltségek meghall-
gatásával haladéktalanul állapítsa meg, hogy a 
szerb megszállásból kifolyóan vannak e igé-
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L, II., HL, IV. része 
vasárnap 

a Belvárosi Moziban, Szeged. 

| sok szempontjából figyelembe jöhetnek. J;len-
' tését április 18-án felülvizsgáló és kiegyenlítő 

hivatalba délelőtt 11 órakor (Budapest, Deák 
Ferenc-ufca 1) tartandó értekezletre személye-
sen hozza magával." Akinek ilyen igénye van, 
azt a polgármesteri hivatalban legkésőbb hétfőn 
déli 12 óráig jelentse be. 

| l f / f f Pintek. Róm. kat. is protestáns Fájd< 
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il perckor, nyugszik 6 óra 42 perckor. 
Somogyi-könyvtár nyitva d. e. 10—l-ig, d. u. 4—7-ig. 

Muzeum nyitva d. e. 10—l-ig. 
A színházi előadás f&l 8 kor, a mozi előadások 5, 7 

ét 9 órakor kezdődnek. 
Szegeden a gyógyszertárak közül szolgálatot tartanak: 

Franki Antal Szentgyörgy-tér (telefon 118), Zakár Sándor 
Valéria-tér (telefon 695), Temesváry József Dugonics-tér 
(telefon 793), Salgó Péter Mátyás-tér (telefon 296), 
Moldvány Lajos Újszeged (telefon 846). 

Makin ezen a héten Sándor Zsigmond Szegedi-utcai 
gyógyszertára tart éjjeli szolgálatot. 

— A püspöki konferencia. Budapestről je-
lentik : A magyarországi püspökök kara szer-
dán délelőtt tartotta meg dr. Csernoch János 
bíboros-hercegprímás elnökletével a szokásos 
tavaszi konferenciáját a hercegprímás budapesti 
palotájában Ezen konferencián a püspöki kar 
valamennyi tagja megjelent, valamint megjelen-
tek a megszállás alatt levő meg nem szállott 
területeket kormányzó püspöki vikáriusok is, a 
kassai kivételével, aki más irányú elfoglaltságá-
val mentette a távolmaradását, ugyancsak 
hiányzott P. Zadrarecz tábori püspök is, aki 
ezidöszerint Amerikában tart a kivándorolt ma-
gyaroknak lelki gyakorlatot A konferenciát a 
hercegprímás nyitotta meg és a tanácskozások 
során szóba került a tanítóképző intézetek hit-
tankönyveinek rendezése. Megbeszélés tárgya 
volt továbbá az egyes hittudományi főiskolákon 
külön liturgikus székek felállítása. Majd bemu-
tatta a hercegprímás a világ összes katholikus 
szerveinek jelentését és egyben közölte, bogy 
ö, mint ennek a világszervezetnek magyar-
országi protektora, hazánk képviseletével P. 
Bangha Béla Jézustársasági atyát bízta meg, 
aki a hivatalát el is foglalta. Tárgyalták ezen-
kívül az uj közoktatásügyi reformmal kapcso-
latban szükségessé vált intézkedéseket, valamint 
a jeruzsálemi zarándokház és az iskolánkivüli 
népoktatás kérdését. 

— Akcióba lép ismét az . e r d é ü l U t ő " . 
Szeged város tanácsa néhány nap előtt elhatá-
rozta, hogy a kipusztított makkoserdőt pótol-
tatja. Kiss Ferenc erdőfötanácsos most levelet 
irt a tanácsnak és bejelentette, hogy hajlandó 
teljesen önzetlenül magára vállalni a körtöltés 
befásitásával járó munkálatok irányítását és a 
fásítás programjának kidolgozását. A tanács 
természetesen örömmel fogadta el a nyugalomba 
vonult erdőültető ajánlatát. 

— Doktoravatás. Dr. Soltész Imre hírlap-
író jogtudort, a Miskolci Reggeli Hirlap munka-
társát a szegedi Ferenc József-Tudományegye-
temen ma délelölt az államtudományok dokto-
rává is felavatták. 

— A szegedi szociáldemokrata pá r t va-
sárnap délelőtt fél tiz órakor a Bruckner-kert-
ben, a szanálási javaslatok ellen, népgyűlést 
tart. Előadó Esztergályos János nemzetgyűlési 
képviselő. 

— Megint fenyegetően árad a Maros. A 
megbizhatatlan Maros egy napi apadás után 
ismét erősen áradni kezd. Tegnap és ma 11 
centiméterrel emelkedett a viz s a mérő most 
437 centimétert mutat. Amellett a viz nyugta-
lan, ami a makói mérnöki hivatal szerint, na-
gyobb áradás előjele. Feltűnő, bogy a folyónak 
ya'ósággal rohanó gyorsasága megszűnt, ami-
nek magyarázata a Tisza magas vízállása. Ez 
ugyanis akadályozza a Maro*t a gyors lefolyás-
ban, aminek a makói ártérre igen károsad a 
következményei, mert ejyre nsgyobb bevetett 
terület kerül viz alá. De szenvednek a n í k ó i 
földek a vadvizektől is. A szentlörind fö'deket 
egészen elöntöttéa a vadvizek, *melyekn*K e-
»«ető csatornáit az újonnan épített vasúti töl-
tések elvágták. A hetvenes években sokkal na-
gyobb volt a viz és a földek még nedvesek s a 
lettek, mert öt levezető csatorna működött És 
valamennyi vasúti töltés áldoza'a fett Az ér-
dekelt gnzdák most hegyköiségg* alakulnak, 
hogy közös erővei véde^zzenek a Komoly ve-
szedelem ellen. 
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^ r K 1 1 ! P C D C Á Ki mellett, srokér-teng lyek, ráfvisak, teljes kocsivasalások, bútor- ós épületva;alá 
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