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Egy nemzetközi kasszafuró-társaság 
Budapesten egy hét alatt tiz betörést követett el. 

Budapest, szeptember 10. Mi éjjel Láng 
Árpád kerékpár-nagykereskedő Teréz-köiut 3. 
szám alatt lévő üzlelében falbontás uljin be-
törők hatoltak be, akik megfúrták a pénzszek-
rényt és 50 millió koronái magukkal vittek. A 
nyomozás alkalmából talált ujjlenyomatokból, 
valamint a kasizafurás tecanikajíbói a detek-
tívek rövidesen megállapították, hogy egy hír-
hedi is régóta kéréséit betörő-társaság követte 
el a vakmerő betörist. 

A legutolsó htlen tiz ilyen bflncselekmény 
történt. A rendőrség ebből arra következteti, 
hogy Európa fővárosii legjobb kasszafurói-
nak egyrésze moit Budapestre helyezte át mű-
ködésének a szinterét, egyelőre azonban nem 
nagy eredménnyel, mivel a legutóbbi hét tiz 
kasszifurása közül kilenc eredminytelen maradt 
és csak a mára virradó éjjel végrehajtott leg-
újabb bitörés sikerült. 

A bodomi kertgazdaság és a városi intézmények zöldségszükséglete. 
A városi üzemek központi igazgatóságának egyik 

utóbbi ülésén panaszt emelt a bodomi kertgazda-
ság vezetője, hogy a város szociális intézményei 
közül három: a szegényház, az árvaház és a köz-
kórház főzelék- és zöldségszükségletének túlnyomó 
nagy részét nem a bodomi kertgazdaságtól szerzi 
be, hanem a piacon, kofáktól vásárolja, még pedig 
lényegesen drágábban, mint amennyiért a kert-
gazdaság szállítaná. Ez a rendszer elsősorban a 
városra jelent fölösleges többletkiadást, amennyi-
ben az intézmények föntartása lényegesen többe 
kerül. Kárt jelent azonban a bodomi kertgazda-
ságra is, amelynek legfőbb rendeltetése az, hogy 
terményeivel a városi intézményeket elégitse ki. 

Az üzemigazgatóság éppen ezért elhatározta, 
hogy javaslatot terjeszt ebben az ügyben a tanács-
hoz és kéri a kérdés radikális rendezését Az üzem-
igazgatóság javaslata szerint kívánatos és célszerű 
lenne, ha az intézmények ellátását egy, erre a 
célra alakítandó bizottság intézné. A bizottság 
elnöke a tanács egyik tagja lenne, tagjai pedig a 
főszámvevő, a bodomi kertgazdaság íökertésze és 

a kérdéses intézmények gondnokai lennének. Ez a 
bizottság minden hónap huszonötödikén ülést tar-
tana és a gondnokok ezen az ü!é3en mutatnák be 
a vezetésük alatt álló intézmények következő havi 
anyagszükségletéről készitett kimutatásokat. A bi-
zottság revideálná a szükségleteket és azokra az 
anyagokra, vagy árukra, amelyek a város bodom-
kerti gazdaságából nem szerezhetők be, verseny-
tárgyalást irna ki. A legelőnyösebb versenytárgya-
lási ajánlat benyújtójánál tenne megrendelést — 
természetesen a tanács jóváhagyásától feltételezet-
ten. A tanács arra kötelezné a szociális intézmé-
nyeket, hogy konyhakerti vetemény, főzelék- és 
zöldségszükségletüket kizárólag a bodomi kert-
gazdaságtól szerezzék be és utasítaná a bodomi 
kertgazdaság vezetőjét, hogy az intézmények szük-
ségletének teljes kielégítéséről és biztosításáról 
gondoskodjon. 

Az üzemigazgatóság javaslatával a tanács rövi-
desen foglalkozik és értesülésünk szerint a javas-
latot teljes egészében el is fogadja. 

Amikor az öngyilkos szülésznő vőlegénye 
tanukkal együtt Jelentkezik a hagyatékért. 

A napokban apróbetüs hirecske, nem sokat 
mondó, de tragikusan komoly formájában jelen-
tette, hogy özvegy Pullmann Jánosné szülésznő 
a Fekeiesas-szállodában öngyilkossági szándékból 
marólúgot ivott. A mentők a közkórházba szállí-
tották. Az öngyilkos szülésznő állapota mind-
inkább sulyosodott, miglen szerdán reggel hosszas 
haldoklás után meghalt. Hagyatékában egy német 
nyelvű levelet találtak, amely a román megszállott 
területen lakó szülőkhöz szólott. A rendőrség le-
tétbe helyezte az öngyilkos aranyóráját, ékszereit, 
pénzét, takarékkönyvét és tulajdonjogi értesítését, 
amely azt igazolta, hogy özvegy Pulmann Jánosné-
nak a megszállott területen adósságmentes háza 
van. 
K A rendőrség a hagyatékról annak rendje és 
módja szerint jegyzökönyvet vett fel, hogy átjut-
tassa a leltári hivatalba, ahol majd kikutatják az 
örökségre igényttartó rokonságot. 

A csütörtöki napon azonban a rendőrségen meg-
jelent egy tengerészkatona, aki az ügyeletes tiszt 

elé járulva azt kérte, hogy ő, mint az öngyilkos 
szülésznő vőlegénye birtokba vehesse annak érték-
tárgyait, mivel az elhalt még életében tanuk előtt 
mindent ráhagyományozott. A tengerészkatona 
állitásainak igazolásául néhány szomszédot, jó-
ismerőst és barátot is előhozott, akik a legkomo-
lyabban állították a tengerészkatona vőlegényi mi-
voltát. Az intervenció azonban eredménytelen ma-
radt s különösen attól kezdve, amikor a tengerész 
katona tanácsot kért arra vonatkozólag, hogy ö 
a megszállott területi házra ml uton és módon 
kaphat kölcsönt, mert neki pénzre van szüksége. 

Az ügyeletes rendőrtiszt elutasitó válasza után 
az igazoló szomszédság élén a vőlegénnyel nagy 
szomorúsággal távozott s különösen azt fájlalták, 
hogy az értéktárgyakat nem tudták megkapni. 
Most ügyvédhez fordulnak, hogy a szóbeli örök-
hagyó állítólagos kívánságának érvényt szerezze-
nek. Az értéktárgyak pedig egyelőre a rendőrségi 
raktárban maradnak az elveszett kalapok, kabá-
tok, az öngyilkosok gyürüi és órái között. 

Két egyetemi tanár kapott lakást eddig a vasúti palotában. 
Néhány nap előtt hosszabb cikkben számolt 

be a Délmagyarorszdg arról a lehetetlen hely-
zetről, amelybe a reálgimnáziumá átalakított 
szegedi állami főgimnázium került az egyetem 
terjeszkedési vágya következtében. Megírtuk, 
hogy a hajlékából kiszorított és idegen hajlékba 
kényszeritett középiskola kénytelen többszáz 
beiratkozásra jelentkező diákot elutasítani, mert 
az egyetem nem üriti ki az állami főgimnázium 
négy esztendővel ezelőtt okkupált épületét, 
pedig számos hajlékainak a száma az idén 
nyáron a leszámolóhivatal hatalmas korcsolya-
tóri palotájával gyarapodott, amennyiben azt a 
háromemeletes palotát, amely S;eged város leg-
nagyobb középülete, a központi vasúti le-
számolóhivatal feloszlatásával a szegedi egye-
tem kapta meg. Azok az egyetemi intézetek, 
amelyek jelenleg a gimnáziumban működnek, 
ebben a hatalmas épületben kényelmesen el-
férnének, tehát teljes joggal merült fel a város 
közönsége körében az a kivánság, hogy az 
egyetem ürllse kl a gimnáziumot és azt adja 
vissza rendeltetésének, meit hiszen az egyetem-

nek nem lehet dija a közipfoku oktatás meg-
nyomorttása. 

Az egyetem azonban nem látja elérkezettnek 
az időt a gimnázium kiürítésére. A leszámoló-
hivatal hatalmas palotájában néhány kisebb 
egyetemi intézetet helyez el is nihány egyetemi 
tanárnak ad lakást, természetesen olyanoknak, 
akik eddig még nem jutottak megfelelő la-
káshoz. 

Ezzel a furcsa üggyel az egyik előkelő fő-
városi újság is foglalkozott és ugyanaz a lap 
következő számában minden kommentár nélkül 
közölte dr. Kosutány Ignácnak, a szegedi egye 
tem egyházjog tanárának helyreigazító levelét. 
Kosutány professzor helyreigazítása szerint a 
volt vasúti palotában egyetlen egyetemi tanár 
sem kapott lakást. Valószínűnek tartjuk, hogy 
Kosutány professzor a viszonyok ismerete nél-
kül irta meg nyilatkozatát, mert abba egy 
nagyon vaskos tévedés csúszott be. Az egye-
temnek átadott vasnli palotában igenis van 
nihány egyetemi tanárnak, vagy iiszlviseiőnek 
irlgylésremélióan szép és tágas lakása. 

Dr. Kogutovltz Károly, a földrajzi intézet ve-
zető professzora számára a leszámolóhivafal 
volt főnökének, Villax Béla királyi tanácsosnak 
a háromszobás lakását bővítették ki ötszobássá 
és adták át. Ez a lakás a vasúti palota első 
emeletének hatos számú ajtaja mögött van és 
Kogutovltz professzor már hetek óta benne 
lakik. 

Dr. Bibi István miniszteri tnnácsos, az egye-
temi könyvlir igazgatója a vasúti palota második 
emeletén kapott négyszobás lakást. 

A vasúti palotában egyébként összesen negy-
venkit lakás van. Ebből harmincöt régi és 
tizenkettő uj, a leszámolóhivatal leépítésének 
első stádiumában alakító ták át lakásokká az 
épület jobbszárnyának számos helyiségét. A 
nyolcvan méteres frontu palota földszintjít, első 
is harmadik emeletét kapta meg az egyetem. 
A földszinten kilenc halaimas terem van, amely-
nek az első emeleten huszonnyolc helyiség felel 
meg, a harmadik emeleten pedig ötvennégy 
helyiséget kapott az egyetem, összesen tehát 
kilencvenegy helylsiggel gyarapodott a szegedi 
egyetem birodalma. Az állami főgimnáziumban 
nincs kilencvenegy helyiség. A vasúti palota 
második emeletét ezidőszerint a szegedi posta-
igazgatóság foglalja el, de az egyetem rövidesen 
ezeket a helyiségeket is megktpj*. 
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Füzetek, író-, rajzszerek 
előnyős fizetési feltételek mellett is legolcsóbban 

beszerezhetők 

Kovács Henrik 
Szeged, Kölcsev ucca 4. sas 

Szépségápolás. 
Arcmasszázs ¿8 szépséghibák eltávolítása orvosi 

eőirás szerint. 
Különböző gyártmányú, ártalmatlan arcápoló ós 

egyéb toaleltszerek árusítása. 
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Női kalapmodellok 
Bársonybői 18ŰOOO K-tól 
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Serényi Sándor 
Nagy formázó műhely. i9i Kelemen ucca 7 szám 
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Gyártmányai: 
Kötött gyapjú női kabátok, divatmellények, 
blúzok, sálak sapkák, fiu- és férfiszvetterek, 
női- és gyermekharisnyák a legszebb kivi-
telben és legolcsóbban Szeged, Tisza Lajos 
körút 32 sz. a. f ¡¡elárusító helyén szerezhetők be 

C S E R É P K Á L Y H Á K 
különféle szín- és méretben kaphatók 371 

Landesberg cémenlárugqáriban. 

A télen még 
20000 " 

koronáért kapható 1 kgr. érett erős 

túró a Központi Tejcsarnok fiókjaiban 

Nagy kereslet miatt még 

egy héttel meghosszabbítjuk CIPŐ reklám 

árainkat. 

Női box vagy schewró K 195.000 
Női antilop . . . . K 230.000 
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Kraus M. utóda 
Klauzál tér. 


