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Gránátot helyezett el valaki 
budapesti főkapitányság épületében. 

Budapest, szeptember 15. M i dHután kit 
órakor a főkapitányság Ferenc József-téri épü-
letében óriási riadalmat keltett, hogy a beje-
lentőh'vatal folyosóján működő dohánytőzsde 
tulajdonosnője egy »rost típusa, rozsdás grá-
nátot talált. A leletről azonnal értesítették dr. 
Vogl József rendőrkapitányt, aki a bombaügyek-
bsn annak idején a nyomozást vezette. 

Dr. Vogl József rendőrkapitány néhány perc 
múlva meg is Jelent a dohánytőzsde helyiségé-
ben, ahol részletes helyszíni szemlét tartott és 
kihallgatta a rémült tulaj donojnőt éa több 
tanút is. 

A rendőrkapitány megállapította, hogy félkettő 
és kettő között egy magas termetű, fekete, közé-
pen elválasztott hajvlselelü, nyúlánk fiatalember 
jelent meg a dohlaylőzidében, ahol bélyegétét 
és bejelentöhivatali űrlapokat vásárolt. A fiatal-
ember hóna alatt egy ujságpapiroiba göngyölt, 
hengeralaku csomag volt, amelyet a vásárolt 
értékcikkek eltevise közben, mintegy vlletlenüt, 
a bolti asztalkán helyezett el. 

A bílyeget vásárló ismeretlen ezután eltávo-
zott csomagját azonbin vagy készakarva, vagy 
véletlenül etifeleftelte. A tulajdonosnő csak né-
hány pjre múlva vette észre, hogy az ismeret-
ien csomagja ai üzlethelyiségben maradt és 
megnézte, mit tartalmaz, hogy esetleg meg-
tudja a csomagban levő iratokból a tulajdonos 
ne rét. Legnagyobb rémületére azonban egy 
hengeralaku, rozsdás orosz bombái talált a cso-
magban. 

Vogl József rendőrkipitáiy a helyszíni szemle 
lefolytatási utin a gránátot felvitette hivatali 
helyiségébe, ahova a délutáni órákra bekéret-
ték a rendőrség hivatalos bomba szakértőiét is. 

Délután háromkor a nyo nozásba belevonták 
a fikapitánság politikai osztályát is, ahonnan 
dr. Schw'lnilzer József rendőrkapitány irányítja 
a munkát. Mindenesetre elsősorban is azt kí-
vánják megállapítani, nem véletlen esettel álla-
nak-e szemben, vagy pedig valami ismeretlen 
egyénnek rosszindulat szándékáról van-e szó ? 

Egyre több elemi iskolai tanitót hivлак vissza 
a B-l istáról. 

természetesen a legnehezebben nyugodtak bete 
abba, hogy hosszas szolgálatút után a B-iietát 
kapják jutalmu'. Azonban tenni a B lista ellen 
se nmit sem lehetett. Minden iskolában tanitó-
és tanárhiány van és inkább fiatat kezdő taní-
tókat alkalmaznak, senhogy a régi kipróbált 
tanerőicet hivnák vissza szolgálatra. 

A felsőbb tanügyi hatóságok kezdik belátni 
a tanitóhiány okát és a tanítási eredmények 
silány p od aktunit s az utóbbi időben mind-
többször történik meg, hogy а В listára htlye-
zeit tanítókat rendeletileg visszahelyeznek állá-
sukba. így legutoljára L«vJcs József röszkei 
tanító került vissza а В listáról, ahová maga 
sem tudja, hogy hogyan került. A napokban a 
kultuszminisztériumból visszarendelő értesítést 
kapott, amely а В listát ha ályon kívül helyezi 
és uj beosztásáról intézkedik. В listát csináltak 
és még sem tudnak meglenni az elbocsátott 
érdemes tanítók nélkül. Most már csak azt 
kellene tudni, hogy mi lesz a végkielégíté-
sekkel ? 

Mint ismeretes, a tanítók és tanárok között 
müködótt legeredményesebben a B-lista. Itt oly 
nagyszámban történ'ek az elbocsá'ások, hogy 
nem v/lt iskola, amelynek meg lelt volna a 
t'.lfei tanitót létszáma. A hiányt termés retesen 
máról-holnapra nem pótolhatták s így előállott 
az a helyzet, hogy a megmaradt tanítók ö isze-
vont osztályokban tanítottak, hogy csak fenn-
akadás ne Urténjék a tanítás menetében. A 
B listákra legelőször is azok kerültek, akik 
ellen a forradalom alatti magatartásukért vádat 
kovácsoltak. Ilyenek sokan voltak, de még sem 
ők adták a teljes létszámot. Azok is B listára 
kerültek, akik egyéni viselkedésikkel nem vívták 
kl filsöbbségük szimpátiáját és azok, akik ma-
guk sem tudnak számot adni, hogy mi lehetett 
a bünük, amellyel a B listát elnyerték. Tani-
tot'ak évtizedeken át becsülettel, szorgalommal 
és egyszer csak ptt a szomorú értesités, hogy 
többet nem kellenek az államnak és mehetnek 
amerre te'szik, amerre látnak. 

Az ilyen körülmények között B-listázot!ak 

Fegyveres banditák 
fényes nappal kifosztották a nagytapolcsányi bankot. 

Izgalmas üldözés után elfogták a banda tagjait. 

Nyliráről leientik: Egy felfegyverzett és ál-
arcos banditacsoport fenyes nappal behatolt a 
nagytapolcsányi bankba, fegyvert szegezett a 
tisztviselők mellének és az előálló Vozenllek igaz-
gatónak kilőtték a szemét, majd 172000 cseh 
korona elrablása után eltűntek a bankból. 

A csendőrség izgalmas hajsza után nyonára 
akadt a betörőbandá rak. A banditák üldözése a 
legizgalmasabb detekliafilmekre emlékeztet. A 
Uanda három tagja a háztetőire menekült és 
onnan golyóharcot kezdelt a csendörséggel. A 
narc órákon át tartott él eközben az egyik 
bandita, Zala Dezső, egy csendőrgolyótól találva 
holtan bukott le a tetőről. A másik két bandi-

tál, Verenács Sindort és Polánszky Istvánt sike-
rült elfogni. Veronács a nyitrai törvényszéken 
négy, Polánszky psdig öt éri börlöabüntelést 
kapott Kízben adatok merültek fel, amelyek 
szerint az egész rablóbandának volt egy veiére, 
aki a rablásoknak tulajdonképeni érlelni szer-
zője volt. Veronlcs és Polánszky eddig nem 
voltak hajlandók elárulni, hogy ki volt a banda 
vezére. A nyomozás adatai már kiderítették, 
hogy a banda vezére üldözés közben átszökött 
Magyarországra. Most közelebbi adatokat gyűj-
tenek ellene, hogy a magyar hatóaágokat kér-
jík fel a veszedelmes bandita kinyomozisára. 

„Az Apátfalva—nagyszentmiklósi vonal megnyitása 
fölösleges.0 

Közigazgatási beszámolók augusztus haváról. 

A közigazgatási bizottság a kéthónapos 
nyári vakáció után kedd délu án négy órakor 
tartotta meg eső ülését dr. Somogyi Szilvesz-
ter polgármester elnökletével A polgármesteri 
jelenlés előterjesztése és e fogadása után dr. 
Tóth Béla h. főjegyző referált néhiny fegyelmi 
ügyet. Bejelentette többek köpött, hogy Bdrdoss 
Béla tb. főjegyző fegyelmi ügyében, amely Ba-
logh Lajos feljelentései alapján keletkezelt és 
amelyben a közigazgatási bizottság fegyelmi 
választminya felmentő határozatot hozott, a 
belügyminiszter meghozta végső fokon döntését: 
a fegyelmi választmány felmentő ítéletét jóvá-
hagyta és Balogh Lajos felebbezését elutasította. 
Mivel Bárdoss Béla ügyével a katonai becsü-
leiügyi hatóság is foglalko:ik, az iratokat a 
közigazgatási bizottság áttette a katonasághoz. 

Bejelentette a h. főjegyző, hogy a kereske-
delmi miniszter most válaszolt a közigazga-
tási bizottság egy régebbi keleíü felterjeszté-
sére, amelyben azt kérte, hogy a kormány dip-
lomáciai utói tegyen lipéseket Romániával az 
Aplijalva—nagyszentmiklósi vonal átmeneti 
forgalmának megnyílása érdekében. A kereske-
delmi miniszter leiratában arról értesiti a köz-
igazgatási bizottságot, hogy az akció sikertele-
nül végződött. A magyar külügyminiszter meg-
tette ugyan a szükséges lépé eket a román kor-
mánynál, azonban azt a választ kapta, hogy 
a román kormány a kérdéses vasútvonal meg-
nyitását fölöslegesnek tartja, tehát ebben az 
ügyben még tárgyalni sem hajlandó. A keres-
kedelmi mhiszter leiratában megígéri, hogy 
alkalomadtán ismét megkísérli a kérdés elinté-

zését. 
A tiszti főorvos s ánolt be eiután a város 

közegészségügyi állapotáról. Elmondotta Jelen-
lésében, hogy a ragályos megbetegedések száma 
nem haladja meg a normális állapotot, a né-
pesedési statisztika pedig kedvező képet mutat. 
Az elmúlt hónapban élre született 144 fiu és 
123 lány, összesen 267, meíba't 82 férfi és 73 
nő, összesen 155, a szaporulat tehát 112. 

A szabadságon levő árvasziki elnök helyett 
dr. Korpássy Elemér ülnök terjesztette elő az 
árvaszék jelentését, amely szerint Szeged város 
árvaszéki klrze'ében 14.962 a g/ámság alatt 
állók száma. 

D . Kolb A pád pénzügyigazgatót dr. \kolf 
István helyettes tette. Bejelentette, hogy a pénz* 
ügyigazgató Szentesre utazott az o:tani köz-
igazgatási bizottság ülésére és tévedlsből a sze-
gedi jelentést vitte magával, a szentesit pedig 
Itthagyta. (Derültség.) Engedélyt kér arra, hogy 
az augusztusi jelentési igy a bizottság jövő 
havi ülésén terjessze elő. Bejelentette, hogy a 
városi adóhivatal ügykezelésének felülvizsgála-
tát megkezdte és megállapította, hogy az adó-
tartozás ötvenöt százaléka a Jelenlegi hátralék. 
A véirehajtás azonban megfelelő szigo ral fo-
lyik, ugy hogy a hátralék jelentékeny csökke-
nése várható már ebben a hónapban. 

Dr. Bttika Sándor rendőrfőtanácsos, az ál-
lamrendőrség szegedi kapitányságának vezetője 
részletes Jelentésben számolt be arról, hogy a 
kapitányság területén a közbiztonsági állapot 
az elmúlt hónapban kielégítő volt. A rendórsig 
augusztusban 124 engedélyi adott ki külön-
böző mu atványokra, hangversenyekre, tánc-
mulatságokra és sportversenyekre. Az utevél-
ké ők száma 346 vol . 23 gyűlést jelentettek 
be, ezek kPzül egy sem volt politikai termiszetü. 

Ezután az ügyészség jelentését terjesztette 
elő dr. Horánszky Miklós ügyészségi alelnök, 
bejelentette, hogy a törvényszék fogháiában 
311 férfi és 95 nő van letartóztatásban. 

A tanfelügyelő és az állategészségügyi fő-
felügyelő jelentése után a polgármester indít-
ványozta, hogy a közigazgatási bizottság sür-
gős felterjesztésben kér;e a f MdmivelésQgyi mi-
nisztertől a megszűnte ett külterületi állatorvosi 
állások visszaállítását,' mert — mondotta — 
ezt a rendelkezést csak íöldasztal mellől, tel-
jesen tájékozatlanul adhatták ki. 

A bizottság a polgármester indítványát egy-
hangúlag e fogadta és ezzel az üés véget ért. 

A bolgár király nem enged kivégezni 
250 embert. 

Pdris, szeptember 15. Mint a Petit Párisién 
jelenti, Boris király megtagadta a 250 kommu-
nista halálos ítéletéhez való hozzájárulást. A 
hadbirói i élet indokolásában kimondotta, hogy 
a vádlottak a szófiai székesegyház ellen elkö-
vetett merénylet részesei voltak. 

76 millió ara lymárka jóvátételt fizetett 
Németország. 

Berlin, szeptember 15. A jWátéte'i fizetések 
főbi dósának Jelentése s:érint Németország 1925 
augusztus havában jóvátételi fizetések címén 
76 253 702.25 arany márkát fizetett. Ezen ösz-
szegből Angliára 11 722.721.31, Franciaországra 
36.435 271.40 és Belgiumra 7.539 885.57 arany-
márka esik. Az 1925 augusztus 31 ig terjedő 
első évben a Németország által összesen tele-
sített Jóvá ételi összeg 1.000.457.752.45 arany-
márka. 

Tizenegy gépkocsit kiraboltak 
a beduinok. 

Bagdadból Jelentik: Tizenegy gépkocsit, ame-
lyen hatvan vállalkozó és gazdasági szakember, 
közöttük Pershlng amerikai pénzügyi tanácsldó, 
a török petróleum társaság igazgatója útban 
volt Damaszkuszból Bagdadba, az előbbi város-
tól 90 mértföldnyire mintegy száz lovas beduin-
ból álló csoport megtámadott. Noha az autó-
karavánt páncélos gépkocsik és gépfegyverek 
kisérték, a beduinok fölülkerekedtek. A gép-
kocsik nagynehezen visszamenekültek Damasz-
kuszba. Az idegen utasok közül többen életű-
ket vesztették. A rablók Jelentékeny zsákmányt 
ej ettek. 

Nagyon jól tudom, hogy a politika ritkán tarthat 

bitet és szót, hogy kizárja szivünkből a nyíltságot, jó-

ságot, engedékenységet. (Goethe: Egmout 1.) 


