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A vasárnapi razzián elfogták Balog Jenőt, aki az elmúlt 
évben Fodor Andrással együtt sorra fosztogatta a lakásokat 

Balog J tnő fosztotta ki Rátkay főrendezőt is a színházban. 

Besiámolt a Délmagyarország arról as illa-
lános razziárót, amelyet szombatról vasárnapra 
virradó hajnalon benyolilott le a szegedi rend-
őrség bűnügyi osztálya. Véfigrazziáziak min-
den gyanús helyiséget, szinte határozott irány-
ban indultak, mivel a detektivek már szinte kész 
listát vittek magukkal. Ait is jelentettük, hogy 
hajnalban rgy igen gyanús férfit fog!ak el s 
csopor ok, akiról már sz első pillanaiban meg-
állapitoiták, hogy többszörösen hintetett elő• 
Heti és sokszor volt már dolga a rendőrség-
gel. Mára azu*áti tisztázódott, hogy fuajdofl-
képen ki is es a fiatalember és a detektivek 
megállapítottá*, hogy az efogott fiatalember 
egy régóta garáidálk >dó be örő, oki tökbek 
között a tavalyi színházi betörést is elkövette. 

A bűnügyi osztályon Moldoványi fogai naaó 
elsősoibsn megállapította, bogy a fiatalember 
Balog Jenővel azonos, akinea társa Fodor 
András, a huspénzlár volt munkása. Hosszú val-
latás u án k dtfQlt a két fiatalember ejész 
öflf! lajstroma és a dstektiveknek sikerült el-
fogni Fodort ic. 

Az e mult nyáron Balog a színházi előadás 
alatt belopódzott a srinházba, ahol egy félre-
eső helyen, majd a fes ők termében buiód ti 
meg, mig tartott az előadás. Amikor azután 
mar mindenki elhagvta a színházat, körű beiül 
egy órakor behatolt Ráikai Sándor főrendező 
öltözőit ke és ott a !e n-g obb nyugoduágban 
és csöndben fel örte a főrendező szekrényeit és 
elvitte a legértékesebb színpadi ruhákat. Ami-
kor pedig dolgát nyugodtan elvégezte, a híj-
mlí óráiban a pinceablakon keresztit elmene-
kül Senki sem jutott a nyomáta. 

A betörés sikerült, azonban sz igy sierzett 
pénz csak néhány napig volt elegendő. Kis 
idö multán ujabb munkába kezdett és most 
többnyire as ablakon át hatolt be lakásokba. 

Közben az e*yik kocsmában megismerkedett 
Fodor Andrással és most elhatározták, hogy 
egyesüli erővel dolgoznak majd. A következő 
s áciő a Teleki ucca volt, ahol először a 8-as 
számú házban lettek látogatást, majd a 18 as 
szám alatt. Ezután áiteték munkájuk szinheiyét 
a Tisza Lsjos körútra. Ugyancsak az ablakon 
át másztak be a 14 es számú ház egyik laká-
fába, majd a 74 es siámu házba. Most a 
Szűcs ucca következeit, ahol csak nyitva volt 
az ablak, mindenünnen éppen azt vitték el, 
ami gyorsan a kezük ügyébe esett. Nem vetet-
ték meg sem a tubát, sem a fehérneműt, még 
ke'ésbbé a pénzt és ékszert. Igy azután nem-
csak hogy jól éldegéllek, hanem igen elegán-
san fel is ruházkodtak. Ezután azonban a ba-
rátság felbomlott. A két társ szétvált. 

Balog az elmúlt hónapban a várod elöljáró-
sági hivatal eiöt ellopod egv b'aklit és ezen 
Sí épen Halasra kerékpározott — munkát ke> 
rtsal. Munkát azonban ne n talált. Igen gya-
nús volt mindenhol. Erre azuán az elmúlt bét 
vécén visszajött Szegedre. Még mielőtt azon-
ban ismét munkába Kezdett voina, vasátnap a 
hajnali razzia elfogta. 

Vallatása sorái azután megnevezte társát s 
o detektívek néhány óra múlva a rendőrségre 
vitték be Fodor Andrást is. Miadent részlete-
sen tisztáztak, mire ma délben egyenkint át 
vitték őket az ügyészség fognázábi. 

— Most legalább nem kell fáznom — bú-
csúzott el Balog a deektWektŐl. 

Hirete 
I I I / R Péntek. Róm. kai Özséb ff Protestáns 
• •I f+Mm f,dórján. Nap kel 6 óra 35 ptrtkor, 

mynguik 17 ára 50 perekor. 
Soanogyi-köriyrtái nyitva ú. e. 10— 1-íg, d. n. «—7-ig. 

Mtszeara nyitva d. e. 10—12-ig. 
Egyetemi könyvtár (központi egyetem I. emelet) 

nyitva d. e. 8—l-ig, d. n. 3—7-ig. 
A színházi előadás este 1618 Arakor kezdődik. 
Szegeden a gyógyszertárak közül szolgálatot tartanak: 

Gerle Jenő Klauzál tér 3 (telefon 3S9), Gergely Jenő 
Kossuth Lajos sugárut 31 (telefon 62), dr. Löbl Imre 
Gizella tér 5 (telefon 819), Moldvány Lajos Újszeged 
(telefon 846), Nyilassy Ágoston Szülén sugárut 11. 
Nyitás reggel fél 8, zárás este fél 7 órakor. 

Március 13: 
Heltai Jenő Szegeden. 

A szegedi újságírók szociális a'apjuk javára 
minden évben — a színigazgatóval karöltve — 
megrendezik előadásukat a színházban. Az elő 
adások mindenkor kimagasló művészi esemé 
nyek, mindenkor művészi értékű produkciót 
adtak elő, amely egyben a közönség szempont-
jából is lebilincselően érdekes, élvezetes. Ebbsn 
a szezonban is kimagasló esemény lesz az 
ajságirók színházi estje. Heltat Jenőnek, a 
franciásan könnyed, kedves, édes és mtleg ma 
gyar poétának legutóbb a Vígszínházban eriási 
sikert elért Arcok és álarcok cimen összefog-
lalt bárom ragyogó egylölvonisosát rnutaja be 
a szinház. Az előadást pedig még kitnagaslóbb 
eseménnyé teszi az, hogy Heltai Jenő személye-
sen vesz részt szegedi premierjén, lejön Sze-
gedre és beveiető beszédet mond. 

A három egyfölvonásos gyöngyszeme a ma-
gyar irodalomnak, kedvesen megható a Kará-
csonyi vers, mélységesen lebilincselő, lelkekbe 
markoló az Orvos és a halál és saerelmes lirai, 
furfangos és asszonyos az Asszonyi f u r f a n g . 
A kacagás és a könny jellemzi az Arcok és 
álarcok előadását, — irodalom ez kedvességgel, 
humorral, sze id könnyei és mélységes filozófiá-
val. Heltai Jenő pedig a maga finom, mosoly-
gós modorán bevezetőt mond . . . 

A szinház páratlan előadásban szándékozik 
szinrebozni a három darabot, hogy párhuza-
mos legyen Heltai ragyogó szellemével. Az 
előadás szombaton, 13 án lesz. Jegyek már 
most válthatók a Déimagyarország jegyirodá-
jában, Jegyekről a nagy érdeklődésre tekin-
tettel ajánlatos már most gondoskodni. Elő-

adás után egyébként Heltai Jenő tiszteltére 
bankett lesz a /fass-ban, jelentkezni lehet bár-
mely szerkesztőségben. 

— N»b»zen fizetik az árvíz-adót. A nép-
jólíti miniszter — mint ismeretes — ötszáz-
millió koronában siabta meg ast az összeget, 
amellyel Szeged városának támogatni* kell a 
békésmegyei ármkároiultikat. Ebből a város 
már százmilliót kifiieiett. A kivatett árvizadóbói 
eddig csak 290 millió folyt fe. A tanács el-
haározta, hogy ez; az összeget — előlegül a 
kivetett, de még be nem fizetett átvizadóra — 
liegésziíi négyszázmillió koronára és elküldi a 
népjóléti mintstlernek. 

— Az 1926. évi kereseti, vagyon- és jö-
vedelemadó. A hivataos lap mai számában 
a pénzügyminiszter rendelete jelent meg az 
1926 ra vonatkozó kereseti adó kivetésekről. A 
rendelet részletesen foglalkozik az egyes fog-
lalkozási ágak (iegédiélküli kézműiparotok, 
segéddel dolgozok, mészárolok, fuvaroio*, 
s'ellemi foglalkozásúak) adójának kivetesive*. 
Ugyancsak teljes tészíe eaéggel tárgyalja a 
jövedelem- és vagyoaadó kivetéseket is. 

— Bonyodalmak a fogad«imi templom 
kőfarsgómunkii körül. Stenger Béla buda-
pesti kőfaragó bepanaszolta Szeged város ható-
ságát a beiűiyminiszterné), hogy a fogaialmi 
templom feőfarsgó^unkáit nem képesített kő 
faragó mesternek adía ki. A belügyminiszter 
tgazoió jelentést kést a tanácstól. A tanács el-
határozta, bogy válaszol a miniszternek és közli, 
hogy a teazpiomépi késés kőfaragó vállalkozója 
Autt Sándor bányatulajdonos évek óta a fe?-
kifogáslülanabb munkákat száliitji a vár.sna* 
és igy nincsen ok arra, hogy a város meg-
vonja tőle a megbiza ást. 

— Istentisztelet a zsinagógában pénteken 
dé'után fél hatkor. írásmagyarázat szombaton 
délelőtt. 

— Az iptrmüvésaeti kézlmunkfckiailitás a 
Kass-sz*II<íban vasárnap estig köz î«á;.atra meg-
hosszabbítva. Simon B anka bud* pesti ipar-
művésznő ezu.on i< tudiija az érdeklődőkkel, 
hogy f. há 15-tői ápri-is 15-ig művészi k'zí-
mu-kák e-sajaiitáiára itt S egeden t nf lyaio 
nyit. jelentkezni szombat estig bezárólag « ki-
állításon lehet. 

— A Somogyi uccában épül föl az fij 
városi bérház. A tanyai vasút épitésére fölvett 
külföldi kölcsönből előreláthatólag bárommilliárd 
koronát takaríthat meg a város. A mérnöki 
hivatal jivsslatára csütörtökön kimondotta a ta-
nács, hogy ebből a pénzből a Somogyi uccában 
levő Erdélyi-féle alapítványi házak telkén építtet 
uj bérházat, hogy idővel ezt as épűleíet ujabb 
szárnnyal lehessen kitoldani. Utasította a mér-
nöki hivatalt a tervek és a költségvetés elké-
szítésére is a tanács. 

— Maghalt a Móra uccai verekedés áldo-
zata. Beszámolt a Déimagyarország arról a 
súlyos kimenetelű verekedésről, amely tegnap 
ha|nalban játszódott le a Móra uccában. A 
su'yos bajonett-szurások következtében ma 
délben H e g e d i s Gyula meghalt. Kardos Józief 
állapota is rosszabodott, lasásáról öl is a kór-
házba kellett szállítani. A két szerencsétien 
embernél egyébként nem volt bicska, ciupán 
ők szenvedtek el a katonák bajonett-szúrásait. 

— A Földtani Intézet és a szegedi mély 
kut. A város gőzfürdője — mint ismeretes —, 
tervbe vette egy ezer méternél mélyebb ártézi 
kut fúrását, mert azt reméli, hogy abból bő, 
foiróvizet kap. A várcs hatósága a kut fúrá-
sához szükséges eszközöket a földmivelésügyi 
n in sztéiiumtól kérte. A Földtani Intézet most 
átírt a városnak és kifogásolja, hogy a város 
a kut fúrására a kormánytól kért engedélyt, 
amikor az az ö hatásköiébe tartozik. A tanács 
elhatározta, hogy megnyugtató választ ir az 
Intézetnek és kez i, hogy nem engedélyt, csak 
szerszámokat kért a kormánytól. 

— A villamos zsúfoltsága. „A Délmagyar-
ország egy rég! olvasója" aláírással levél éraezett 
hozzánk, amelynek írója elpanaszolja, hogy a 
szegedi villamosvasút, amely — szerinte — leg-
drágább az országban, a fővonalon akkor, amikor 
a legnagyobb a forgalom, mindössze nyolc kocsit 
járat. Reggel háromnegyednyolc órakor, délután 
háromnegyedkettőkor vennék igénybe ugyanis leg-
inkább a tisztviselők a villamost, de ugyanekkor 
étkeznek be a vonatok a rókusi- és a nagyállomá-
sokra, ugy hogy a közbeeső megálló helyeken 
20—30 percig is kell várakozni a kocsikra. A 
zsúfolt kocsik utasai közül ugyanis minden meg-
állónál száil le valaki. A levélíró szerint, ha ezek-
ben az időkben legalább egy kocsival többet állí-
tanának be a forgalomba, a várakozási idő leg-
alább felére csökkenne. — A panaszos levél tar-
talmát közöltük a villamosvasút igazgatóságával, 
ahonnan azt a fövilágositást kaptuk, hogy a villa-
mosok a kérdéses időben egyáltalában nem zsúfol-
tak és a várakozási idő, amely rendes körülmé-
nyek között hat perc, akkor maximálisan tiz percre 
emelkedik. Egy kocsi beállítása legföljebb fél perc-
cel csökkentené a várakozási időt. A panaszt 
egyébként megvizsgálja az igazgatóság és a vonal 
egyik pontján rövidesen fölszerel egy olyan mű-
szert, amellyel a közlekedési intervallumok ponto-
san ellenőrizhetők. Ha szükség mutatkozik rá, 
akkor a vállalat föltétlenül szaporítja a forgalom-
ban levő kocsikat. A villamos igazgatósága kije-
lentette azt is, hogy nem a szegedi villamos a 
legdrágább az országban. 

— Zsírolvasztó helylaég a vágóhídon. A Magyar 
Szalámigyár Részvénytársaság érdekes ajánlatot tett a 
városnak, javasolta, hogy épitsen a város a vágóhídon 
egy megfelelő nagyságú zsírolvasztó helyiséget. Ezt 
bérbevenné a gyár ugy, hogy a bér amortizálná a költ-
ségeket és husz év múlva a város tulajdonába szállna 
át a gyár költségén eszközölt berendezésekkel együtt. 
Ebben a helyiségben olvasztaná ki a gyár a környé-
ken összevásárolt és szalámigyártásra fölhasznált ser-
tések zsirját és azt külföldre exportálná. A t nács — 
abban az esetben, ha az ajánlat elfogadása nem; 
sérti a Hus és Vásárpénztárral kötött szerződést — 
elfogadja az ajánlatot. 
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