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A Széchenyi téri rablék után minden nyom 
sötétbe vezetett. 

Endesz Árpád és a többiek. — Nyomott hangulat és elkcs@rcdett munka 

a rendőrségen. 

Lankadatlan energiával folyik a nyomozás a 
rendőrségen a Széchenyi téri rablók kézrekeritése 
ügyében, de mintha már-már lehangoltság venne 
erőt a hatodik napja fokozott tempóban dolgozó 
embereken. Aki közelről látja a nyomozás mun-
káját, megállapíthatja, hogy az egész bűnügyi osz-
tály, külfcnösen pedig a detektivtesíület minden 
lehetőt elkövetett, hogy kézrekeritse a tetteseket. 
Nem hagytak ki egyetlen egy fölmerülő és lehet-
ségesnek mutatkozó száiat, olykor-olykor jelent-
keztek i3 komoly gyanúra alkalmas jelenségek és 
a végén mégis a legtöbb kutatás negatív ered-
ménnyel járt. Szinte teljesen elölről kellett kezdeni 
az egészet. 

A detektivtesíület tagjai hatodik nap óta szinte 
egyszer sem aludtak végig egy éjszakát megvetett 
ágyban. A nyomozás munkája megszakítás nélkül 
tartott, éjszaka még fokozottabb erővel, hiszen 
ilyenkor a sötétben szoktak előbújni az „éjszaka 
lovagjai'. Egyik razatia a másikat érte, néha egy-
mást fölváltva órákig figyeltek egy-egy alakot, 
egy-egy ember lépéseit és ilyenkor csak néhány 
rövid pillanatra dűltek !e a szolgálati priccsre pi 
henni, hogy a munkát ioiytassák, ha a másik 
visszatér. A nyomok pedig rendre negatívummal 
jártak: a lehangoltság igy megérthető. 

Jeleníellük, hogy valóságos hajsza kezdődött 

meg a rovott multu „Árpádok* után, miután az 
ujjlenyomatok átvizsgálása nem járt eredménnyel. 
Keddre virradóra már előállították az utolsó „Ár-
pádot" is, aki a detektivek listájában szerepelt és 
most ez is alibit igazolt. Hátra volt még összesen 
egy Árpád, aki eddig mindig titokzatosan elbújta 
detektivek elől. Endesz Árpádról volt szó, aki már 
igen sok vakmerő bűncselekmény során foglalkoz-
tatta a detektiveket. 

A detektivek a jelekből és a „munka* preci-
zitásából most is azt gondolták titokban, hogy 
ismét Endesz Árpád működött. Megindult ö utána 
is a hajsza és nemsokára kiderült, hogy kár minden 
fáradtságért, Endesz Árpádot nem lehd előállitanf, 
mert egyelőre még a Csillagbörtön lakója, legutolsó 
büntetését tölti es a börtönben alaposan vigyáznak 
rá nehogy szökést próbáljon meg. 

A detektivek must egészen erőszakolt utakon 
kezdenek dolgozni, ha eddig minden reális föltevés 
negatívummal végződött. Tisztában vannak azzal, 
hogy a rablók helyzete sokkal könnyebb, mint más 
esKtekben, mert hatmillió korona készpénzt is vittek 
magukkal és igy egyelőre — legalább még néhány 
hétig — nem kell semmit sem értékesiteniök az 
elvitt ezüst és arany tárgyakból. A hangulat 
nyomasztó kissé, de a munka — elkeseredett. 

A Délmagyarország kiadóhivatala, kölcsönkönyvtára és 
jegyirodája a Klauzál-téri Európa-házban van. 

Bejárat Aradi-uccán. 

Híreik 
I I I / I f i Szerda. Rám. kai. 40 vértana f Pro-
118/ I S I* testánt Olimpia. Nap kel 6 éra 25 

ptrtkor, aysgí'dik 17 Ora 57 perckor. 
Időjárás. A Meteorológiai Intézel jelentése; Hazánk-

ban az idö változékony, eső az ország nyugati felébea 
mindenütt esett, jóslat: Részben felbős, enyhe idő, 
esetleg kevés csapadékkal. 

SctsiOgyi-könyviár nyitva d, a. 10—2-ig, d. u. « -7-ig. 
Unnom nyitva d. e. 10—12-ig, 

egyetemi könyvtár (központi egyetem I. scielet) 
syitva íL e. 8—i-ifcu CL n. 3—7-ig. 

A színházi előadás este fél 9 órakor kezdődik. 
Szegeden a gyógyszertárak közül szolgálatot tartanak: 

Franki Antal Szent Qyörgy tér (telefon 118), Zakár Sán-
dor Valéria tér (telefon 695), Temesváry József Dugonics 
tér (telefon 793), Salgó Péter Mátyás tér (telefon 296). 
Moldvány Lajos Uiszeged (telefon 846). Nvitás reggel 
fél 8, zárás este fél 7 érakor. 

— A Dilmagyarország vezatőcikk*. Teres• 
csényi György, a Dilmagyarország párisi tudó-
sítója március 3-án, Briandnak a frankhamisí-
tásról mondott beszédéről, illetőleg a francia 
kommunista és szociáldemokrata párt vezetőinek 
interpellációira adott válaszáról küldött szá-
munkra érdekes tudósítást. Briand szimpatikus, 
emberséges beszédéről azóta a magyar lapok-
ban jelentek már meg fudósi'ások, vezércikkek 
— utóbbiak Apponyitól és Rákosi Jenőtől is 
—, de a tudósítások eddig mind hiányosak. A 
Délmagyarország párisi tudósítója most a be-
széd legfontosabb részletét hű Jorditásban közli 
velünk. De különös érdekessége Terescsényi tu-
dósításának, hogy a szegedi deponáltakról ad 
benne közlést, akikről szintén megemlékezlek a 
francia interpelláló képviselők (A deportáltak 
tudvalevően nem voltak mind kommunisták s 
ma már bizonyára egy sem az közülök.) Briand, 
aki azóta megbukott, a szegedi deportállak sor-
sáról jót igért. Talán az igéiét beválik távo-
zása uián is, hisz alighanem visszatér. 

x A Délmagyarország kiadóhivatala, kölcsön-
könyvtára és jegyirodája a Klauzál-téri Európa-
házban van. Bejárat Aradi uccán. 

— A kultuszminiszter csütörtökön jön 
Szegedre. Klebeliberg Kunó gróf kultuszait 
aíszier megváltoztatta eredeti tervét és ssetda 
hel eti csüiö.tök -n jön Szegedre. Az etede i 
program meg változta'ásáról u kultuszminiszté-
rium kedden déieiőit telefonon érsesí elte a fő 
ispáni hivatalt. 

— A pénzügyminiszter mtgazfiirett* * 
kincstári háihjezonríazeíidést. Budapestről 
jelentik: Az 1926. évi 4 ik törvénycikk f Iha-
talmaza a pénzügyminisztert, fcogy a kincstári 
házhaszonrészesedést 1926. február elsejétől 
kezdődő hatállyal megszűntesse. A pénzügy-
miniszter a fölhatalmazás a apján a Budapesti 
Közlöny március 10-iki számában köxzétett 
rendeletével a kincstári házhaszonrészesedést 
1926 február elsejei kezdettel megszünteti. 

— Bi*ó Bsnő ünnupléM. Ismeretes, hogy 
B i r ó Bsnő müs*aki tanácsost, a város egyik 
régi, nagyérdemű, munkás tisztviselőjét, negyven 
évi szolgálat ulán nyugdíjazták. Kartársai, 
barátai távozása alkalmából együttérzö szívvel 
búcsúztak el tőié. Bucsuvactorát rendeztek 
tiszteletére, ahol kedves szavakkal eméfetek 
meg szolgálatáról, karsársi érzületérő!. Berzenczey 
Domokos műszaki főtanácsos, a szegedi városi 
mérnöki hivatal veze<ő,e mondott nagyoba 
bestédet, amelyben Biró Bsnő negyven évi 
munkásságát mélta'ta. jelenvoliak : Bokor Adolf, 
Vidányi Armand, Pongrácz Albert, Fenyő Lajos, 
Kövér Tibor, Ligeti Bél», O lo*a István, Breuer 
Géza, Mihályffy L szlót Tikács János, Csányi 
Ferenc, Bartos Mór, azonkívül a mérnöii hivatal 
összes tisztviselői. 

x Előkelő bécsi divatszalonok meghívására a 
tavaszi modellek megtekintésére Wienbe utaztam, 
ahonnan a legszebb modellekkel néhány nap múlva 
hazaérkezem. Braun Mihályné, Kelemen ucca 3. 

x Fehér éa njonr hímzésre a varrógépen 
teljesen ingyen tanítja meg vevőit a Singer 
varrógép részv.-társ. Szeged, Kárász ucca 1. 

— Elmarad a Stefánia Szövetség gyermek-
bálja. A Szegedi Stefánia-Szövetség húsvét hétfő-
jére tervezett gyermekbálja elmarad, helyette má-
jus, vagy juniusban „Csecsemőnapot* tartunk per-
selyezéssel és a gyermekek jelmezes fölvonulásá-
val, amitől a tisztelt szülőket ezúton értesítjük, 
hogy annak idején minél számosabban engedjék 
kicsinyeiket a fölvonulásban résztvenni. A „Cse-
csemőnap" pontos idejét majd közölni fogjuk az 
érdekeltekkel. Özvegy dr. Faragó Ödönné, a 
Stefánia Szövetség propaganda vezetője. 

— Megnyílt a női iparos tanonciskola. 
Hé'fön délután három órakor végre hosszú va-
udá .ok után megnyilt a női iparos tanonciskola. 
A megnyitó ünnepélyen a várost Gaál Endre 
kuliurtanácsnok, miit a községi iskolaszék elnöke 
képviselte. Az iparos tanonciskola növendékei-
nek a sláma meghal djs a hatszázat. 

— ítélet a Hegyeshalmy—Peyer-pörben. 
Budapestről jelentik: Peyer Károly szociáldemo-
krata képviselő ellen Hegyeshalmy Lajos volt ke-
reskedelemügyi miniszter még életében rágalma-
zási pört inditott azért, mert panamával vádolta. 
Hegyeshalmy halála után Peyer beismerte tévedé-
sét és bocsánatot kért. Hegyeshalmy veje, Ajszeghy 
Béla azonban tovább folytatta ellene az eljárást. A 
biróság Peyer Károlyt rágalmazásért 25 millió ko-
rona pénzbüntetésre itélte. A Tábla kedden jóvá-
hagyta Peyer Karoly huszonötmillió koronás bün-
tetését, amelyet Hegyeshalmi Lajos megrágalma-
aásáért kapott. A felek fölebbeztek. 

— Előadás a kamarában. Dr. Kováts Ferenc 
egyetemi tanár csütörtökön, e hó 11 én este fél 7 
órakor a szegedi kereskedelmi és iparkamara ülés-
termében „Pénzérték és infláció" elmen előadást 
tart a közelmúlt év^k legfontosabb gazdasági 
problémájáról. Az előadásra érdeklődőket vendé-
gül szivesen lát a szegedi kereskedelmi és ipar-
kamara elnöksége. 

— Főosló magát egy feü!ü*yminisit«ri 
f gíiro jó. Budapesttől Jelenik: Kedden dél-
u án félhárom órakor Szen királyi ucca hetedik 
szám ala lí lakásán öngyilkosságot követeit el 
dr. Nemessányl Ernő 35 éves kQlOgyminisz-
té iu^i fogalmazó. Dr. Nemessányi egyedül 
tartózkodott a lakásán és eddig ismeretien ok-
ból tőbelőtte magat. Hozzátartozói már holtan 
találtak. Bucsuleve el, amellyel öngyilkosságá-
nak oká< ad iá, nem hagyott hátra. A rendőr-
ség a nvnmo7ás< megindítóba. 

— Előadások a bölcsészeti szakosztályban. 
A bölcsészeti szakosztály folyó hó 10 én este 6 
órakor az egyetemi Földrajzi Intézet előadótermé-
ben (Leszámoló palota, I. emelet) szakűlést tart. 
Tárgysorozat: Dr. Schilling Gábor egyetemi m. 
tanár: A francia Alpok jellegzetes részeiről, dr. 
Buday Árpád egyetemi ny. r. tanár: Néhány ró-
maikori emlék magyarázata. Mindkét előadást ve-
tített képek kisérik. Belépődíj nincs, vendégeket 
szivesen lát a szakosztályi elnökség. 
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Ora, Ékszer, Briliáns 
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Fischer Testvérek 10 
Villamossági szerelési STSiíSKÍ 

szerelőknek 
eredeti budapesti nagykereskedői árakon szerez-

hetik be kedvező fizetési fe tételek mellett 435 

Fonyó Soma y-i,.á8itáai vái|a|-atáPA| 
Kölcsey u, 4. Telefon 165. 

u r í HÍvS) t r» iLr1f£» l r nagy választékban és ieg. 
I I U l V a U . m H . C K olcsóbbak a Nemzeti 

Áruházban, Kárász ucca és Kölcsey ucca sarok. 51a 

Eredeti 
b é o s i szalmakalapujdonságok 

„Bécsi Modell Szalon" 
-ba, I s k o l a u c c a 13 s z á m E92 

K o n z ó Ü O Z S felefon 1Í-8S. 

Március 10., Il-én, szerdán és esütörtőkőn Csak 16 éven felülieknek 1 

Csókos sziget... Szerelmi történet 7 felv. 
Főszerepben: 

B e b e D a n i e l s . 

® Egyidejűleg: 

| Debóra és a zsebóra és Sicc az északi sarkon 
•a Falrengető burleszk 2 felvonásban Trükkfilm 1 felvonásban. 

Családi háromszög négyesben . . . 
Fii 0!játék 7 felvonásban. 

Főszerepben: I fi( € N € R I C I I , 

Egyidejűleg: Találka a háztetőn. Vígjáték 2 felvonásban. 

i 

Előadások kezdete 5, 7 és 9 órakor. 


