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védelmi minisztérium az ügy megindulásakor 
megvesztegetés büntette cimen tett feljelentése-
ket és ezes éie Haas Béia ellen irányul, aki 
állítólag maga járt közbe ott is, bogy bárom-
milliárdot szerezzen a már összeomlásban lévő 
Épilő Bank részére. Az Épilő-Bank ügyvezető-
igazga'ója Rosenthal Géza volt, akit a csűlöriöki 
nap folyamán szintén etőáUitoiiek a főkapitány-
ságra és a már előzetesen lefoglalt iratok és 
bizonyítékok alapján őt is őrizetbe vették. 

Budapesti tudósítónk telefonálja az éjszakai 
érákban: A rendőrség az egész nap folyamán 
a legnagyobb eréllyel folytatta a kihallgatásokat 

az óriási arányú bűnügyben, amelyben a pénteki 
nap folyamán szenzációs letartóztatások és őri-
zetbevételek történtek. De a bünflgy nagyarányi 
előreláthatólag még több letartóztatást fog szük-
ségessé lenni. 

A pénteki nap folyamán letartóztatták Haas 
Bélán és Rosenthal Gézán kivül Váradi 
Mórt, a FildUrtokosok és Fildbérlők Szö-
vetkezetének másik igazgatóját is, azon-
kívül őrizetbe veitek egy magasrangu ka-
tonatisztei ts. Intézkedések történtek egy má-
sik katonatiizt előállítására vonatkozólag ts. 
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Hivatásos betörők igen fontos iratokat 
égettek el a Kúria irodájában. 

Politikai ügyről van szó ? 
Badipesi, április 23. Pénteken reggel a 

rendőrség olyan példa nélkül átló bűnüggyel 
kezdett foglalkozni, amely igen nagy szenzá-
ciókkal fog még szolgálni. Az töriént ugyanis, 
hogy péntek reggel a Kúria épületében nagy 
megdöbbenéssel felfedezték, hogy a büntető 
külőniroda helyiségébe az éjszaka ismeretlen 
tettesek behatoltak és eddig meg nem állapiiott 
bűnügyi iratokat elégettek. Hogy az elégetésen 
felül nem vittek-e et iratokat és bogy melyek 
azok az iratok, amelyeket elégettek, illetve el-
vittek, azt e pillanatban tudni még nem lehet, 
annyi azonban kétségtelen, hogy olyan vak-
merő bünügyről van itt szó, amit az illetékes 
hatóságoknak a legsürgősebben fel kell deri-
teniök. 

Péntek reggel 8 órakor a Kúria Alkotmány-
uccai frontjának magasföldszintjén a földszint 
5. és 5/a. számú szobákban minden fel volt 
forgatva, a szoba közepén pedig a három író-

asztal között elégett akták hamva volt. Azon-
nal rendőri bizottságot hoztak ki, mindját ujh 
lenyomatokat készítettek. 

A különirodában vinnak felhalmozva az öiz-
szes alsóbiróságoktől felérkezett bünügyek aklái, 
tehát rendkívül fontos iratok. A helyszíni szemle 
alkalmával kétségtelenül megállapították, hogy 
egész aktacsomagokat égettek el, de az se lehe-
tetlen, hogy magukkal is vittek különböző akta-
csomókat. 

Mindjárt arra gondollak, hogy esetleg valami 
politikai bünügyről van szó, elloptak, elégettek 
esetleg ilyen politikai ügy aktáit. Azt azonban 
megállapították, bogy sem a Léderer-, sem a 
Márffy-igy iratai nem hiányoznak. A Kúrián 
most azt állapítják meg, hogy tulajdonképpen 
milyen aktákat étettek, illetve loplak el, mert 
ebből akarnak következtetni a tettesekre, akik 
valószínűleg már az előző napon rejtőztek el a 
palotában és feltétlenül hivatásos betörők. 
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Ki lesz Kubinyi Pál utóda? 
Hatan pályáznak a nögyógyástat tanszékért. 

Dr. Kubinyi Pált, a szegedi rgyetem nőgyó-
gyászati tanszékének tudós tanárját, mint is-
meretes, meghivták a megüresedett budapesti 
első számú klinika nőgyógyászati tanszékére. 
A megtisztelő meghivás egyhangúlag, pályázat 
kiírása nélkül történt és a hivatalos meghivdii 
— irtesülisünk szerint — már kézhez is kapta 
Kubinyi professzor, aki rövidnek mondható 
szegedi működése alatt elismerést szerzeit ne-
vének i s a szegedi nőgyógyászati klinikának. 

Kubinyi Pál szegedi távozásával kapcsolat-
ban az orvosi társadalomban már megindultak 
a kombinációk arra vonatkozólag, bogy kik jö-
hetnek számításba n* egyetem e nagyfontos-
ságú tanszikének betöltésénél. A Jelöltek és a 
pályázók neveinél érdekes az a tény, hogy a 
tanszék betöltésénél a fiatal orvosi generáció 
tagjai startolnak a legnagyobb eséllyel. A tan-
széket minden körülmények között előre meg-
hirdetett pályázattal, választás u ján töltik be 
és az eddigi kombinációk szerint hatan adják 
be pályázatukat Kubinyi Pál irikire. 

A budapesti egyetemi körökben Lovrlch Jó-
zsef és Frlgyessy József egyetemi tanárok ne-
veit emlegetik, akik, noha Budapesten önálló 
klinikákat vezetnek, mégis hajlandók volnának 
arra, hogy a szegedi megüresedett tanszékre 
beadják pályázatukat. A kél kiváló tanár pá-
lyázatával már eldöntöttnek volna tekinthető a 
tanszék betöltése, azonban értesülésünk szerint 
Lovtich József és Frlgyessy József pályázata 
még korántt em tekinthető biztosnak, ugy bogy 
ez esetben a fiatalok előnyomulása történne 
meg. 

Koaoly esélyekkel pályázik Fekete Sindor 
magántanár, a budapesti poliklinika vezető fő-
orvosa, aki a Taulfer-iskola egyik legkiválóbb 
tanitványa, továbbá Berecz János, a Tóth-
klinika adjunktusa, aki a hábaiu elölt Mann 

professzor mellett működött Szegeden. Berecz 
János kiváló k inikus hirében áll s amellett 
elsőrangú operatőr is, akinek magántanári ké-
pesítése nemrégen töriént meg. Sokat emlege-
tik Lehoczky Semmelwsiss Kálmán, egyik buda-
pesti klinika adjunktusá', aki szintén komoly 
esélyekkel pályázik. 

A szóbajöhelők között pályázik Kuncz An-
dor, Kubinyi Pál ellő tanársegéde, aki már 
Kolozsvárott évekig vezette Önállóan az ottani 
klinikát. Kuncz Andor november óta külföldi 
tanulmányúton tartózkodik s legutóbb a heidei-
bergi egyetemen adjunktussá nevezték ki. Ma-
gántanárt képesitése pedig folyamaiban van. 

A pályázók köiűl nagyon nehéz lesz a vá-
lasztás és remélhetőleg annak betöltésénél a 
legkiválóbb és legrátermettebb pályázó kerül ki 
győztesen. 

A hirek szerint addig is, amig a megürese-
dett tanszék pályázatát kiírják és betöltik, Kuncz 
Andor, a kiváló Kubinyi-tanítvány fogja vezetni 
a klinikát Kubinyi Pál távozása után. 
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400.000 cseh t izkoronást hamis í to t tak 
Brassóban. Brassóból jelentik: A máramarosi 
határon a határőrség két asszonynál hamis cseh 
tizkoronást falált. Vallomásuk után kiderült, 
hogy Brassóban pénzhamisító banda dolgozik. 
Bevallották, hol rejtegetik a bankóprést és igy 
sikerült ártalmatlanná lenni a bamisitókat. Egy 
brassói nyomdász pincéjében készítették a ha-
mispénzeket és ott meg is találtak 380.000 
cseh tizkoronást. Ooldbtrger nyomdász beismerte, 
hogy egy év éta űzi a hamisítást és azt egy 
bécsi nyomdásztól tanulta. Cinkostársaival 
együtt letartóztatták. 

Helyes döntés a vagonrendelés 
ügyében. 

Elekben a sorokban Taussig Ármin, 
nyug. Máv. felfigyelő szól hozzá a tanyai 
vasút kocsirendelésések kérdéséhez, aki 
25 évec vasúti működése alatt ipar-
vasutak építésében nagyobb magán-
gyakorlatot folytatott. 

A szegedi tanyai vasúthoz szállítandó kocsipark, 
véleményem szerint, szegedi ipartelepeken is elő-
állítható. 

A speciális motorkocsik, nézetem szerint, Szege-
den nem átül hatók elő. 

A személykocsik erre berendezett nagyobb gyá-
rakban feltétlenül jobb és tökéletesebb minőségben 
állíthatók elő, mint Szegeden, feltéve, hogy ilyenek 
előállítására Szegeden egyáltalán vállalkoznának. 

A különleges részalkatok: kocsikerekek, ten-
gelyek stb. is a szegedi vállalkozók által bárhon-
nan gyorsan és előnyösen beszerezhetők. 

Minőség tekintetében a kellően berendezett és 
felszerelt fővárosi, vagy külföldi gyárak esetleg a 
teherkocsiknál is tökéletesebbet, illetőleg szebbet 
nyújtanak; azonban tekintve ama előnyöket, 
melyeket a szegeál pénzen épülő, Szeged-tanyai 
vasútnak szegedi iparosok, gyárosok és munkások 
foglalkoztatásával való elkészitése nyújt, még ez 
esetben is feltétlenül a szegedi piacon termelendők 
ki ezen jármüvek. 

Ár tekintetében feltétlenül olcsóbbak lehetnek a 
helybeliek: a vám, vasúti tarifális költségek, köz-
vetítő kereskedelem mérsékeltebb igényei, a decent-
ralizált munkáltatásnak a mai munkanélküliség 
közepette szerényebb igényei, kisebb rezsiköltségek 
stb. stb. folytán; tehát okvetlen megtakarítások 
érhetők el. 

A gyárak egymással kartellben vannak, mig a 
szegedi, csak alkalmi konzorcium, melynek ily 
közös ármegállapitő kötelezettsége egymással 
szemben nincsen. 

Határozottan tudom, hogy Szegeden igen sok, 
nagy gépgyárakban éveken át működött, képzett 
vas- és /a szakmunkás van, akik kellő vezetés 
mellett mindenkit kielégetöen, jó eredménnyel mű-
ködnének. A Szeged-rókusi Máv. műhelynek rész-
leges áthelyezése folytán történt leépitése okából 
sok Szegedhez kötött szakmunkás válik munka-
nélkülivé és áll ezidőszerint is rendelkezésre. 

Amennyiben szegedi gyárosok, vas-, gép és 
faiparosok: társvállalkozók, illetve konzorciumként 
a kocsik előállításának munkáját felelősség mellett 
vállalnák, a kötendő szerződésben elsősorban: 
elsőrendű műszaki, kimutathatóan nagy vagonépitési 
gyakorlattal biró vezciö-szakember alkalmaztatása 
volna kötelezővé teendő. 

A gépészmérnök-vezetőn kivül egy egy vas- és 
fa-szakmabeli elsőrendű művezető alkalmazása 
(vagongyári gyakorlattal, diploma nélkül) volna 
kikötendő. 

Az egyes különálló gyártelepeken, illetve mű-
helyekben azután képzett csoportvezető munkások 
irányítanák a szakmunkások munkáját. 

A vállalkozók kötöttsége, szállítási határidőre 
való leszállítás, méltányolva a munkáltatás helyi 
lehetőségeit és a tanyai vasút forgalmának meg-
indítás! idejét; kötbérek megállapítása, az alkalma-
zandó munkások honosságának előirása stb. jogi, 
műszaki és közgazdasági belső városi hatósági szak-
közegek, esetleg külső tanácsadók bevonásával, a 
kötendő szerződésben pontosan, részletesen és 
szigorúan Iefektetendők és csak kellő garancia 
esetén véglegezendök az illető vállalkozói csoporttal. 

A munka kiadásánál politika, párt és egyéb ilyen 
tendenciák ne jussanak szerephez. 

A vasútépítés vezetőinek állítólagos „bizalmat-
lanságával", valamint a helyi felajánlók „komoly-
talan"-nak nyilvánításával szemben — azt hiszem — 
a kívülálló szakértők véleménye alapján döntő 
bizottságok bizalma: közösen fogják provokálni a 
helyes döntést. 

Minden vonalon a tanácstalanság jelei láthatók 
a tanyai vasútépítés kérdéseiben. 
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