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DUtály felállítására vonatkozó indítványát 
visszavonta. 

Csonka Gergelynek a rókusi állatvásáron 
felállítandó hídmérleg ügyében tett indítványa 
»lőtt a közgyűlés napirendre tért. 

Fajba Lajos két külterületi állatorvosi állás 
szervezését indítványozta. Az indítványt a kőz. 
gyűlés a szervezési bizottságnak adta ki. 

Kormányos Benő a szóbeli kérelmek bélyeg-
flletéke ügyében tett indítványt. Szerinte a 

pénzügyigazgatóság azzal a rendelkezéssel, 
hogy a szóbeli kérelmek után is le kell róni 
az illetéket, sérti a város autonómiáját. A 
tanács az indítvány elutasítását javasolja, 
mert ebben nem lát autonómiasérelmet, mint-
hogy a városi hivatalok bélyeges bizonyítvány 
kiadása iránti kérelmekről bélyeges jegyző-
könyvet kötelesek felvenni. 

A közgyűlés az indítvány fölött napirendre 
tért. Az ülés este 7 órakor ért véget. 

BOHM ENDRE 
a lübecki és rostocki operaház első baritonistájának hangversenye 
április 29-én délelőtt (él 11 órai kezdetlel a BELVÁROSI MOZIBAN. 

Győrben elfogták a Segesváry-drogéria betörőjét 
Detektívek hozzák Szegedre 

(A Délmagyarország munkatársától.') Az 
ulóbbi időben néhány betörés történt Szege-
den, amelyeknek tettesei ismeretlenek ma-
radtak a rendőrség előtt. A trafikhetöréseken 
klvfil nagyobb munkát a Kérász-uceal Seges-
váry-drogériában végeztek a betörők. Ezt a 
betörést a legnagyobb vakmerőséggel haj-
tották végre a tettesek. Álkulccsal nyitották 
ki az egyik kirakatajtót és a kirakatból nyolc 
darab fényképezőgépet és más fényképészeti 
cikket vittek el A vakmerő betörés annál is 
Inkább keltett nagyobb feltűnést, mivel a Ká-
rász'uccán állandó rend6rfár6r cirkál. A be-
törés felfedezése után megindult rendőri nyo-

mozás során teljesen nyom nélkül, tanácsta-
lanul állottak szemben az esettel. A szegedi 
nyomozás eredménytelenül végződött. A de-
tektívek hiába kutatták át a zálogházakat, a 
betörők nem Szegeden értékesítették az ello-
pott fényképezőgépeket. 

A nyomozás súlypontja ezután vidékre te-
relődött át. A szegedi rendőrség az ellopott 
fényképészeti cikkek pontos leírását meg-
küldte a vidéki rendőrségeknek. A kiadott 
körözőlevél alapján a györt rendőrség csü-
törtökön reggel arról értesítette a szegedi 
rendőrséget, hogy Győrben elfogták a Se-
gesoáry-féle betörés tettesét. A betörő név- I 

szerint Zieger Pál töredelmesen beismerm, 
hogy 6 fosztotta ki a szegedi drogériát. La-
kásán megtalálták az ellopott gépeket, to-
vábbá több olyan ékszert, amelyek minden 
valószínűség szerint betörés utján kerültek 
Zieger birtokába. 

A szegedi rendőrség részéről két detektív 
utazott Győrbe, hogy Szegedre hozzák Zieger 
Pált, aki valószínűleg más betöréseket is kö-
velett el Szegeden. 

fllmássy főispán 
és Sziiágyi Lajos lovagias Ugye 

Budapest, április 26. Pékár Gyula és Farka« 
Géza országgyűlési képviselők a mai napon a 
következő levelet intézték Almásv Sándorhoz, S»ol-
nok vármegye főispánjához: 

>Tisztelt Barátunk! Baráti felszólításodhoz ké-
pest lovagias elégtételt kértünk Szilágyi képviselő 
úrtól azokért a kijelentésekért, amelyek veled kap-
csolatban a képviselőház legutóbbi és főként teg-
napi ülésén tett. Szilágyi Lajos ur kijelentette, 
hogy sajnálatára most már a kihívást nem ta-
gadhatja el, vagyis az ügyet lovagias térre nemi 
engedheti tereltetnl, mert az ügy már a parla-
ment elolt van és ő bejelentette az ország SZÍB© 
előtt, hogy azt napirenden fogja tartani. Annál 
inkább kell ragaszkodni ehez az elhatározásához, 
mert a belügyminiszter urat is felhívta, hogy. 
most már kötelessége mindazt, amit az üggyel 
kapcsolatban tud, a képviselőház elé hozni. 

Tisztelt BarátunkI E nyilatkozat után mi ketten 
kijelentjük, hogy te a lovagiasság szabályainak 
mindenben teljesen eleget tettél. Ml a részedről 
az ügyet a lovagiasság szabályai szerint egyhan-
gúlag befejezettnek nyilvánítjuk. Meleg baráti üd-
vözlő régi híveid: Pékár Gyula, Farkas Géza.'« 

IM AOISTE m i n t Bércek óriása h é t f ő t ő l a K o r z ó b a n | 

Budapesti kokainüzérek után 
Névtelen levél egy kokainista pusztulásáról 

ZA Délmagyarország munkatársától) A 
szegedi rendőrség névtelen feljelentések alap-
Ián rendkívül érdekes ügyben kezdte meg a 
nyomozást. A névtelen feljelentési „egy két-
ségbeesett feleség" irta a rendőrségnek, aki 
levelében elmondotta, hogy férje, aki amúgy 
Is tul Ideges volf, kokainüzérek kezébe ke-
rült, minden pénzét kokainra költi és egész-
ségileg is teljesen tönkrement. A kokain-
árusok rábeszélésére házrészét is eladta, 
löbb ékszert is pénzzé tett, hogy szenvedé-
lyét kielégítse. Egyldőben Budapestről kis 
csomagban küldték a kokaint, majd később 
egy előkelően öltözölt ur jött le Budapestről, 
aki szegedi tartózkodásának költségeit is meg-

fizettette. A névtelen levélíró több szegedi 
címet is megnevezett, ahol szintén szenvedé-
lyes kokainisták találhatók és összeköttetésbe 
állanak a kokainüzérekkel. 

A szegedi rendőrség a névtelen feljelentés 
alapján a nyomozást megindította és értesü-
lésünk szerint megállapitották a kokainisták 
névsorát. A további nyomozás most arra irá-
nyul, hogy a Budapestről leutazó kokain-
üzéreket leleplezzék. 

A nyomozást a legnagyobb diszkrécióval 
folytatják és értesülésünk szerint a közeli na-
pokban érdekes meglepetések várhatók ez 
ügyben. 

Ősszel megkezdik 
a természettudományi intézet építését 

Miniszteri kiküldőitek tárgyaltak az egyeetml tanárokkal 
(A D é l m a g y a r o r s z á g m u n k a t á r s á t ó l ) 

Csütörtökön Szegeden tartózkodott dr. Magyary 
Zoltán miniszteri tanácsos, akit Rerrlch Béla és 
Wälder Károly építészekkel együtt a kultuszmi-
niszter küldött ki, hogy a természettudományi 
intézet palotájának építését előkészítsék. Mint is-
meretes, az egyetemi építési bizottság legutóbbi 
ulí.'én foglalkozott a Templom-tér rendezésének 
kérdésével és ugy határozott a bizottság, hogy 
a két legjobb terv készítőjét, Herrich Bélát és 
Wälder Károlyt bízza meg a kivitelre kerülő 
végleges tervek és a költségvetés elkészítésével. 

A kultuszminiszter nemrégen felszólította az 
egyetem természettudományi karának professzo-
rait, hogy jelöljék meg minimális szükségleteiket 
az építendő természettudományi palotában. A ta-
nárok be is terjesztették kívánságaikat és azok 
összegezése után kiderült, hogy a tervezett palo-
tdban • bejeíeulett szükségletek telét sem lehetue 

megkezdik. A tervek szerint kétemeletes lesz és 
a belső frontját árkádok diszitik. 

A kultuszminiszter csütörtökön levélben érte-
sítette a polgármestert, hogy az idei költségve-
tésbe sikerült beillesztenie a természettudományi 
intézetek építésére szánt összeg első, kilencszáz-
ezer pengős részletét és reméli, hogy ezt az ösz-
szeget még a kővetkező két év költségeibe is 
fölvétetheti. Így az állam az építkezés költségei-
hez összesen kétmillióhétszázezer pengővel járul 
hozzá, de csak akkor, ha a város is hozzájárul 
kilencszázezer pengővel, amelyet három év alatt^ 
háromszázezer pengős részletekben kell meg-
fizetnie. 

Itt említjük meg, hogy a város végre megkapta 
az u j polgári iskola számára szükséges telektömb' 
utolsó épületére, a Nyikos-féle házra is a ki-
sajátitási jogot. A késedelem miatt az épület hátsó 
szárnyát későbben emelhetik csak fel. 

B e l v á r o s t M o z i 
Április 27-én. pinteken az etil 

9 órai előadást 
o 

Széchenyi Moziban 
tartjuk. 

kielégíteni. A miniszter most azért küldte ki Ma-
gyary miniszteri tanácsost, hogy személyesen tár-
gyaljon a professzorokkal és a lehetőség szerint 
restringáltassa velük igényeiket. 

A miniszter megbízottja a két építésszel együtt 
csütörtökön délelőtt tárgyalt az egyetem rektori 
hivatalában az érdekelt professzorokkal. A tárgya-
lások eredményesen fejeződtek be, amennyiben 
sikerült olyan megoldást találni, amely ehetővé 
teszi az összes szükségletek kiegészítését. Ennek a 
megoldásnak azonban az lesz az ára, hof^r a 
Szukováthy-téri Leszámoló-palota, amelyben jelen-
leg a földrajzi intézet van, továbbra is az egye-
tem használatában marad. 

Az épitészek most rövidesen megkezdik a rész-
letes tervek kidolgozását. A természettudományi 
intézet palotája az ipartestület és a vele szemben 
lévő telekcsoport között épül fel és zárőrésze 
lesz a Templom-térnek. Építését még az ősszel 

Mikszáth Kálmán u. 4. s z . a. 
üzletemet május 1-én megszüntetem, kérem nagy-

becsű megrendelőimet, hogy 

b á d o g o s - , é p ü l t e t * , 
k ö z v e z e t é k - é s f ü r d ő -
b e r e n d e z é s i munkákra 

vonatkozó b. megbízásukkal ezentúl 

Káliay Albert ucca 2. s z . a 
műhelyemben felkeresni szíveskedjenek. 390 

T i ^ z e r J a k a b . Telefon: 
18-99. 


