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Farkas Vince tragikus szerencsétlensége ügyében 
a rendőrségen kihallgatták a kórház két ápolónőjét 

Hz ügyészség nem rendelte el a szerencsétlen bankigazgató holttestének felboncolását 
(A Délmagyarország munkatársától) 'A' 

Délmagyarország csütörtöki számában részle-
tesen beszámolt Farkas Vinoe nyugalmazott 
szolgabíró, dorozsmai bankigazgató végzetes 
szerencsétlenségéről. Farkas Vince — mint 
jelentettük — vakbéloperáció után fellépett 
tíeliriumában kiugrott a közkórház elsőemeleti 
Ablakából. A szerencsétlen bankigazgató a kór-
ház főbejárata előtt lévő virágágyakra esett 
(ÉS csak könnyebb sérüléseket szenvedett A 
szerencsétlen bankigazgató csütörtök délelőtt 
•nélkül, hogy eszméletre tért volna, meghalt. 
Halálát a hivatalos megállapítás szerint has-
hártyagyulladás okozta. 

A szerencsétlenség után megindult rendőri 
hyomozás most azt igyekszik megállapítani, 
hogy 

a szerencsétlenségért terhel-e 
valakit felelősség. 

Pénteken délelőtt a rendőrségen kihallgat-
ták a két ápolónőt, akik a szerencsétlenség 
idején a nagybeteg bankigazgató mellett tar-
tózkodtak. Az ápolónők vallomásukban elmon-
dották, hogy a szerencsétlenség idején mind-
tetten a beteg ágyánál voltak. A beteg 

egyszerre kiugrott Agyéból és az 
ápolónőkre rohant. Az egyiknek 
ruháját is leiépdeste és karfát 

össze-vissza harapta. 
A bekövetkezett szerencsétlenséget azért nem 
tudták megakadályozni, mert 

a hatalmas termetű ember olyan 
erővel dulakodott, hogy férfiak 
sem tudták volna megfékezni. 

Az ügyészség intézkedésére a rendőrség 
helyszíni szemlét is tart a közkórházban és 
még több tanút hallgat ki, hogy a szerencsét-
lenség pontos lefolyását megállapítsa. Az 
ügyészség intézkedésére egyébként a tragiku-
san elhunyt bankigazgató holttestét 

nem boncolták fel 
és igy a család azonnali temetési engedélyt 
kapott. A rendőrségen remélik, hogy még a 
szombati napon hü képet kapnak a szerencsét-
lenség lefolyásáról és ezzel teljesen tisztázódik 
a felelősség kérdése. Az eddigi megállapítások 

í szerint Farkas Vince haláláért senkit sem 
I terhel felelősség. . . . -

Az egyetemi építési bizottságban is 
meg akarják védeni a szegedi iparosság érdekeit 
Mvotellk az ellenőrzés megszigorítását — Szegedi vállalkozó kap megbízást a polgári Iskola 

[elépítésére 
(A Délmagyarország munkatársától.') Egye-

temi körökből nyert értesülésünk szerint a 
jövő héten Qlést tart az egyetemi épitési bi-
zottság és az ülésen szokása szerint gróf 
Klebelsberg Kunó kultuszminiszter fog elnö-
kölni. A bizottság összehívásának napjái pon-
tosan éppen azért nem állapították meg, mert 
még bizonytalan, hogy a miniszter a hét me-
lyik napján jöhet le Szegedre. Az épitési bi-
zottság ülésén döntenek azoknak a munká-
latoknak a vállalatba adása fölött, amelyek-
nek versenytárgyalási határideje április tizen-
nyolcadikán járt le és a versenytárgyaláson 
Tésztvevő vállalkozók ajánlatait a kultuszmi-
nisztérium számvevősége már át is számitotta. 
Ezek közé tartoznak a Horthy Miklós egye-
temi internátus külső és belső iparosmnnkái, 
az asztalos, lakatos, üveges, mázoló, vízve-
zetéki, villanyszerelési és mázoló munkálatok, 
valamint a gyermek, sebészeti, nőgyógyászati 
és belgyógyászati klinikák rácskeritésépitési 
munkálatai. 

Az épitési bizottság ülésén — értesülé-
sünk szerint — szóvá teszik azokat a visszás-
ságokai, amelyek az egyetemi épiikezések 
során a közelmúltban felmerültek. Felhívják 
a kultuszminiszter figyelmét is a sebészeti 
klinika üvegezésére, amellyel a Délmagyar-
ország ismételten foglalkozott már. A sze-
gedi érdekek szószólói be fogják bizonyítani 

a miniszter eióit, hogy a szegedi iparosok és 
vállalkozók következetes mellőzésének nincs 
semmi értelme, sőt ez az épitfető állam ér-
dekelt sem szolgálja, meri — ha az idegen 
vállalkozó felszólításra ki is cseréli a válla-
lati feltételeknek meg nem felelő anyagot — 
a hibás anyag kicserélése felesleges idópa-
zarlást Jeleni, amely késlelteti az építkezések 
befejezését. Követelni fogiák az ellenőrzés 
megszigorítását, hogy a jövőben ne fordul-
hassanak elő ilyen visszásságok. Ha ugyanis 
a munkát állandóan ellenőrzik, az ellenőrző 
közegek munkaközben is megállapíthatják az 
esetleges szabálytalanságokat és megakadá-
lyozhatják a meg nem felelő anyagok fel-
használását is. 

A kultuszminiszternek különben már hiva-
talosan Is tudomása van a történtekről és 
éppen ezért határozta el, hogy már a Jövő 
héten összehivja az épitési bizottság ülését, 
mert személyesen kívánja megtekinteni a ki-
fogásolt monkákat. 
^Valószínűleg a kultuszminiszter magával 

hozza a gyakorló polgári iskola épitésére 
tartott versenytárgyalás eredményét Is — a 
munkát értesülésünk szerint a legolcsóbb 
szegedi vállalkozó kapja meg — és itt, a 
helyszinen intézkedik, hogy az iskola építé-
sét a Walder féle tervek alapján haladékta-
lanul kezdje meg a vállalkozó. 

A miniszteri Jóváhagyás késése miatt 
nem halad a fogadalmi templom építkezése 

Száz százalékos különbségek vannak a szegedi iparosok afánlafai kőzött 
(A Délmagyarország munkatársától.) 'A j 

közgyűlés — mint ismeretes — a templom- i 
építő bizottság javaslatára elhatározta, hogy J 
ötszázezer pengő kölcsönt vesz fel a foga-
dalmi templom továbbépítésének meggyorsí-
tása érdekében, úgyhogy ezt az összeget a 
templomalap jövedelméből három év alatt 
fizeti vissza a város. Az építkezés tempójá-
nak gyorsítását az indokolja, hogy a jövő 
évben le&z az árvíz félszázados évfordulója 
és a város azt szeretné, hogy a nevezetes ju-
bileumot a fogadalmi templomban megtar-
tandó ünnepi misével tehetné ünnepélyesebbé. 

A megyéspüspök vetette föl a gyorsított ütemű 
építkezés gondolatát amely ugy a templom 
bizottságban, mint a tanácsban és a közgyű-
lésen is visszhangra talált. 

A közgyűlés határozata óta két teljes hó-
nap telt el, de az építkezést figyelemmel ki-
sérő közönség még nem vette fezre, hogy a 
templomépítés menetében változás történt vol-
na, sőt mindenkinek feltűnik az, hogy a 
munka még lassabban halad az idén. Ennek a 
jelenségnek érdekes magyarázata van. A köz-
gyűlés határozatát mindaddig nem hajthatja 
végre a város hatósága, amíg meg nem szerzi 

Biré Lajos 

Csak egy percnyi 
figyelmet kérünk! 

a világ legelső 
filmírója irta az 

ELSODORT EMBER-t, 
melynek főszerepét 

EMIL MNNINGS 
játsza utolérhetetlen alakítással. 
Nézzék meg ezt a remekművet, mely j 
kulturíölényflnket mindennél jobban • 
Igazolja. miliők Mrale. _ 

wMMMWMMMMMMMaaMMiMiwwiwniiiMUMWMWMu^ 

hozzá a belügyminiszter jóváhagyását. A ha-
tározatot éppen ezért a felebbezési határidő 
előtt fölterjesztette már a tanács a belügymi-
niszterhez, ahol azonban mind a mai napig 
nem intézték el. Az elintézést elég hosszadal-
mas eljárás előzi meg. A belügyminiszter előbb 
a kultuszminiszter véleményét kéri ki és az-
után a pénzügyminiszterhez küldi át az ira-
tokat és csak abban az esetben hagyja jóvá, 
ha a pénzügyminiszter az ország hitele, szem-
pontjából nem emel kifogást ellene. Amig az 
akták a két minisztériumot megjárja és ke-
resztülmennek a belügyminisztérium illetékes 
ügyosztályain, a közigazgatási tapasztalat sze-
rint nagyon sok idő eltelik. A gyakorlati pél-
dákból következtetve a jóváhagyás június előtt 
nem is érkezhetik meg Szegedre. A városnak 
a miniszteri jóváhagyás után ajánlatot kell 
kérnie a kölcsönre a pénzintézetektől, a leg-
kedvezőbb ajánlatot ismét be kell terjesztenie 
a közgyűlés elé, esetleg jóváhagyást is kell 
ismét rá szerezni a belügyminisztertől, úgy-
hogy mire a közgyűlés két hónap előtti határo-
zatából felhasználható pénz lesz, elmúlik az 
épitési idény. 

A templom továbbépítésének gyorsítására 
tehát csak a késő őszi hónapokban kerülhet 
sor. 

A templomépítés igy egyelőre a régi költség-
vetés keretei között folyik tovább és ezért 
halad olyan lassan előre. A versenytárgyalási 
bizottság Fodor Jenő polgármesterhelyettes 
elnökletével pénteken délelőtt tartotta meg a 
versenytárgyalást a fogadalmi templom laka-
tos, asztalos és rácskeritési munkálataira. A' 
lakatos munkákra öt ajánlat érkezett be: Kecs-
keméti Antal 16.042, Benedek Antal 14.560, 
Bille János 14860, Sétáló János 16.800 és 
Kónya György 13.568 pengős ajánlata. Az asz-
talos munkákra négy iparos tett ajánlatot; 
Michl Alajos 22.160, Fenyő és Gegus 12.890, 
Petry Géza 13.760 és Rainer K. és fiai 19.330 
pengővel. A rácskeritésekre hét ajánlatot nyúj-
tottak be: Benedek Antal 9240, Kónya György 
13.860, Bille János 14.630, Tóth András 17.437, 
Kállay András 11.935, Sétáló János 7507.50 
és Kecskeméti Antal 6930 pengővel. 

Az ajánlatokat a számvevőség átvizsgálja 
és azután a tanács dönti el, hogy ki kapja 
meg a munkát. Jellemző a nagy munkanélküli-
ségre, hogy az egyes ajánlatok között, sok eset-
ben több. mint százszázalékos az árdifferen-
cia. 
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