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Példátlanul vakmerő bankrablás Berlinben 
Több mini egyheti munkával alagutat áslak a páncélterembe 

( B u d a p e s t i t u d ó s í t ó n k t e l e f o n jelen-
té se.) Berlinből jelentik: Példátlan eszközökkel 
végrehajtott óriási betörést fedeztek fel a Disconto-
gesellsehaft egyik berlini fiókjánál. A betörők a 
szomszédos telekről hatoltak a bankba egy ahg-
n!on, amelyet több, mint egy hitig ástak a föld 
alatt. Az alagútból a bank földalatti páncélter-
meibe hatoltak cs három páncélteremből minden 
részvényt, készpénzt cs ékszereket raboltak össze 

körülbelül egymillió márka értékben. 
A pénztárierem hatalmas vasajtaját belülről be-

verték, úgyhogy kívülről nem lehetett kinyitni. Egy 
tisztviselő vette észre, hogy a pénztárteremnek 
ezf az ajtaját nem lehet kinyitni. Szakértőket 
hivattak, akik busz órai mun'ia után tudták rsek 
az ajtót kinyitni. A rendőrség nagy erővel lálctt 
a vakmerő bankrablók kézrekerítéséhez. 

£gy hétig tart© zárt tárgyalás után hirdették 
ki az ítéletet a szegedi kémkedési pörfeen 

Tizennégyévi súlyos börtönre Ítéllek egy Szegedre főtt román k<í. 

(A Délmagyarország munkatársától.) A 
.Szegedre lercndelt budapesti honvédtörvény-
wzék dr. Kovács Béla hadbiró-százados elnök-
letével hat napon át tartó zárt tárüvalás után 
tegnap délben hirdetett ítéletet 

az első szegedi kémkedési bön-
pörben. 

A honvédtörvényszék a kémkedési célzattal 
Szegedre jött Vlcdone Aurél aradi lakost 

tizennégyééi súlyos börtönre, 
Péter Árkádia temesvári 'a'..ost befejezett kém-
kedés miatt 5 évi cs Éder Fcrcnc Petőfi Sán-
dor-sugárúti volt porcellánkereskedöt 8 évi sú-
lyosbított börtönre itcltc. Az ítélet megálla- | 

pitása szerint Eder Ferenc miuden bizonnyal 
letelepített kém volt Szegeden, aki az idegen 
kémek működését elősegítette. 

Az Ítélet rövid indokolása szerint a kémek 
1927 decemberében kerültek rendőrkézre. Az 
idegen illetőségű kémeket Éder Ferenc hívta 
Szegedre. Péter Árkádia nyomorában követte 
el súlyos bűncselekményét. 

¿y honvédtörvényszéki tárgyaláson a vádat 
Litomericzky hadbiró-őrnagy képviselte, míg 
a vádlottakat dr. Balogh Béla cs Cabdebó Fe-
renc ügyvéd védtek. A vádlottak közül Péter 
Árkádia megnyugodott, akinek büntetése igv 
jogerőre emelkedett, a többi vádlottak ügyé-
ben úgy a vád. mint a védelem felebbezést je-
lentett bc. 

a város parlamentiéibe 
A közgyűlés Fodor Jenő visszatartása melleit foglalt állást — 
Megválasztották a szakbizottságokat és elhatározták az uf \ 

bérházak felépítését 

r a 

(A Délmagyarország munkatársától.) Uj arcok 
jelentek meg szerdán a megváltozott összetételű 
törvényhatósági bizottság első üléscu. Uj arcok 
jelentek meg, de eltűnt a meghitt barna padsorok 
közül sok, megszokott, ismerős régi arc. Bevo-
nultak közel két évtized óta először 

az uj virilisták. 
"Tájékozatlanul léptek be a nagy, szárnyas ajtón, 
jól, vagy rosszul leplezett lámpalázzal, de leg-
inkább ünneplő feketében. Az ajtó előtt mind-
egyik megállt, körülnézett, tanulmányozta a tere-
pet, kikémlelte, hogy hol a iogas, aztán óvatosan 
od.iment, felakasztotta kalapját, kabátját, aztán 
ismét megkezdte a tereptanulmányozást. Helyet 
keresett magának, de sokáig nem mert leülni 
egyetlen üres helyre sem, félt, hogy valamelyik 
bennmaradt, régi városatyalárs helyét foglalja el. 

Az egyik régi városatya kissé ironikusan gólyák-
nak keresztelte el az ujakat A hasonlat uem is 
rossz. Sok hasonlatosság volt köztük és az egye-
temi gólyák között 

A legnagyobb zavarban a jegyzők voltak, akik-
nek a megjelentek névsorát kellett összeállítaniuk. 
Nagyon sok uj arcot nem ismertek és csak ügyes, 
diplomatikus nyomozással állapíthatták meg, hogy 
kinek, mi a neve. 

A közgyűlési terem közben megtelt — régiek 
«¡foglalták régi helyüket és az üresen hagyottakat 
elfoglalták végre az ujak. Az ujak, szinte kivétel 
nélkül eljöttek, a régiek is feltűnően nagyszámba, 
mintha valami ujat, valami érdekeset várnának 
a megváltozott összetételű közgyűléstől. 

Félötkor nyitotta meg a polgármester a köz-
gyűlést cs a város hatósága nevében 

üdvözli az u$ városatyákat, 
akik között sok ismerős arcot lát Arra kéri a 

városatyákat, hogy szavazatukat miudiü a tiszta 
közérdekre adják. 

— Ugy van — helyes. 
— Ezt azonban sokkal könnyebb kimondani, 

mint megtartani, mert a közérdek nem más nagyon 
sokszor, mint a magánérdek. Nem szabad meg-
ijedni a magánérdekek trombitaharsogásától. Meg 
kell különböztetni a jót a rossztól. 

A polgármester megnyitó üdvözlését éljenzés-

.wakT**«« 

sel fogadták minden oldalon. 

A polgármester {elenlés6í 
dr. Pávó Ferenc tb. tanácsnok olvasta fel. A 
jelentés megemlékezik a vitéz Papp Ferenc el-
len tartott vizsgálat eredményéről és megálla-
pítja, hogy a vizsgálat nem produkált olyan súlyo-
sabb adatot, amely alapja lehetne további eljá-
rásnak. 

Dr. Bodnár Géza a polgármester jelentéséhez 
szólva, elmondja, hogy a városi üzemek jármü-
vei szabálytalanul közlekednek és a legtöbb ha-
lálos balesetnek az okozói. Arra kéri a polgár-
mestert, hogy a jövőben erről is emlékezzék 
meg jelentésében. 

Rack Lipót tanácsnok 

Fodor Jenő nyugdíjazásának 
ügyét 

terjesztette elő. Jelenti, hogy Bokor Adolf és 52 
társa kérte Fodor Jenő további visszatartását. A 
polgármester elrendelte a névszerinti titkos sza-
vazást és annak tartamára felfüggesztette az ülést. 

A szavazás öt óráig tartott, azután a polgármes-
ter kihirdette az eredményt. Leadtak összesen 
137 szavazatot, ebből 

12í-en szavaztak Fodor Jenő visszatar-
tása mellett, 13-an ellene. 

A közgyűlés tehát nagy többséggel elhatározta, 
hogy előterjesztést tesz a minisztertanácshoz a 
polgármesterhelyettes visszatartásáért 

A közgyűlés az eredményt cljenzéssel fogadta. 
Ezután következtek 

a bizottsági választások 
A közigazgatási bízottságban tíz hely került be-
töltésre. A tanács az érdekeltségek ajánlására a 
következő listát ajánlta elfogadásra: 

Várhelyi József, dr. Pap Róbert, dr. Ujj József, 
dr. Kószö István, Back Bernát, dr. Biedl Samu, 
Kiss Ferenc, dr. Széli Gyulav dr. Szivessy Lehel 
és Wimmcr Fülöp. 

Ezzel szemben volt egy nem hivatalos lista is, 
amely mindössze abban különbözött a hivata-
lostól. hogy rajta Wimmcr Fülöp helyett Bokor 
Adolf neve szerepelt. A váratlan második lista 
nagy feltűnést keltett a városatyák körében. 

A polgármester félhét után hirdette ki az ered-
ményt 

A közgyűlés a nem Mvatalos 
listát fogadta el. 

Wimmer Fülöp 57 szavazatától kisebbségben ma-
radt Bokor Adolf 11 szavazatával szemben. 

Ezután 

egymásután választották meg 
a kijelölő választmány, a népnevelési bizottság, 
az egészségügyi bizottság, a kórházi bizottság, 
a gazdasági szakbizottság tagjait egyhangúlag a 
tanács javaslata alapján. 

Ma Ünnepi műsor t BELVÁROSI MOZI 

Mától vasárnapig fényes keretek között niró Cafos 

Ma nremier'! 

Minden magyar büszkesége, öröme, a m a g y a r mUvéssci űtadala. v . 

Amikor Tóth Béla főjegyző 

a pénzügyi bizottság 
jelölőlistáját terjesztette elő, váratlanul felállott 
Wolf Miksa és azt ajánlotta, hogy a közgyűlés 
Pásztor József helyett dr. Szakács Józsefet vá-
lassza be. Erre a polgármester elrendelte a név-
szerinti titkos szavazást, mely félnyolcig tartott 
A közgyűlés szótöbbséggel az eredeti listát fo-
gadta cl, tehát nem. választották bc dr. Szakács 
Józsefet 

Ezután egyhangúlag választotta meg a közgyű-
lés a javadalmi szakbizottság, az útépítési bizott-
ság, a jogügyi bizottság, a közművelődési bizott-
ság, a zenedei bizottság, a Somogyi könyvtár-
bizottság, az árvaházi bizottság, a nyugdijszak-
bizottság, a közkerti bizottság, a szervezőbízott-
ság, i műszaki bizottság és a gyáripari bizottság 
tagjait a tanács jelölései alapján. 

A közgyűlés ezután a nemrégen elhunyt dr. 
Végman Ferenc helyébe dr. vitéz Szabó Géza 
tanácsnokot választolta be egyhangúlag az iskola-
székbe. Ezzel a választásokkal végzett a közgyűlés.. 

Dr. Őrdögh Lajos tb. tanácsnok erősen meg-
csappant érdeklődés mellett ismertette a tárgy-
sorozat következő pontját, 
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