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iisifapesfen elfogták, 
a Raseiberg ékszerüzlet kasszafuró betörőit 
Hároman voltak a tettesek, akiknél az elrabolt ékszeríárgyak legnagyobb részét 

megtalálták 

Egy svájci fürdőhelyeit 
hétfőn mephalf dr. Oavlda Lee, 

a szegedi egyetem tanára 
(A Délmagyarország munkatársától.) Szer-

fián reggel a svájci Curfból távirat érkezett 
dr. Hainiss Elemér egyetemi tanárhoz, az 
orvoskar dékánjához. A távirat azt tartal-
mazta, hogy az ottani szanatóriumban dr. 
üavida Leó egyetemi tanár hétfőn meghalt. 

A szomorú értesítés vétele után dr. Hainiss 
Elemér dékán rendkívüli ülésre hívta össze az 
orvoskart. Az ülésen kegyeletes szavakkal em-
lékezett meg a messze idegenben elhunyt pro-
fesszorról. Miután dr. Davida Leót Curtban 
már a mai napon eltemették, az orvoskar-
nak nem volt módjában, hogy a temetésen 
képviseltesse magát és csak távirati uton gon-
doskodhatott arról, hogy a koporsóra koszorút 
helyezzenek. 

Dr. Davida Leó a szegedi Ferenc József 
Tudományegyetemen a bonctan professzora 
volt. Kilenc év óta tanitolta a bonctant a sze-
gedi egyetemen dr. Davida Leó, a száműzött 
kolozsvári egyetemmel került Szegedre. 41 évet 
élt a professzor, aki már hosszabb idő óta 
betegeskedett, a mult évben pedig baja már 
•annyira sulyosbbodott, hogy szabadságot kel-
lett kérnie és Svájcba utazott gyógyulást ke-
resni Hosszú hónapokat töltött Curtban, ál-
lapota azonban napról-napra rosszabbodott és 
hétfőn meghalt. 

A levegőt is ki lehet bérelni? 
(Budapes t i t u d ó s í t ó n k te l e fon jelen-

tése.) Miskolcról jelentik: A miskolci rendőrhirő-

ság a közel jövőben egy érdekes ügyben fog dön-

teni. Előrelátható azonban, hogy a miskolci rend-

őrbiróság döntését az érdekelt felek valamelyike 

megfelebbezi és igy kétségtelen, hogy az utolsó 

szót a belügyminiszter fogja kimondani. 

Mint a legtöbb városban, Miskolcon is a Franck-

Vávé és a Smoll-paszta népszerűsítését ¡repülő-

géppel is folytatták. A Magyar Távirati Iroda mis-

kolci fiókja, amely Miskolc területén a hirdetési 

vállalat bérlője, most bepörőlte a két céget, mert 

azok az 0 tudta és beleegyezése nélkül hirdettek 

repülőgépekkel. A rendőrségnek kell most dönteni 

abban a kérdésben, hogy vájjon a Magyar Távirati 

Iroda miskolci fiókja a levegőt is kibérelte-e Mis-

fcolc felett. 
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(A Délmaggarország munkatársától.) A 
nyilvánosság szinte már kezdte elfelejteni azt 
a nagyszabású betörést, amelyet az elmúlt 
pénteken virradóra követtek el a Belváros 
szivében, amikor a B.osenberg-€ksz&rüz\hi fa, 
lát áttörve kifúrták a Wertheim kasszát és 
12.000 pengő értékű ékszert raboltak el. A ki-
rakatba, ha még nem is nagy mennyiségben, 
uj ékszertárgyak kerültek, uj események kö-
vetkeztek. Szerdán délután azután váratlan 
fordulat történt. 

A budapesti rendőrség szerdán dél-
után táviratilag értesítette a szegedi 
kapitányságot, hogy a Károlg-uccá-
ban olkővetett betörés tetteseit elfog-

ták. 

A szűkszavú távirati értesítés mást nem Is 
közölt, úgyhogy közelebbi részleteket a betörők 
elfogatásáról a késő esti órákig nem sikerült 
megtudni. 

Az esti órákban azután hivatalosan is kö-

(A Délmagyar ország munkatársától.) Szerda 
délután négy óra tájban jelentették a rendőr-
ségnek, hogy a Szilágyi-ucca 3. számú ház 
földszintjén 

még a múlt hét szerdáján meg-
mérgezte magát egy házaspár. 

A kettős öngyilkosságot csak most szerdán 
délután fedezték fel. 

Balogh Géza menekült községi jegyző és 
felesége a Szilágyi-ucca 3. szám alatti emeletes 
ház földszintjének két kis szobáját lakták. 
Csöndes, egyszerű lakói voltak a háznak. Halk 

I szavú emberek, akiknek az élet a csonkaor-
\ szágban csak nélkülözéseket és szomoruságo-
! kat hozott. Balogh Géza községi jegyző a meg-
; szállás előtt jómódú ember hírében állott. 

Békés polgári jólét uralkodott házánál és a 
menekülés keserű kenyere életüket valóság-
gal gyásszal vonta be. Az ulolsó időkben a 
»szemérmes szegények« önmegtartóztatásával 
élték le életüket. Váratlan öngyilkosságuk oiíút 

zölték Rosenberg Bélával,, a kifosztott ékszer* 
üzlet tulajdonosával, hogy 

a budapesti rendőrség egy tetőrő-
bandát fogott el, amelynek tagjai kö-
zül hárman a szegedi betörés tettesei 

voltak. 

Ezek úgynevezett repülő betörők voltak, akiK 
a fővárosból rándultak ki a vidékre és egyik 
betörést a másik után követték el. 

A Rosenberg-üzletből elrabolt tárgyak 
nagyrésze megkerült 

& azt is közölték a tulajdonossal, hogy az 'ék• 
szereket átveheti. 

Az elfogott és letartóztatott betörőket egye-
lőre nem hozzák Szegedre, miért a főváros-
ban is számos betörést követtek el. 

Rosenberg Béla ékszerész nagy örömmel 
értesült arról, hogy ékszereinek javarésze meg-
került és még a szerdai nap folyamán Buda* 
pestre utazott azok átvételére. 

igy egyszerűen tudják megmagyarázni a ház 
lakói. 

A szerencsétlen községi jegyző és felesége 
már régebben készülhettek az öngyilkosságra. 
Már az elmúlt hét vasárnapján megemlítették 
a ház lakói előtt, hogy a következő napok 
valamelyikén Budapestre utaznak és ott töltik 
a húsvéti ünnepeket. Pesten rokonaik vannak, 
akik már régebben meghívták őket 

A házbeliek kedden este látták 
őket utoljára. 

Azt mondták, hogy szerdán reggel a gyorssal 
utaznak Budapestre. Szerda délelőtt levelet is 
hozott a posta. 

— Baloghék Budapestre ulaztakl — mon-
dotta valaki a postásnak. 

A házban mindenki meg volt győződve, hogy 
Baloghék Budapestre utaztak. Arra senki sem 
gondolt, hogy a házaspár már talán kedden 
este nem élt. 
. Néhány nagp.al ezelőtt azután a házmester-

Egy öngyilkos fpászaspár 
nyolc napig / e k üd l a beszúrt 

lakásban 
Az elmúlt őét szerdáján megmérgezte magát égy menekUlt 

Jegyző és felesége, holttestüket most találták meg 


