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Dr. Szabó Imre, Budapest tiszti főügyésze 
váratlanul meghalt hivatali szobájában 

Egy érthetetlen telefonbeszélgetés 

Budapest, május 17. Dr. Szabó Imrét, a szé-
kesfőváros tiszti főügyészét pénteken holtan 
találták a városházában lévő hivatali szobá-
jában. 

Pénteken délután 6 órakor kezdődött a vá-
rosháza tanácstermében a jogügyi bizottság 
ülése. A bizottság napirendjét csaknem tel-
jesen letárgyalták és csak az utolsó pont volt 
soron, amikor Berezeli Jenő alpolgármester-
nek a városháza kapusa valamit jelentett. A 
következő pillanatban az alpolgármester re-
megő hangon bejelentette, hogy dr. Szabó 
Imre tiszti főügyész hivatalában meghalt. 

A bizottság ülését nyomban félbeszakította 
és az ülésen résztvevők a tiszti főügyész hiva-
talába rohantak át, ahol dr. Szabó Imre fő-
ügyészt a kanapé mellett a földön fekve élet-
telenül találták. A főügyész este rosszul érezte 
magát és a kanapéra dőlt és valószínű, hogy 
akkor érte a halál, amikor onnan fel akart 
emelkedni. 

A' helyszíni szemle, a jegyzőkönyvek felvé-
tele és kihallgatások után Szabó Imre holtte-

temét a törvényszéki orvostani intézetbe szál-
lították. Hivatali szobáját lepecsételték, l lég 
tisztázatlan, hogy ki volt az az Idegen telefo-
náló, aki a városháza portását értesítette, hogy 
a tiszti főügyész rosszul van 

A városház portása a következőkben adja 
elő a telefonálást: 

— Nyolc óra tálban megszólalt a telefon 
és egy ismeretlen hang a következőket mon-
dotta: Én egy vidéki gazdálkodó vagyok, a 
pályaudvarról beszélek, csak annyit közlök, 
hogy dr. Szabó Imre tiszti főügyész ur rosszul 
van, de azért felvánszorog a városházára. 

Mikor a portás aziránt érdeklődőit, hogy ki 
beszél, melyik városházára megy a tiszti fő-
ügyész és hogy hol van e pillanatban, az is-
meretlen azt mondta, hogy többet nem mond-
hat, nem ér rá, mert indul a vonata. A nyo-
mozás folyik. 

Dr. Szabó Imre. 1898 március 1-én lépett 
a főváros szolgálatába. 1914 április 29-én vá-
lasztották meg először előkelő pozíciójába. 

Д szegedi rendőrséghez érkezett jelentés szerint 
Zentán elfogták a zamárdi csendűrgyilkosf 

(A Délmagyarország munkatársától.) Pén-
teken délelőtt a Horgoson keresztül Szegedre 
érkezett jugoszláv vonat egyik vasutasa, a zen-
tai rendőrség megbízásából felkereste dr. Bor-
bola Jenő rendőrlanácsost, a rendőrség bűn-
ügyi osztályának vezetőjét és bejelentette, hogy 

Zenta környékén a szerb rendőrök el-
V fogták a zamárdi csendőr gyilkost. 

A' szerb hatóságoknak megküldött fényképes 
körözőlevél alapján felismerték a teljesen le-
rongyolódott Nagypál Antalt, aki ugyan ta-
gadja, hogy azonos volna a csendőrgyilkossal. 

A zentai szerb rendőrség bejelentette, hogy az 
elfogott csendőrgyilkosról részletes Írásbeli je-
lentést küld a szegedi rendőrségnek. 

Dr. Borbola Jenő rendőrtanácsos Nagypál 
Antal zentai elfogatásáról azonnal értesítette a 
belügyminisztériumot és egyben táviratot adott 
fel Zentára és táviratilag sürgette meg az élfo-
galásról szóló jelentést. 

Ha a zenlai hírek megfelelnek a valóságnak, 
meg lehet állapítani, hogvNaaypál Antal Du-

j nántulról a Duna—Tisza közére szökött át és 
Szegedig lehúzódva Szentmiháhjleleknél szökött 

I át a magyar haláron. 

Zentai jelentés szerint a gyilkost csak látták, 
de nem tudták elfogni 

Az ügyről a késő éjszakai órákban Zentárói 
a következőket jelentik a Délmagijarorszácf-
nak: 

A zentai rendőrséghez több olyan bejelen-
tés érkezett, amely azt látszott igazolni, hogy 
a zamárdi tiszthelyettes gyilkosa, Nagypál An-
tal átszökött a határon és szülővárosában, 
Zentán bujkál. Néhány nappal ezelőtt Szentesi 
Ottóné gyümölcskereskedő neje jelentette be 
a rendőrségen, hogy megjelent az üzletében 
egy matjfit Nagypál Ajitalnak nevező emberi 

és Zentán élő állítólagos rokonai után érdek-
lődött. Nem tudott neki felvilágosítást adni, 
közben megjött a férje, aki már tudott arról, 

hogy a zamárdi gyilkosságot Nagypál An-
tal ¿lövette el. mire azonnal jelentést tett a 
rendőrségnek. Erre keresni kezdték a gyil-
kost, aki azonban már eltűnt. Csütörtökön 
újból felbukkant, amikor dr. Pretorszky köz-
ségi orvost kereste fel azzal, hogy részére egy 
aradi orvos barátjától hozott üzenetet. Amikor 
erről beszélgetett Nagypál Aniai az orvossal, 
egy rendőrkézbesitő jött valami irattal. Erre 
a gyilkos újból eltűnt, de amikor kijött az or-
vos házából, többen látták a gyanús alakot. A 
zentai rendőrség nagyarányú razziát tartott, 
amelynek nem volt eredménye. 

A kultuszminiszter pénteken résztvett 
az egyetemi épitési bizottság ülésén 
, Az Erdélyi és Breuer-cég kapta meg a fizikai intézel építését 

(A Délmagyarország munkatársától.) KIc-
belsberg Kunó kultuszminiszter pénteken dél-
előtt tizenegy órakor érkezett meg autón Sze-
gedre, hogy itt megtekintse az egyetemi építke-
zéseket és elnököljön az egyetemi épitési bi-

zottság ülésén, amelyet a fizikai intézet épitési 
munkálatainak kiadása ügyében hivott egybe. 
A kultuszminiszterrel cgyirlőben érkezett Sze-
gedre dr. Sváb Gyula helyettes államtitkár, 
dr. Magyary Zoltán miniszteri tanácsos, dr. ^OJ ~ c^vumn unuiotlvi JL юиаиэиэ, VLI . 
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Szilágyi Ernő pénzügyi osztálytanácsos és dr. 
Jánossy Dénes kultuszminiszteri titkár. 

A miniszter megérkezése után azonnal a 
püspöki rezidenciába hajtatott, ahol már vá-
rakozott rá a főispán és a polgármester, akik-
kel együtt azután elindult és útközben meg-
tekintette az egyetemi építkezéseket, majd 12 
óra után megérkezett a városházára. 

A városháza tanácstermében időközben ösz-
szegyülekeztek az egyetemi épitési bizottság 
tagjai, az egyetemi tanárok szinte teljes szám-
ban, a városi tanács tagjai, a kereskedelmi és 
iparkamara képviselői. Az ülés félegykor kez-
dődött és alig tartott tovább egy negyed órá-
nál. A kultuszminiszter az ülés befejezése 
után kíséretével együtt folytatta az egyetemi 
építkezések megtekintését, meglátogatta a gyer-
mekklinikát, a Templom-téri építkezéseket, 
megtekintette a fogadalmi templomot, majd 
két órakor Glattfelder Gyula megyéspüspökhöz 
ment, aki ebédet adott tiszteletére. 

Délután a miniszter a földrajzi 'intézetben 
tett látogatást, majd bizalmas megbeszélést 
folytatott az egyetem tanáraival, amelyről egye-
lőre nem került semmi sem nyilvánosságra. 
Este dr. Aigner Károly főispán adott vacsorát 
a miniszter tiszteletére. 

Az egyetemi épitési bizottság rövid lefolyású 
ülésének egyetlen tárgya yolt, a Templom-
térre tervezett fizikai intézet építkezési mun-
kálatainak vállalatbaadása. Erre a nagyarányú 
munkára négy szegedi vállalkozó pályázott. 
Erdélyi és Breuer, Szolcsányi és Takács, Czig. 
ler és Engi és Müller és Nyári cég. A legked-
vezőbb ajánlatot az Erdélyi és Breuer cég 
tette, amely 720.678 pengőt kért az épület el-
készítéséért, közel százezer pengővel keveseb-
bet, mint az utána következő legolcsóbb vál-
lalkozó. Az egyetemi épitési bizottság a kul-
tuszminisztérium javaslata alapján vita nél-
kül ugy határozott, hogy a munkát az Erdélyi 
és Breuer cégnek adja ki, mivel ajánlatát a 
minisztériumi számvevőség teljesen reálisnak 
találta és a vállalat eddigi munkájával az 
egyetemi épitési bizottság is teljes mértékben 
meg van elégedve. 

A fizikai intézet palotáját, amely a Temp-
lom-téren, a kémiai intézet palotája mellé, a 
lebontott ipartestületi székház helyére, szem-
ben a püspöki palotával épül fel, Rerrich 
Béla műépítész, a Templom-téri tervpályázat 
első dijának nyertese tervezte. Ebben az ár-
kádos palotában négy egyetemi intézet kap 
hajlékot, még pedig a fizikai intézet^ a gyógy-
szertani intézet, a kórtani intézet és az .egye-
temi gyógytár. A palota építését a vállalkozó 
a lehelő legrövidebb időn belül megkezdi. 

Briliánsok átfoglalása megvárhat 
F. Molnár B é l t í n é eranymüve?, Kölese; ucca 1. 
Szakszerű ékszerkészilés és javítás. Tanoncot felveszek. 

Árvizeket okoz Jugoszláviában 
a három nap óta tartó felhő-

szakadás 
Belgrád, május 17. Észak- és Középszerbíában, 

Horvátországban, valamint Északboszniában három 
nap óta szüntelenül szakad az eső. A felhőszakadás 
egyes vidékeken snlyos árvízzel Járt. A hegyipatft-
kok vize mindenütt megduzzadt s elöntötte a völ-
gyedben fekvő falvakat. A mezők és termőföldek 
viz alatt állanak. A termés teljesen elpusztult s 
az anyagi kár beláthatatlan. 

— Hatszoros rabtógyilíiossággal vádolják az em-
berevő cigányokat. Kassai jelentés szerint 21-én, 
kedden kezdi meg az ottani esküdtszék a pepsii 
cigányok pőrének a főtárgyalását. 19 cigány felett 
fognak ítélkezni. A legidősebb közöttük 28 éves. 
Az államügyészség hatszoros rablógyilkossággal vá-
rtolja a cigányokat. Éid kes, hogy bár a vádirat 
bebizonyitottnak látja az emberevés bűncselek-
ményét, emiatt még sem emelnek vádat, mert a 
Felvidéken érvényben lévő magyar büntetőtörvény-
kőűyv nem tartalmaz .erre у^шЦкда siakgsit*. 


