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Hz egyetemi építési bizottság Síétföi ülésén kiosztották 
a fizikai és kémiai intézet berendezési munkálatait 

(A Délmagyarország munkatársátólVasár-
nap délután három órakor állami autón Sze-
gedre érkezett gróf Klebelsberg Kunó kultusz-
miniszter és megérkezése után azonnal Glatt-
felder Gyula megyéspüspök rezidenciájához 
hajtatott. A miniszter délután megtekintette 
az egyetemi építkezéseket, majd a nőgyógyá-
szati klinikán az egyetemi tanárok bevoná-
sával az egyetemi építkezések sorrendjéről 
tárgyalt. A miniszter éjszakára a püspöki 
rezidencia vendége volt. 

Hétfőn délelőtt 'ismét az egyetemi építke-
zések színhelyét járta be, majd tizenegy óra-
kor az egyetem központi épületébe ment, ahol 
féltizenkettőkor megkezdődött az egyetemi épí-
tési bizottság ülése. A bizottság a fizikai és a 
kémiai intézet belső berendezésére beérkezett 
ajánlatokat bírálta el és kiadta a munkálato-
kat. Az egyetemi építési bizottság ülése ne-
gyedhárom óráig tartott. 

A bizottság a gyógyszertani, általános kór-
tani és fizikai intézetek központi fűtésére és 
vízvezetéki munkálataira benyújtott ajánlatok 
közül a Sebestyén—Bründl alkalmi társulás 
408.706.33 pengős ajánlatát fogadta el. A >B< 
épület villamosberendezéseit 85.553.41 pen-
gőért Alexi György budapesti vállalkozó nyerte 
el, a »Cc épületét pedig 62.379.32 pengőért 
Szmatana József szegedi vállalkozó. 

A kémiai intézetek berendezéséhez szüksé-
ges fabútorokat a bizottság Lengyel Lőrinc 
szegedi butorgyárostól rend-elte meg, még p©-
dig az első intézet fabútorait 30.397, a má-
sodik intézetét 20.393 pengőért. A fizikai in-
tézetek fabútorait viszont Szöllőssy és társa 
cégtől, az első intézet fabútorait 15.892, a m l 
»odik intézetét 29.868 pengőért. A gyógyszer-
fani intézet fabútorait 26.669 pengőért Len-
gyel Lőrinctől, a gyógyszertárét 22.557 pen-
gőért Lengyel Lőrinctől, az általános kórtanét 
18.763 pengőért Lenqyel Lőrinctől rendelte 
meg a bizottság. 

A két vegytani intézetbe szükséges padokat 
9540 pengőért Kühne budapesti cégtől, a fizi-
kai intézetek padjait 4400 pengőért ugyancsak 
a Kühne.cégtől, a gyógyszertani intézetek 
padjait 3552 pengőért szintén a A'ü/me-cégtől 
rendelték meg. 

A vegytani intézet kárpitos munkáit 1500 
pengőért Mülhoffer Antalné kapta meg, a 
két fizikai intézetét 2220 pengőért Jároli Géza, 
a gyógyszertani intézetét 1310 pengőért Mül-
hoffer Antalné, az egyetemi gyógyszertárét 
1845 pengőért Jároli Géza és az általános 
kórtani intézetét 1256 pengőért Mülhoffer An-
talné kapta meg. 

A hajlított bútorokat ezekhez az intézetek-
hez a bizottság az Arcus.cégtől rendelte meg, 
még pedig a vegytani intézetekbe 3084, a 
fizikai intézetekbe 1727, a gyógyszertani in-
tézetekét 1010, a gyógyszertárét 280, az álta-
lános kórtani intézetét 551 pengőért 

Ezeket a munkálatokat adta ki a hétfői ülé-
sen az építési bízottság, amely még foglal-
kozott azzal a kérdéssel is, hogy a munkálatok 
díjazásánál és a számlák kiegyenlítésénél mi-
lyen arányban veheti igénybe az egyetem 
a város által megajánlott építési hozzájáru-
lást és milyen arányban fizet a kultusztárca. 

A kultuszminiszter ebédre a megyéspüspök 
vendége volt. Délután a leszámoló palotában 
volt megbeszélés az épület átalakítása és ki-
bővítése ügyében. Valószínűleg az épülethez 
a Szukováthy-tér felé külön kiugró, kerek 
szárnyat építtet a miniszter, amelyben két 

nagy, amfiteátrumszerü előadóterem lesz. 
A leszámoló palotában tartott megbeszélésen 

megállapították, hogy a palotához építendő 
auditórium költsége 275.000 pengő lesz. A kul-
tuszminiszter bejelentette, hogy a palota be- JV. 
rendezésére, átalakítására és az auditórium j nyolc órakor indult el autón Budapestre. 

építési költségeire összesen négyszázezer pen-
gője van, ebből az összegből tehát meg kpll 
oldani ezt a kérdést. Bejelentette azt is a 
kultuszminiszter, hogy az egyetem szakkönyv-
tárainak fölszerelésére háromszázezer pengőt 
irányzott elő, 

A megbeszélés után a miniszter az ipar-
testület székházában rendezett kiállítást te-
kintette meg, majd szállására ment, ahonnan 

Munkanélküliek séiaíüníeíése 
a korsón 

(A Délmagyarország munkatársától.') Hét-
főn délelőtt többszáz munkanélküli férfi és 
asszony vegyesen tüntető sétafelvonulást ren-
dezett a korzón. A munkanélküliek, akiü ugy 
látszik, hogy a Szegeden tartózkodó kultusz-
miniszter figyelmét akarták telbivni kétségbe-
esett helyzetükre, már a kora reggeli órák-
ban gyülekeztek a korzón. Számuk egyre 
nőtt tíz óra felé már hét-nyolcszázan le-
hettek. 

A rendőrség széleskörű intézkedéseket fo-
ganatosított. Valósággal megrakták a korzót 
rendőrökkel és detektivekkel, nagyobb készült-

séget vontak össze a városháza udvarán, a 
Szécheny-térre kivezényelték az összes fel-
ügyelőket, a fogalmazási karból dr. Schön 
Károly rendőrkapitányt bizták meg a karha-
talom feletti parancsnoki ássál. 

Beavatkozásra sehol sem került a sor, a 
munkanélküliek csendesen sétálgattak, beszél• 
gettek. Ha öten-hatan összeverődtek, rendőrök 
léptek azonnal közbe és széjjel küldték a 
beszélgetőket. 12 óra után a munkanélküliek 
széjjel oszlottak a korzóról, mire a rendőr-
ségi készültséget is bevonták. 

Megérkeztek az írásszakértők 
véleményei 

a színházi névfelen levél Ügyében 
Fischhof Gyula és Ifilaki Béla törvényszéki szakértők szerint a névtelen leveleket 

azon az írógépen irták, amelyen a Kürfhy György-féle szinészleveleket 
(A Délmagyarország munkatársátólA 

nyilvánosság figyelme egyre jobban a színházi 
névtelen levelek ügye felé fordul. Tegnap eb-
ben az ügyben jelentős fordulat következett 
be. Szegedre érkeztek az Írásszakértői véle-
mények, amelyek szerint 

kétségtelen, hogy a kurzus-tenorban 
megirt ismeretes névtelen leveleket 
és Kürthy Györgynek a színészekhez 
intézett levelét uguanazon az írógépen 

irták. 

Ismeretes, hogy a kisgyűlés tagjaihoz in-
tézett szemérmetlen névtelen levelek ügyé-
ben bűnvádi feljelentést tettek. Az eljárás 
során két Európaszerte ismert irás- 'és iró-
gépszakértőt biztak meg a vizsgálat megej-
tésével. Az egyik szakértő a Szegeden is jól 
ismert Fischhof Gyula törvényszéki Írásszak-
értő, a másik pedig XJjlaki Béla hites tör-
vényszéki irógépszakértő volt. A két szakértő 
napokon keresztül folytatta egymástól függet-
lenül a vizsgálatot, amelynek során számos 
felvételt készítettek nemcsak a névtelen le-
vélről, hanem a Kürthy György által aláirt 
szinészlevelekröl ís. 

A vélemények tegnap Szegedre érkeztek és 
egy példányuk az egyik feljelentő ügyvédjé-
nek birtokában vannak. Holnap délelőtt nyújt-
ják be a rendőrségnek, ahol dr. Papp Meny-
hért rendőrtanácsos vezeti a nyomozást, de 
átnyújtják dr. Somogyi Szilveszter polgár-
mesternek is, aki hétfőn csak azért nem ve-
hette át a szakvéleményeket, mert egész nap 
el volt foglalva a Szegeden tartózkodó kultusz-
miniszterrel. 

Értesülésünk szerint mind a két szakértő 
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terjedelmes, 4—6 oldalas véleményt készített. 
Az egymástól függetlenül dolgozó szakértők 

. ponfról-pontra megállapították, hogy. 
a két levelet kétségtelenül egy írógé-

pen írták. 

Fischhof és Újlaki betüről-betüre haladva 
mutatják ki véleményükben azokat a jellemző 
és szemmel látható géphibákat, amelyek ki-
zárttá teszik, hogy a két levelet két különbözői 
gépen irták volna. Mindkét szakértő 

számos mikrófotográfiával lámasztia 
alá véleményét. 

Ezek a fényképnagyitások mellékelve vannak 
az írásos szakvéleményekhez. 

Illetékes körökben nagy érdeklődéssel vár-
ják a két hites törvényszéki Írásszakértő szak-
véleményének részleteit, különösen pedig a 
fényképfelvételeket. amelyek kétségtelenné te-
szik, hogy a szemérmetlen hangú névtelen le-
vél és a Kürthy György által aláirt felszólító-
levél egy írógépből származik. 

Húsvéti nagy nő ika lap vásár 
K n i t t e l n é l 
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Enyhe idő esővel, zivatarral 
A Meteorológiai Intézet jelenti est» 10 órakor : 

Hazánkban az idő igen enyhe. A nyugati vár-
megyékben a nap folyamán zivataros esők voltak, 
Keszthelyen jégesővel. Egyebütt eső inkább csak 
nyomokban volt. A hőmérséklet a Dunántúl 18—19 
fok Celsius, az Alföldön 20 fok Celsius fölé is 
emelkedett. Prognózis; Egyelőre még enyhe idő 
várhaló, sokhelyütt esővel és zivatarral, majd meg-
élénkülő északnyugati szelekkel hősülyedés. 

Egyesültek a fasiszták 
és az ébredők 

Budapest, április 14. A magyar fasisztapárt ve-
zetősége vasárnap közgyűlést tartott, amelyen azt 
az egyhangú határozatot hozta, hogy belép a« 
ÉME-be. A Belvárosi Mozgóképszínházban tartott 
közgyűlés ezután küldöttségileg meghivta az ülésre / 
Buday Dezsőt, az ÉME országos elnökét és az 
ÉME vezetőségét. 


