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A s z e g e d i p é f e e k áremelésre 

jt barna Uenyér ára a boleíta óla négy fillérrel drágult 

"(A Délmagyarország munkatársától.) A 
vidéki városokban a kenyérárak jóval alatta 
állottak a fővárosi kenyéráraknak. Ennek a 
jelenségnek egyszerű oka az, hogy a vidéki 
^ékek nem ismerték el magukra nézve kö-
telezőnek a Magyar Sütők Országos Szövetsé-
ge és a sütő ipartestület által közösen meg-
állapított irányárakat, míg a fővárosi sütők 
tartották magukat ezekhez az árakhoz. A vi-
déki városokban éppen emiatt óriási a kon-
kurrencia a pékek között és ez a versengés a 
legkülönbözőbb árakat eredményezte. 

A bojettatörvény életbelépése óta a vidéki 
városokban is sorra emelik a pékek a kenyér 
árát Eddig drágítottak a debreceni, soproni 
és a váci pékek, de a drágitási tendencia át-
terjedt az egész országra, igy Szegedre is. 
Szegeden az erős konkurrencia miatt spe-
ciális volt a helyzet A pékek versengve szo-
rították alá az árakat A barna rozskenyér 
kilója 16 fillér volt a legtöbb péknél, bár a 
jobbminőségü rozskenyérért 32 fillért kértek 

el. A megdrágult liszt természetszerűleg maga 
után vonta a kenyér drágulását is. Eddig csak 
az olcsó rozskenyér árát emelték 16 fillérről 
20 fillérre. Más áruban, péksüteményben, fe-
hér kenyérben az árak eddig változatlanok. 

A Délmagyarország munkatársa kérdést in-
tézett a vezető szegedi pékekhez, akik a ke-
nyérdrágulásről a kővetkezőket mondották: 

— Tény az, hogy az ország vidéki városai-
ban a pékek sorra emelik a kenyérárakat 
Ennek az oka a megdrágult lisztben kere-
sendő. Természetes, hogy a szegedi pékek is 
csak olyan drága lisztet használnak a sütés-
hez, mint a többiek, épp ezért a szegedi pé-
keknek is emelniök kell. A barna kenyér ára 
16 fillérről 20-ra emelkedett, ezzel azonban 
nem ért véget c drágulási foly imát, mert sorra 
kerül a többi áru is. Az uj kenyérárak rö-
videsen életbelépnek. A drágulás nem lesz 
egységes, mert ezt a konkurrencia kizárttá 
teszi és igy ezután is lehet majd olcsó ke-
nyeret kapni. 

Az állami gimnázium 
szeptember elsején visszakapta régi hajlékát 

(A D é l m a g y a r o r s z á g m u n k a t á r s á t ó l ) 
Megírta a Délmagyarország, hogy a szegedi szü-
lők körében mozgalom indult meg, amely a reál-
gimnáziumnak vissza akarja juttatni az egyetem 
természettudományi intézete által lefoglalt régi 
hajlékát A szülők kívánságát dr. Aigner Károly 
főispán tolmácsolta a kultuszminiszter előtt, aki 
sürgős intézkedést igért és értesítette a főispánt, 
hogy az ügy érdemleges elintézésére Szegedre 
küldi dr. Waidinger Gyula miniszteri tanácsost 
fs dr. Ottó László miniszteri titkárt 

A kultuszminisztérium! kiküldöttek szerdán dél-
ftlőtt meg is érkeztek Szegedre és dr. Aigner 
Károly főispán elnökletével tanácskozásra ültek 
össze, majd a helyszínen tanulmányozták a 
kérdést 

A tanácskozásról a főispáni hivatal a követ-
kező tájékoztatót adta: 

Az egyetem által ideiglenesen használt állami 
gimnázium épületének visszaadása ügyében gróf 
Klebelsberg Kunó kultuszminiszter a szükséges 
intézkedések foganatosítását sürgősen elrendelte, 
hogy a tanítást az állami gimnázium épületében 
már szeptemberben fennakadás nélkül megkezd-
hessék. Ebből a célból dr. Aigner Károly főis-
pán elnökletével a városháza tanácstermében ér-

tekezlet volt, amelyen résztvett a kultuszminisz-
térium által leküldött dr. Waidinger Gyula mi-
niszteri tanácsos és dr. Ottó László miniszteri 
titkár, további a polgármester, dr. Rogutowltz 
Károly egyetemi tanár, Oravetz Viktor, az állam-
építészeti hivatal főnöke, dr. Tihanyi Béla, a pia-
rista gimnázium igazgatója, Somogyi József, az 
állami gimnázium igazgatója, dr. Firbás Oszkár, 
a reáliskola igazgatója és Halmos Károly egye-
temi főmérnök. Az értekezlet az érdekelt közép-
iskolai igazgatók adataiból megállapította, hogy 
a beiratkozásra jelentkezett tanulók csakis ugy 
lesznek mind felvehetők, ha az állami gimná-
zium párhuzamos I. és III. osztályokat állit tel, 
tehát feltétlenül szükséges az állami gimnázium 
épületének sürgős visszaadása' oly módon, hogy 
a kémiai intézetek már augusztusban átköltöz-
zenek a Templom-téri épületbe s az egyetem 
többi intézményei még ebben az évben átköltözze-
nek az átalakítás alatt levő leszámolópalotába. 
Az értekezlet után a bizottság helyszíni szemlét 
tartott, amelyen megállapította, hogy ennek a 
megoldásnak nincs akadálya és igy az állami 
gimnázium fokozatos visszaadása szeotembej-ben 
bekövetkezik. 

Izgalmat fegyencüldözés 
a Stefániától a Mars-téren keresztül 

vissza a Stefániáig 
Hosszú hajsza után tizenkét detektív elfogta az országosan körözött Bálint Feren-

cet, aki a robogó vonaíról szökött meg. 

(A Délmagyarország munkatársától) Szer-
dán délelőtt kilenc és tiz óra között, a Bel-
város kellős közepén 

tizenkét detektív üldözött egy 
embert. 

A menekülő sapkáiát kezében tartva, rohant 
végig a színház előtt a Széchenyi-téren ké-
résziül a Mars-térig és onnan a Mikszáth-
Kálmán-uccán vissza a Stefániáig, ahol be-
kerítették és elfogták. 

Az izgalmas üldözés előzményei augusz-
'us 2-án éjjel játszódtak le a Recskemén 
uonaton. Bálint Ferenc fegyencet egy bör-
tönőr kisérte Aszódra. Bálint az egész uton 
8 szökés gondolatával foglalkozott. Amikor 
® vonat Kecskemétet elhagyta, Bálint egy 
0r>zetlen pillanatban 

felugrott az ör mellől, kiszaladi 
a kocsiból, feltépte az ajlól és 

kiugrott a robogó vonalból. 

Az őr azonnal meghúzta a vészféket és a 
szökevény után sietett, de annak nyoma ve-
szett. 

A szökésről az őr jelentést telt fölöttesei-
nek. Báiint Ferenc kézrekeritésére az ügyész-
ség elrendelte a szökevény országos körö-
zését. A körözés a szegedi rendőrségre is 
mefjfrkezett. 

Szerdán reggel kilenc órakor a rendőrség 
azt a bizalmas é:tesitést kepta, hogy 

a megszökött Bálint Ferenc Sze-
geden tartozkodik és Jelenleg 
a Stefánia-sétány egyik padján 

üldögél. 

A hir nagy izgalmat keltett a rendőrségen. 
Azonnal alarmirozlák a detebtiveket. Féltiz 
órakor egymásután tizenkét detektív tépeti 
ki a városháza kapuián és szabályos rajvo-
nalban indult a Stefánia-sétány felé. A szin-

! ház előtt a detektívek széfoszlottak a sétány 
í frontja előtt, majd amikor a legszélső delek-
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Képviseli. Erdélyi András és Fia ép. váll., Szeged. 

tiv is elérte a sétány végét, egyszerre meg-
indult a rajvonal. A detektívek pillanatok 
alatt minden utat bejártak és a kapott sze« 
mélyleirás alapián mindenkit erősen meg-
néztek. Már ugy látszott, hogy eredményte-
lenül fog végződni a razzia, amikor az egyik 
detektív a Tiszaoarihoz közeli padon meg-
pillantotta Bálint Ferencet. A szökevény nyu-
godtan fiidögélt. Amikor a detektívek óvato-
san közeledtek feléje, felkapta a fejét és 
szétnézett. Az egyik közeledő detektívet fel-
ismerte, mire 

felugrott és futásnak eredt. 

De bármerre szaladt , mindenütt detektivekel 
talált maga előtt. Kétségbeesetten erőlködött, 
hogy kimeneküljön a foffogató gyűrűből. Ez 
sikerűit is neki, mert rést falált és két de-
tektív körött kiugorva, kirohant a ligetből. 

A detektívek azonnal a m e n e k ü l ő után ve-
tették manuket. Bálint Ferenc végigfutott a 
színház előtt és kiért a Széchenyi-térre. Ut 
egy pillanatra meaáilolt, azután uiból futás-
nak eredt. Végigrohant a Széchenyi-téren 
és a Mars-tér felé igyekezett. A detektívek 
mindenütt szorosan a nyomában voltak, ezert 
nem sikerült neki a tömeqben eltűnnie. 

A járókelők körében élénk feltűnést kel-
tett a kétségbeesett arccal száguldó ember, 
de az eaész felenet oly egymásutánban per-
cet', hooy senkinek se volt ideje a mene-
külő elé állani. A Mars-tér előtt — valószí-
nűleg a Csillaahörtönlől mea ijedve — Bá-
lint megfordult és a Mikszáth Kálmán-uccán 
visszafelé szaladt. Ismét véaigrobogott a Szé-
chenyi-téren és kiért a Stefánia-sétányra. Ad-
dig azonban, amiq idáig ért 

teljesen elfulladt és többször 
megbotlott. 

A detektívek a Stefánián aztán beérték és 
elfnaták. 

Bálint Ferencet ezután megbilincselték és 
bevitték a kapitányságra. Innen egy félóra 
múlva már kisérték is át az ügyészségi fog-
házba 
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Gázolt és elrobogott az autó 
Budapest, augusztus 6. Szerdán délben 1 

órakor a József-körut és Rákóczi-tér sarkán 
egy Fiat-autó szabálytalanul előzve nekiro-
hant a motorkerékpáron haladó Gelencsér Fe-
renc soffőrnek, a mentők alkalmazottjának. 
A motorkerékpár felborült s Gelencsér az 
úttestre zuhant. Az autó ej gázolás után elro-
bogott. A gázoló autó után egy piros taxi ha-
ladt, amely nem tudta idejében elkerülni a 
földön fekvő Gelencsért, akinek a lábán ke-
resztülment a taxi egyik kereke. Gelencsért 
súlyos sérülésekkel kórházba vitték, az elme-
nekült autót pedig nyomozza a rendőrség. 
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EMiL JANNINGS ESTK" 
A z é r i f i a m . Azonkívül: A pazar hangos Ulsfr« műsor. I 
Előadások kezdete 5, 7, 9, vasár- és ünnepnap 3, 5, 7, 1 Arakor I 
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Botnky Vilma Ronald Colimán 
főszereplésével: A s z e r e l e m é | » z a k á ) a . 

Azonkívül: Burlcízkeii. 
Előadások kezdete 5, 7, 9, vasár- és ünnepnap 3, 5, 7, 9 órakor 

A 9 órai előadást a nyári hi'lyíséghen tartjuk. 


