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Péntekre virradóra vakmerő betörést követtek e( 
az ujszegedi kendergyár irodájában 

Kinyitolták a szekrényeket és az Íróasztalokat, de pénzt nem találtak 
(A Délmagyarország munkatársától.') Pén-

tekre virradó éjszaka vakmerő betörés tör-

tént az ujszegedi kendergyár irodájában. Is-

meretlen tettesek álkuccsal behatoltak az iro-

dába és ott mindent feldúltak. A szekrényeket, 

íróasztalokat feltörték, az iratokat a földre 

szórták, a fiókok tartalmát szétdobálták. A 

betörés azonban sikertelenül végződött, mert 

pénzt nem találtak és igy a vakmerő betörők-

nek zsákmány nélkül kellett eltávozniok. 

Mindössze egy ezüst cigarettatárcát vittek ma-

gukkal, amit az egyik feltört Íróasztalban ta-

láltak. 

A betörést az irodában reggel vették' észre, 

mikor a tisztviselők a hivatalba érkeztek. 

Azonnal értesítették a rendőrséget, ahonnan 

detektívek mentek ki a telepre és hozzákezd-

tek a nyomozáshoz. A betöret az eddigi ada-

tok szerint a helyzettel jól ismerős egyének 

követték el, de az sincs kizárva, hogy ugyan-

azok a tettesek, akik az utóbbi idők sorozatos 

betöréseit is elkövették. 

A Palotalkapu építése 
Pénteken lejárt az építésre lcllrt versenypályázat 

(A Délmagyarország munkatársától.) Pén- 1 

teken délben járt le az a pályázat, amelyet i 

a kultuszminiszter hirdetett már hosszú hetek- j 

kel ezelőtt a Boldogasszony-sugárut és a Gi-

zella-tér sarkára tervezett tanitói internátus, 

az úgynevezett Kapu palota építésére. 

Az internátus terveit, mint ismeretes, a kul-

tuszminiszter még az elmúl t évben elkészít-

tette Pogány Móric építésszel, még pedig ab-

ban a formában, hogy a palota lezária a 

BoldogasszOny-sugárut Gizella-téri torkolatát 

és ezzel emeli a Teplom-téri épületek Gizella-

téri homlokzatának építészeti hatását. Pogány 

Móric tervei szerint a sugárutat három széles 

bolthajtás ivei né át, a középső a kocsiutat, 

amely alatt akadálytalanul bonyolódhatna le 

ugy az autó- és kocsi-, mint a villamosforga-

lom. A két szélső bolthajtás a gyalogjárdákat 

Ívelné á t A boltivek fölött az internátus két-

emeletes épülete nyugodna, amely azon a te-

lektömbön folytatódna, amelyet a sugárut sar-

kán sajátítottak ki, még ugyancsak az el-

múlt esztendőben. A tervezett boltiveket ere-

deti méretükben a mult év őszén deszkák-

ból össze is állították, hogy annak hatását 

igy közvetlenül tanulmányozhassák. A középső 

ív tömör keretbe foglalja a püspöki palota 

homlokzatát és biztosítja azt a hatást, amelyet 

vártak tőle. 

Eredetileg ugy volt, hogy az építkezést még 

az őszön megkezdik. A kisajátított telkeken 

lévő épületeket le is bontották, helyükön ma 

is hatalmas luk tátong, de a közbejött pénzügyi 

és technikai akadályok miatt nem kerülhetett 

sor az építkezés megkezdésére. A terveket, 

illetve a sztatikai számításokat át kellett dol-

gozni, ami igen sok időt vett el. végre mintegy 

két hónappal ezelőtt teljesen elkészültek ugy 

a tervek, mint az építkezés költségvetése. Ezek 

a lapján a kultuszminiszter kiírta a verseny-

tárgyalást i 
Értesülésünk' szerint most, hogy a verseny-

tárgyalások határideje lejárt, a kultuszminisz-

ter rövid idő alatt meghozza döntését, kiadja 

a körülbelül hétszázezer pengős munká t és 

azután hamarosan megkezdődik az építkezés. 

Boxeres támadás a kalauz ellen 
a szegedi személyvonaton 

Budapest, julius 10. Tegnap este a Budapestről 
Szeged eflé induló személyvonat egyik III-ik osz-
tályú kocsijában, nem messze Budapesttől, három 
jeggnélküli utas megtámadta a. kalauzt, akit hoxer. 
rel ugy fe'berertek, hogy elterült a fülke padozatán. 
A szomszéd fülkéből két honvédtüzér sietett a ka-
lauz segítségére, mire a támadók ,,özül kettő 
leugrott a vonatról, a harmadikat, Érős Mihály 
vecsési vasmunkást elfogták. Erőst Vecsésen ad-
ták át a rendőrségnek. A rendőrség megtudta Erős 
társainak nevét és lakáscímét, hogy azokat is 
kézreneritse. 

(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 ) 
A budapest—szegedi vonat éjszakai kalandjáról a 
szegedi utasok a következőket mondották el: 

A Budapestről 11.20 perckor induló szegedi vo-
natba a Nyugati-pályaudvaron három fiatalember 
szállt fel és foglalt helyet az egyik III-ik osztályú 
fülkében. Rajtuk kivül még két leány ült a kupé-
ban. A leányok a munkások beszédéből azt vették 
ki, hogy jegyük nincs és meg akarják támadni a 
kalauzt, ha jegyet akar váltatni velük. A két 
leány izgalpmmal várta a fejleményeket és re-
megve bujt össze. Vecsésnél belépett a kalauz, 
Faragó József és először a két leány jegyét lu-
kasztotta át, ezután a fiatalemberek felé fordult. 
A három ember azonban ugy tett, mintha nem 
venné észre a kalauzt. A megismételt felszólításra 
az egyik fiatalember dühösen odaszólt: 

— Nincs jegyünk és nem Is fogunk váltani! 
Egy perccel később az egyik fiatalember fel-

ugrott és a tanácstalanul álló kalauzra vetette 
magát. Boxert rántott elő és ezzel arcba ütötte 
Faragó Józsefei, aki véresen terült el a fülke 
padlóján A leányok hangos sikoltozására a fiatal-
emberek meneküléshez láttak. Kinyitották a vonat 

ajtaját és a lépcsőn húzódtak meg. Amikor a 
kalauz eszméletre tért, a szomszéd fülkébe rohant 
segítségért. Két tüzértizedes azután a kalauzzal 
együtt a támadók után vetette magát. Kettő a 
támadók közül ekkor leugrott a Vonatról, a har-
madik pedig az üldözők elő} az ütközőre lépett 
és bontogatni kezdte a Westjnglions-csapban lévő 
légféket. 

Az egyik tüzérnek sikerült elkapnia a fiatalember 
kabátját, mialatt a támadó megcsúszott az ütkö-
zőn és a kabátjánái fogva iebegott a két robogó 
vasúti kocsi közölt. A kabát szakadozni kezdett és 
félő volt, hogy a tüzér, a kalauz és a támadó 
a kocsik közé zuhannak. A támadónak azonban 
sikerült a légfékhez férkőznie és a vonal a nyilt 
pályán lassítani kezdett, majd a vecsési pálya-
udvar közelében megállott. A fiatalembert ezután 
a vonatról leugráló közönség segítségével ártal-
matlanná tették. A fiatalembert rendőr kisérte 
be a forgalmi irodába, ahol elmondotta, hogy 
Erős Mihálynak hivják és Vecsésre való vas-
munkás. 

Amig a forgalmi irodában az utazó közönség 
izgalmas hangulatban tárgyalta az ügyet addig 
izgalmas dolgok történtek künn a vonatnál is. Az 
irodába berohant a vonatvezető és rémült hangon 
kiáltotta: 

— Azonnal szálljon be mindenki, mert minden 
pillanatban utolérhet bennünket az Orient-exprss! 

A távolról már látszott is az express mozdo-
nyának reflektorja. A Bukarestbe tartó express 
ugyanis 15 perccel később indul Budapestről és 
Monoron hagyja el a személyvonatot. A közönség 
rémülve rohant a vonatra. Többen le is marad-
tak, mert nem tudtak felkapaszkodni a mozgó 
állapotban lévő vonatra. Ezután idegfeszítő, esze-
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LJU1PEI ÉS HEGYI CÉGNÉL 
veszett versenyfutás kezdődött a két vonat kö-
zött A személyvonat gyorsvonati sebességgel rö-
pült Monor felé és sikerült is az állomásra be-
jutnia, de még igy is csak a váltóőr létekjelen-
létének köszönhető, hogy szerencsétlenség nem tör-
tént. A váltóőr csak az utolsó pillanatbln tudta 
átállítani a váltót. 

Vecsésről rendőrjárőr indult a másik két tá-
madó kézrekeritésére. 

Pusztító vihar Dániában 
Kopenhága, julius 10. Dániában már harmadik 

napja tart az ítéletidő. Szerda reggel óta orkán 
és felhőszakadás pusztít a szigeteken s főleg a 
déli szigetek szenvedtek igen nagy kárt Laaland 
és Falster szigetén mindent letarolt a vihar- A tele-
fonösszeköttetés mindkét szigettel megszakadt s 
jelentések csak szórványosan érkeznek. A leesett 
eső mennyisége 200 milliméter. A legelőket el-
öntötte az ár és az állatállomány odaveszett Dél-
fuenen szigetén az orkán igen sok házat romba-
döntött Igen nagy a pusztulás Északschleswigbea 
is. Apenrade városában méteraagasan áll a viz. 
Az uccákon csónakokkal közlekednek. A piactér 
egyetlen hatalmas tó. Az ár elragadta « hidak it 
s az országúton nem tehet közlekedni. Haderle-
benben a vihar teljesen feldúlta a temetőt ledön-
tötte a sírkereszteket és széthányta a sírdombokat 
A parti hajózás is szünetei s az összes hajók a 
kikötőkbe menekültek a vihar elől- ( 

Budapest, julius 10. A kormány tagjai ma dél-
előtt 10 órakor gróf Klebelsberg Kunó elnöklésével 
minisztertanácsot tartottak, amely végleges for-
májában letárgyalta és elfogadta a termelési ren-
deletet, amely a hivatalos lap szombati számában 
fog megjelenni. Felhatalmazást adott a miniszter-
tanács a külügyminiszternek és kereskedelemügyi 
miniszternek arra, hogy a magyar—osztrák keres-
kedelmi szerződésnek az osztrák parlament által 
történt ratifikációja után a szerződést életbe lép-
tető kormányrendeletet megjelentethessék. A mi-
nisztertanács, amely azután gazdasági kérdéseket 
tárgyalt, délután 2 órakor ért véget 

Kommunista zavargások 
Bulgáriában 

Szófia, julius 10. A Bulgáriában felújuló kom-
munista mozgalmak következtében az ország több 
pontján összeütközés volt a rendőrség és a sztráj-
kolók között. Szófiában is kisebb összeütközésekre 
került sor. A rendőrség szerint a sztrájkmozgalmat 
a bolgár munkáspárt szervezte meg, amely nem 
egyéb, mint a kommunista párt. Ez a munkáspárt, 
amely a legutóbbi választásoknál 160 ezer szava-
zatot kapott, 32 mandátumot nyert a parlamentbon. 
A kommunista képviselők nagy propagandatevé-
kenységet fejtenek ki és a rendőrség többet közülük 
letartóztatott. A kormány a szófiai összetűzések-
kel kapcsolatban elhatározta, hogy energikus rend-
szabályokat léptet életbe és esetleg megsemmisíti 
a konXnunista képviselők mandátumát. 
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