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105 ezer pengőért eladták 
a WodIaner~pa!oíát 

(A Délmagyarország munkatársától.) Isme-
retes, hogy a Winkler-testvérek céget — mivel 
az egyességben megállapított rátákat fizetni 
nem tudta, az Országos Hitelvédő Egylet fel- : 

számoltatta. A likvidáeió során sikerült a cég ! 

ingatlanainak egyrészét értékesíteni, azonban 
több értékes ingatlan nem talált megfelelő ösz-
szeggel vevőre. Az OHE most felszámolási ülést 
tartott, amelyen foglalkozott a Rudolf-téri úgy-
nevezett Wodtaner-palota értékesítésével. 

Az értékes ingatlanra több reflektáns jelent-
kezett. Welsz Simon szegedi földbirtokos kép-
viseletében dr. Sztvessy Lehel jelent meg, aki 
105 ezer pengőt ajánlott fel. Az OHE elfogadta 
az ajánlatot és 105 ezer pengőért eladta az in-
gatlant Weisz Simonnak. Mihályi Adolf és 
Szegő Árpád, akik ugyancsak letették a bánat-
pénzt, az árveréstől visszaléptek. 

Hock lános a hercegprímásnál 
Budapest, Január 23. Hock János pénteken 

Esrtergfwnba utazik, hogy kihallgatáson jelenjék 

nte Serédi Jusztinján biboros hercegprímásnál. 

A hirek «zerint a hercegprímás kegyelmet fog 

kérni Hock János számára a kormányzótól 

Véres v a s á r n a p 

Németországban 
Berlin, január 23. Véres vasárnapja volt a bi-

rodalmi fővárosnak. Egy óra tájban a Bülow-

tér és az Alexander-tér tájékán került először 

összeütközésre a sor a hatóság közegei és a ho-

rogkeresztes tüntetők kőzött. Egy rendőrtőrzs-

őrmest er súlyosan megsebesült. A Weidenwegen 

a kommunisták petróleumot öntöttek az úttestre 

és lángbaboritva a járdát, iparkodtak a nemzeti 

szocialisták felvonulását megakadályozni. A Münz-

és Weiinmester-strasse sarkán a kommunisták 

megtámadták az egyik horogkeresztes rohamosz-

tag parancsnokának autóját. Fölfordították és 

bántalmazták a bennülőket. 

A berlini rendőrfőnökség jelentése szerint a 
véres vasárnap folyamán a hatóság közegeinek 
17 esetben kellett gumibothoz nyúlni és összesen 
230 egyént tartóztattak le. A sebesültek száma 68. 

Nagy riadalmat okozott Berlinben a hétfőre 
virradó éjszaka két motorkerékpáros fiatalember 
garázdálkodása is, akik három órától reggel ötig 
revolverlövésekkel riasztgatták a külvárosok la-
kosságát. 

Vasárnap délután Köln több pontján kommu-
nisták tüntettek. A rendőröket kövekkel és bri-
kettel dobálták meg. A szük uccákban forró vi-
zet öntöttek az ablakokból a fölvonuló rendőr-
osztagokra. Köln-Ehrenfeldben a rendőrök lő-
fegyvereket használtak. 

A vasárnapi nyugtalanságok Berlinben hétfőn 
¿9 folytatódtak. A reggeli órákban lövöldözéstől 
hangos a főváros. Az éjszaka folyamán a kommu-
nisták több helyen barrikádokat emeltek, ame-
lyeket benzinnel és petróleummal öntöttek le. A 
rendőrség rohammal oszlatta fel a kommunisták 
gyűléseit. A kommunista párt a iövő héten anti-
fascista hetet rendez 
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Mzz e g j e í e m u e k augus&ius 1-éig 
icí Uell Kölíosinie a Dugonics-iéri 

köszponti épüleíböl 
Az igazságügymlniszier felmondta a régi Ítélőtáblai épület 

használati szerződését 
Az Ítélőtábla területének kibővítése miatt visszakapja légi 

épületéi 

(A Délmagyarország munkatársától.) Dr. 
Láng-Mitlczky Ernő, a szegedi ítélőtábla elnöke 
hétfőn átiratban értesítette a város polgármes-
terét, hogy dr. Lázár Andor igazságügyminlsz-
tertől érkezett leirat szerint 

a szeged! Ferenc Jőzsef Tudo-
mányegyetemnek vissza kell ad-
nia a tábla régi épületét, amely-
ben felenleg a központi épület 
hivatala! és intézménye! niRkőú-

nek 
és amelyet az igazságügyi kincstár tulajdona-
ként csak Ideiglenes haszrálatra kapott meg az 
egyeíem az 1921-ben kötött szerződés alapján. 
Az épület átadásának 

legkésőbb augusztus elseféig 
meg kell történnie. Az igazságügyminiszter a 
felmondást azzal indokolja meg, hogy a szegedi 
ítélőtábla kerületének kiterjesztése köre'kezté. 
ben a tábla a jelenlegi épületében nem bonyo. 
lithatná le zavartalanul az ügyforgalmat. A 
tábla elnöke átiratában felkéri a város hatósá-
gát, hogy tegye meg sürgősen az Intézkedéseket 
a miniszteri rendelkezés végrehajtása érde'é-
ben. 

A táblaelnök értesítése váratlan, bizonyos 
szempontból természetesen kellemes hatást 
keltett a városházán. Dr. Pálfy József polgár-
mesterbe! yettes a déli órákban átment az 
egyetemre. hogy közölje a történteket dr. 
Schmldt Henrik rektorral és megbeszélje a ten-
nivalókat, azonban a rektor Budapesten tartóz-
kodik és igy dr. Pettykó János egyetemi főt?ná 
csossal ismertette a táblaelrök átiratát. Pettykó 
főtanácsost kérte meg, hogy sürgősen értesítse 
az egyetem rektorát, aki Budapesten esetleg 
azonnal el is járhat az ügyben. 

Dr. Pálfy Jőzsef polgármester-
helyettes 

az igazságügyminiszter intézkedéséről a követ-
kezőket mondotta a Délmagyarország munka-
társának: 

— Az Igazságügyminiszternek ez az intéz-
kedése nem meglepő, mert hiszen ezt az épü-
letet 1921-ben az igazságügyminirztérium Ideig-
lenesen bo^sáitotta az egyetem rendelkezésére 
és most, ho.^y a tábla kerületérek kibővítés? 
következtében tényleg megnőve'elik a sze-
gedi tábla ügyforgalma - tizenöt uj bírósági 
székhellyel gyarapodik a miniszter törvény-
tervezete szerint a tábla, ha a tervezetből tör-
vény lesz, ami valószínűleg most már rövid idő 
alatt bekövetkezik -, a táblának ki kell köl-
töznie a cserébe kapott épületből, amely szük 
volt eddig is. A területbővítés következtében 
a szegedi tábla uj i'élötanácsokkal bővül, uj 
tárgyalótermekre van szüksége, jelenlegi helyén 
tehát semmi esetre sem maradhat. 

— Közöltem az egye'em rektori hivatalával 
azt is, hogy elgondolásom szerint 

három megoldási mőd 
kínálkozik. Az egyik az lenne hogy 

az állami felsőipariskola Kálvária-téri 
épületébe 

helyeznék el azokat a hivatalokat és intézmé-
nyeket, amelyek jelenleg a központi épületben 
vannak. Itt elférne minden, az egyetemi könyv-
tár is, sőt jutna hely azon egyetemi 
intézetek és hivatalok számára is, ame-
lyek kiszorultak a központi egyetem 
jelenlegi épületéből. Aránylag ez a megoldás 
járna a legkevesebb átalakítással és költséggel. 
Az épület impozáns, a környék szabályozható, 
egyetlen hátránya van, még pedig az, hogy 
nem a város központjában fekszik. 

A második megoldás az lenne, ha a központi 
egyetemet 

az uj iparostanonciskolában 

helyeznénk el, az iparostanoncískolát viszont a 
tábla jelenlegi épületébe, a >tornyos-iskolá«-ba. 
Ennek az az előnye, hogy az épület központi 
fekvésű, teljesen modern, csukott, fűthető folyo-
sói vannak, de hátránya az, hogy az egyetemi 
könyvtárnak itt alig volna helye. A könyvLár 
elhelyezéséről Igy külön kellene gondoskodni. 

— A harmadik megoldás 

a leszámolópalota 

lenne. Ennek az épületnek nagyobb részét 
úgyis egvetemi célokra használják, de az épü-
letben lakások is vannak, ezeknek felszabadí-
tásával lehetne helyet szorítani az egyetem 
központi épületében lévő intézetek és hivatalok 
számára. 

— Az egyetem központi épületének elhelye-
zése - folytatta nyilatkozatát dr. Pálfy József 
- tulajdonképen nem a város feladata, erről a 
kultuszkormánynak kelle< e gondoskodnia, mert 
hiszen az 1921-ben történt elhelyezés csak 
ideiglenes jellegű volt azzal, hogy mihelyt a 
központi épület felépül, abba költözködik át 
az egye'em. 

Az egyetem építkezés! programja 
safnos félbemaradt. \ 

a központi egyetem nem épült fel. Természetes 
azonban, hogy a város legmesszebbmenően se-
gítségére kiván lenni az egyetemnek, ha már 
bekövetkezett az, hogy a táblának vissza kell 
adni régi épületét. Arra a város érdekében 
még kísérletet sem lehet tenni, hogy az igaz-
ságügyminiszter megváltoztassa most kiadott 
rendelkezését, mert hiszen ez a rendelkezés 
a város érdekében történik, a tábla területének 
régóta kért kibővítésével van közvetlen össze-
függésben. Természetes azért, hogy az lenne a 
legjobb és a legideálisabb és a legigazságosabb 
megoldás, ha az egyetem számára 

u) központi épületet emelne a 
kultuszminiszter. 

— Ezzel az építkezéssel a kormány még tarto-
zik Szegednek is, a zegyetemnek is. A központi 
épület tervei készen vannak, megfelelő telek 
is rendelkezésre áll. s3t abban az esetben, ha 
megkezdődne ez az építkezés, a város is ki-
utalná a megajánlott egjelemi építkezési hozzá-


