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II kultuszminiszter 263 ezer pengőt kér a várostól, 
a város csak akkor fizet, 

ha teljesen befejezik az egyetemi építkezéseket 
(A Dólmagyarország munkatársától.) Dr. Hó-

mon Báliní kultuszminiszter ismét leirt a város 
hatóságának és közli, hogy Szeged még 263.000 
pengővel tartozik abból a 3,200 000 aranykoro-
nából, rmelyet a közgyűlés vámosi hozzájáru-
lásként szavazott meg az egyetemi építkezé-
sekhez. A miniszter a város tartozásának sür-
gős kiegyenlítését kéri. 

Ugyanilyen leirat a közelmúltban már érke-
zett Szegedre, sőt akkor Szegeden járt a kul-
tuszminiszter egyik megbízottja is, aki részle-
tesen letárgyalta a város vezetőivel a kérdést. 
A város hatósága akkor közölte a kultuszmi-
niszterrel, hogy a hátralékos összeget szíve-
sen megfizeti, de csak abban az esetben, hogy-
ha az állani is teljesíti a városi hozzájárulás 
feltételeként vállalt kötelezettségeit, ha befe-
jezi az egyetemi építkezéseket, ha beépiti az 
egyetemi célokra kisajátított és az ágamnak 
felajánlott telkeket. A város közönsége ugyan-
is az építkezési tervek százszázalékos végre-
hajtásához szavazta meg a 3,200 000 aranykoro-
nás hozzájárulást és igy a teljes hozzájárulás 

kifizetését csakis akkor követelheti a kultusz-
miniszter, ha végrehajtotta a teljes építési 
programot. 

Később, amikor napirendre került a köz-
ponti egyetem elhelyezésének kérdése, a pol-
gármester felajánlotta a kultuszminiszternek 
a városi hozzájárulás hátralékos részletének 
kifizetését arra az esetre, ha a miniszter fel-
építteti a központi egyetem uj hajlékát, mi-
vel az egyetemnek augusztusban vissza kell 
adnia a tábla régi épületét. Ebben az ügyben 
folytak is tárgyalások, de döntés nem tör-
tént, csupán annyiban, hogy uj építkezés nem 
lesz, a központi egyetem és tábla elhelyezésé-
nek kérdését más módon oldják meg. ' 

A kultuszminiszter most érkezett leiratára 
ismét a régi válásit küldte el a polgármester, 
aki feliratában közölte a miniszterrel, hogy a 
város csakis abban az esetben hajlandó kifi-
zetni a bátraié ..ós 263.000 pengőt, ha a kor-
mány teljesiti a városi hozzájárulás feltételeit 
és felépíti a még hiányzó eauetemi intéze-
teket. 

Hem épiiik fel qzz Oll 

(A Délmagyarország munkatársától.) Az Or-
szágos Társadalombiztosító Intézet szegedi 
székházépítését ismét komoly veszedelem fe-
nyegeti. Megbízható forrásból hétfőn olyan hi-
rek érkeztek Szegedre, hogy 

aZ OTl vezetősége elejtette az uj 
székház építésének tervét; az intéz-
mény szegedi helyiség-kérdését ugy 
oldja meg, hogy a régi székházra eay 

ui emeletet építtet. 

Ez a megoldás lényegesen olcsóbb, mint az 
uj építkezés és az OTI-nak nagyobbarányu 
szegedi építkezésre nincsen pénze. A felhasz-
nálható összegek túlnyomó részét ismét buda-
pesti beruházásokra, bérházépítkezésekre kíván-
ják fordítani, a vidéknek ismét nem jut semmi. 
Az OTI műszaki hivatala kiszámította, hogy a 
tervezett székház felépítéséhez 380.000 pengő 
kellene, mivel az építkezési költség1 légköb-
méterenkint 28 pengő. 

A kínos megütközést keltő hírt hétfőn dél-
előtt Kormendy Mátyás országgyűlési képvi-
selő közölte a polgármesterrel és közölte azt is, 
hogy 

a végleges döntés szerdán történik 
meg Budapesten, amikor összeül az 

OTl elnöksége. 

Szerdáig tehát feltétlenül fel kell világosítani az 
elnökség tagjait ennek a Szegedre nézve súlyos 
mellőzést jelentő tervnek a tarthatatlanságáról. 
Az OTI műszaki osztályának véleménye azért 
hibás, mert Szegeden az építkezés egységára 
légköbméterenkint nem 28, hanem legfeljebb 
22 pengő és igy az uj székház felépítéséhez 
nem 380.000, hanem csak 300.000 pengő, vagy 
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még ennyi sem kellene De műszaki szempont-
ból az emeletráépítés terve sem valósitható 
meg, 

a kétemeletes régi székház szerkezete 
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nem megbízható az ujabb emelet rá-
építése szempontjából 

és így ezt a technikai felad a'ot megnyugtató 
módon nem lehetne megoldani. A háromeme-
letes székház különben sem felel meg lift nél-
kül rendeltetésének, már pedig a lift beszer-
zése, felszerelése és üzembentartása lényegesen 
megdrágítaná ezt a megoldást. 

A polgármester utasította a mérnöki hiva-
talt, hogy tartson helyszíni szemlét az OTI 
székházában, állapítsa meg, hogy az emelet-
ráépítés ellen felmerülhetnek-e komoly műszaki 
aggodalmak. A mérnöki hivatalból Fenyő La-
jos műszaki tanácsos, az építészeti osztály ve-
zetője ment ki a helyszínre és tartotta meg a 
műszaki vizsgálatot, amelynek eredményét ex-
presslevélben küldte fel a polgármester az OTI 
elnökségének. Értesülésünk szerint a műszaki 
vélemény teljes mértékben igazolja az aggo-
dalmakat: az emeletráépítés problémáiát biz-
tonságosan nem lehet megoldani. 

A polgármester a napokban felutazik Buda-
pestre, hogy ismét eljárjon az építés ügyé-
ben. Legutóbbi pesti utja alkalmával ugyanis 
konkrét ígéreteket kapott az OTI elnökségétől, 
amely a szegedi székházépítés dolgát befeje-
zett elhatározásnak minősítette. 

Vakmerő kasszafurás 
az egyetem gazdasági hivatalában 
Ismeretien lettesek feltörték a hivatal egyik kasszáfát és 6100 pengőt magukkal 

vittek 

(A Délmagyarország munkatársától.) Hétfőre 
virradó éjszakán vakmerő kasszafurók dolgoz-
tak Szegeden. Az egyetem gazdasági hivatalá-
nak pénztárszekrényét törték fel és magukkal 
vittek 6100 pengőt. A betörök, akik gyakorlott 
kézzel dolgoztak, zajt nem ütöttek és igy a 
betörést csak hétfőn vették észre a hivatal 
tisztviselői, amikor hivatalukba léptek. Az ese-
tet azonnal jelentették a rendőrségnek, ahonnan 
a kasszafurók ügyében nyomozó detektiveso-
port szállott ki a helyszínre. Addigra a hiva-
tal pontosan megállapította, hogy a kassza-
furók mit zsákmányoltak. Csupán készpénzt 
vittek magukkal, 6100 pengőt, amely papírban 
és ezüstben feküdt a Wertheim-szekrény egyik 
fiókjában. Ezen kívül semmi mást nem vitíek 
el, az iratokat széthányták és az irodában is 
nagy rendetlenséget csináltak. A másik Wert-
heim-szekrényt, amely ugyancsak ebben a szo-
bában állt, nem bántották, holott abban 220.000 
pengő volt elhelyezve. A betörőknek sejtelmük 
sem volt arról, hogy a másik szekrényben 
ilyen nagy összeget őriznek, csak találomra 
nyitották fel a másikat. 

A detektívek a helyszíni szemle során meg-
állapították, hogy szakértő kasszafurók dol-
goztak; olyanok, akik specializálták magukat 
ebben a szakmában és a legmodernebb eszkö-
zökkel dolgoznak. Kifeszítették a zár környé-
két és az egész zárat kiemelték. Munkájukat 
zajtalanul végezték, az épületben lakók a leg-
kisebb neszt sem hallották. A detektívek azt is 
megállapították, hogy a tettesek ügyeltek ar-
ra, nehogy nyomot hagyjanak maguk után. 
A detektiveknek nem sikerült ujjlenyomatot 
találniok, valószínű, hogy a tettesek gumikez-
tyiiben dolgoztak. Kihallgatta a rendőrség a 
gazdasági hivatal kapusát, aki azonban semmi-
féle felvilágosiiást adni nem tudott. Egész éj-

szaka aludt — vallotta — és nem észlelt sem-
miféle gyanús körülményt. A t" ,'e"ek a Fodor-
ucca felől hatoltak be az épületbe, még pe-
dig olyan módon, hogy a vaskerítésen átmász-
tak, azután benyomták a földszinti ablakot, 
amely a gazdasági hivatalból nyílott. Az abla-
kon keresztül bemásztak az irodába, ott tolvaj-
lámpa fénye mellett 20—30 perc alatt feltörték 
a kasszát és ugyanazon az uton eltávoztak. 

A rendőrség erélyes nyomozást indított a tet-
tesek kézrekeritésére, annál is inkább, mert 
az utóbbi néhány hónap alatt több vakmerő 
kasszafurás történt Szegeden; minden jel arra 
vall, hogy ezeket ugyanaz a társaság követ e el. 
A rendőrség valószínűnek tartja, hogy a tette-
sek nem szegediek. Bizonyosra vehető, ho^y 
úgynevezett kiránduló kasszafuró-társaság lá-
togat el Szegedre és valószínű, hogy már visz-
sza is utaztak Budapestre. A rendörsé j a be-
törésről értesítette az összes rendőrhatóságo-
kat. A nyomozás folyik, egyelőre minden ered-
mény nélkül. 
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