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Szily államtitkár tárgyalásai 
az egyetemi redukciókról 

»4 fogl fakultás flgye ¡61 611« — mondotta SzébI Tibor rektor 

(A Délmagyarország munkatársától.) Meg-
írta a Délmagyarorszag, hogy dr. Szily Kálmán 
kultuszminiszteri államtitkar tegnap délután 
Szegedre érkezett. Az államtitkár csütörtökön 
korán délilőtt látogatást tett az egyetem gaz-
dasági hivatalában, ahol valamennyi osztályt 
végiglátogatta, majd a déli órákban dr. Szent-
Györgyi Albert egyetemi tanárt, a C-vitamin 
világhírű felfedezőjét látogatta meg laborató-
riumában és hosszasan érdeklődött a professzor 
legújabb kutatásainak eredményeiről. Délben 
Szily államtitkár tiszteletére Glattfelder Gyula 
püspök ebédtt adott a püspöki palotában. 

Délután az államtitkár folytatta szemleutját 
és dr. Széki Tibor egyetemi rektor, valamint 
az egyetem dékánjainak kíséretében végigjárta 
az összes egyetemi intézeteket. Ezt követőleg az 
egyetem tanácsával folytatott megbeszéléseket. 

Szilv államtitkár szegedi útjával kapcsolat-
ban olyan birek terjedtek el, hogy az állam-

titkár a szegedi egyetemnél a közeljövőben 
végrehajtandó redukció dolgában folytai tár-
gyalásokat. Egyesek tudni vélték azt is, hogy 
az államtitkár szegedi tanácskozása során is-
mét szóbakerült az egyetem jogi fakultásának 
megszüntetése is. A hírekkel kapcsolatban a 
Dé Imagyarorszáq munkatársa kérdést intézett 
Széki Tibor egyetemi rektorhoz, aki kijelen-
tette, hogy az államtitkár valóban folytatott 
tárgyalásokat bizonyos mérvű egyetemi reduk-
ció ügyében, ezek azonban nem lesznek na-
gyobb méretűek, ugy, hogy az egyetem éleiében 
nem okozhatnak változtat ásókat. 

— A jogi fakultás megszüntetése, illetve el-
vitele ügyeben az államtitkár ur nem folytatott 
ezúttal tárgyalásokat, mondotta a rektor, — 
nyilatkozatából azonban kivehettük, hogy a 
szegedi egyetem jogi fakultásának az ügye 
jól áll és ezidőszerint nem fenyeget az a ve-
szély, hogy a l'ogi kart megszüntetnek. 

—-<1 A szegedi betörések 
revolveres banditái a rendőrségen 
Hogyan fogták el a detektívek a sorozatos betörések és a jórásbiróségi kassza-
fúrás felfeselt — A betörőtársaság vezére, Homai László revolveres hajsza után 

megszökOtl 

(A Délmagyarország munkatársától.) A 
Délmagyarország jelentette elsőnek, hogy a 
szegedi rendőrségnek hosszas nyomozás után 
sikerült szerdán délelőtt lelepleznie a revolve-
res tolvajbanda tagjait. Ez a banda heteken 
keresztül nyugtalanította a város lakosságát, 
de nyugtalanította magát a rendőrséget 
is, mert az utóbbi két hetben minden éjszaka 
hajnalig tartó razziát rendezett a tolvajok 
után. A rendőrség csak annyit tudott kezdet-
ben róluk, hogy többen vannak és rendkívül 

ügyesen dolgoznak. Azzal is tisztában voltak, 
hogv a banda tagjai mindenre elszánt, rovolt-
multu emberek lehetnek, akik jól fel vannak 
fegyverkezve. S hogy igaz volt ez a felte-
vés, igazolja az a körülmény, hogy nemrég 
a Hóbiártbasa-uccai betöréskisérletnél rálőttek 
az ablakon kinéző egyik lakóra és rálőttek az 
üldöző rendőrre is. A rendőrség tartott attól, 
hogy a mindenre elszánt betörők valami na-
gyobb bűncselekményt is fognak elkövetni. A 
közönség körében is meglehetősen nagy izga-
lommal lesték a rendőrségi munka 
eredményét. A rendőrségi razziákat a 
legnagyobb apparátussal folytatták le. 
Éjszakának idején a város minden zegét-zugát 
felkutatták a detektívek és a rendőrök. Főleg 
a Felsővárost hajtották teljes erővel, mert ugy 
látszott, hogy itt van a banda főfészke. Ezt lát-
szott igazolni az is. hogy a vakmerő betörések 
80 százalékát Felsővároson követték el A 
rendőrség feltevése helves is volt. mert szerdán 
a felsővárosi lakásokból állítottak elő a banda 
tagjait. 

Az első nyom 
A rendőrség a hét elején kapta az első nyo-

mot. Nemrégiben, hónapokkal ezelőtt megszö-

kött a hartai fegyintézetből egy H o m a i 
László nevü fegyenc, aki ellen országos körö-
zést adtak ki, de a körözés nem vezetett ered-
ményre. A rendőrség erre a H o m a i Lászlóra 
gyanakodott, annál is inkább, mert ez annak a 
két Homai-fiunak a fivére, akik ezév nyarán a 
sorozatos kasszafurásokat elkövették Szege-
den. A rendőrség remélte, hogy valamelyik be-
törésnél sikerül majd lefülelni a társaságot. A 
banditák azonban megneszelték a rendőrségi 
razziákat és teljesen visszavonultak, legalább 
is Szegeden. Vasárnapról hétfőre virradó éj-
szakán Vásárhelyen egyszerre két betörés tör-
tént, teljesen a szegedi módszer szerint. 

A Délmagyarország megírta, hogy például 
F u t ó Jenő gimnáziumi tanárt teljesen kira-
bolták, a hálószobájában pedig a tanár párnája 
alól revolvert, ágya mellé harctéri csákányt 
telt és még a vizsláját is beliivta éjszakára a 
hálószobába. A betörők mégis, anélkül, hogy a 
tanár, vagy a vizsla felébredt volna, elvűtek 
mindent a hálószobából, sőt még a párnája alá 
dugott revolvert is elemelték. A hetedik helyen, 
Tóth János malomtulaidonos rájuk lőtt, amint 
éppen a kapuit igyekeztek kinyitni. A betörések 
módjáról nem volt nehéz kitalálni, hogy a be-
törőbanda működési székhelyét a veszélyes 
Szeged helyett Vásárhelyre tette át. 

Főhadiszállás 
a Luqas-uccában 

Most már gyors tempóban haladt előre a 
nyomozás és tegnap reggelre annyira megérett 
a dolog, hogy a rendőrség rajtaüthetett a ban-
dán. A Lusos-ucca egyik hAzában volt a fő-
hadiszállás. Ezt a házat vették körül a detek-
tívek és rendőrök. A házba behatolva 

Ma játszik 

Belvárosi Mozi 
Az évad legsikerültebb Cfunget bohózata. 

'Pánik. 
o városban 

Főszereplők: 

Buster Crabbe, és Frances Dee 

elfogták a revolveres banda bárom tag-
ját; Prágai Józsefet, Prágai Andrási és 
Csörgei Ferencet, akik rövid ellenállás 

után megadták megukat. 

A detektívek mind a három banditánál töltőit 
revolvert talált A rendőrség ekkor már bizto-
san tudta, hogy a banda vezére a síökött fe-
gyenc, H o m a i László. Az ő kézr'kcritésére 
Lovább folyt a nyomozás. Az elfogott betörők 
beismerték ugv a szegedi, mint a vásárhelyi 
betöréseket. Részletes kihallgatásuk még fo-
lyik A rendőrség ezzel az üggyel kapisoialban 
még többeket is őrizetbe vett, akiknek közük 
voil a betörésekhez. 

Revolveres bandita-hajsza 
Somoqyi-íelepen 

Amikor a társaság három tagját már elfo^-* 
ták. tovább folyt a munka a vezér kézrekeríte-
sére. Csütörtökre virradó éjszaka bravúros 
munkával sikerült is Hartáról megszökött 
Homai László búvóhelyét megállapítani. 

A detektívek megállapították, hogy Homai a 
Somogyi-telep felső részén lakik. A rendőrség 
az egész környéket körülzárta és a detektívek 
csakhamar megjelentek a ház előtt, ahol Ho-
mai László aludt. A lakás ajtaját gondosan el-1 

barrikádozta; amikor ezt a detektívek megál-
lapították, hozzáláttak az ajtó feltöréséhez. 
Homai, aki megneszelte a gyürü szorulását, az 
ajtó mögött állott töltött revolverrel a kezében. 
A gvürü még nem záródhatott be teljesen, 
amikor Homai a parányi résen egy szempillan-
tás alatt kiugrott és nekirohant a szemközti 
magas kerítésnek. Macskaügyességgel átvetet-
te magát a kerítésen és már el is tünt a kerítés 
mögött elterülő kukoricásban. 

A detektívek többször utána lőttek, a jelek' 
szerint az egyik eolyó el is találhatta, mert vér-
nyomok mutatták, hogy Homai megsebesült. 
Megállapították, hogy a vakmerő, mindenre 
elszánt ember éjszakai toalettben menekült el 
a detektívek elől. 

A bandita után izgalmas haisza indult meg 
a Somogyi-telepet környező földeken. A rend-
őrség munkája azonban egyelőre nem vezetett 
eredménvre. mert a hatalmas, búvóhelyekben 
bővelkedő területen még nem sikerült a se-
besült Homait megtalálni. Hajnalig tartott a 
hai«za, azután az elcsigázott detektívek bevo-
nultak. Délelőtt lovasrendőr csapat folvtatla 
Homai üldözését. Hatalmas területet zártak kö-
rül a lovasok, de Homainak még sikerül buj-
kálnia. Elfogatása csak rövid idő kérdése. 

A Járásbíróság» kasszafuró 
Csütörtöki számunkban részletesen beszámol-

tunk arról is, hogy sikerült elfogni a járásbiró-
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