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»A szegedi egyeíem jogi fakultfása ügyében 
a minisztérium 

most nem tervez semmiféle intézkedési« 
Szlly Kálmán államtitkár nyilatkozata 

(A Délmagyarország munkatársától.) Dr . 
Szitu Kálmán, a kultuszminisztérium állam-
titkára pénteken egyetemi ügyekben tovább 
folytatta tanácskozásait. A délelőtti órákban 
a Központi egyetemen tárgyalt az egyetemi ta-
nács tagjaival, majd délben felkereste hiva-
talában dr. Somogyi Szilveszter polgármes-
tert. 

Tárgyalásaival kapcsolatban Szily állam-
titkár a következőket mondotta a Délmagyar-
ország munkatársának: 

— Mostani lejövetelem alkalmával az egye-
temi tanév megnyitásával összefüggő kérdése-
ket beszéltem meg. Mint kultuszállamtitkár, 
minden tanév kezdetén sorra látogatom az 
egyetemeket, most előbb Szegedre jöttem, de 
meglátogatom rövidesen a debreceni, vala-
mint a pécsi egyetemet is. Kijelenthetem, szo-
kásos ellenőrző látogatás volt ez a miniszté-
r i um részéről, nagyobb egyetemi ügyekkel 
egyáltalán nincs összefüggésben. 

Szóbahoztuk az államtitkár előtt azokat a 
hireket, amelyek a szegedi egyetem jogi fa-
kultásának iriegszünteteséröl szólnak. Errenéz-
ve a következő nyilatkozatot tette Szily állam-
titkár: 

— Teljességgel meg tudom érteni, hogy 
ezek a hirck Szeged lakosságát módfelett iz-
gatják és épenezért kijelenthetem, hogy 

a jogi fakultást illetően a miniszté-
rium most nem tervez semmiféle in-

tézkedést. 

Elekintelben a kultuszminiszter ur leg-
utóbbi szegedi utja során őszintén beszélt, 
ugyanígy nyilatkozott a képviselőházban és a 
felsőházban is, azóta ebben a kérdésben sem-
mi ujabb nem történt. 

Megkérdeztük az államtitkárt, hogy mikor 
kerül sor az egyetem gazdasági hivatalánál 
az igazgatói állás betöltésére. A hivatal veze-
tését ugyanis ideiglenesen Holló Domokos 
egyetemi hivatalnokkal töltötte be a minisz-
térium. Érdeklődésünkre Szily államtitkár a 
következőket válaszolta: 

— A gazdasági hivatal vezetése csak átme-
netileg van betöltve, mert meg kell várni a 
folyamatban lévő fegyelmi ügy végleges elin-
tézését. Rövidesen erre már sor kerül rajta 
vagyunk, hogy a lehető leghamarabb tisztá-
zódjon a gazdasági hivatalnál felmerült ösz-
szes kérdés. Ezekután közvetlen sor kerül a 
gazdasági hivatal vezetői állásának végleges 
betöltésére, de most még személyi kombiná-
ciókról nem lehet beszélni. 

Szóba került a városnak az állammal szem-
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ben fennálló egyetemi építkezési tartozása is. 
— Nagyrészt már sikerült rendezni ezeket a 

tartozásokat, — mondotta az államtitkár, je-
lentős összegről most már nincs szó, úgyhogy 
minden bizonnyal meglesz mindkét részről 
a kielégítő megállapodás a aiég fennálló, ki-
sebbössze.gü tartozás kiegyenlítésére is. Való-

ban ugy volt, hogy a város feltételként kötötte 
ki, hogy akkor fizeti meg építkezési tartozá-
sát, h a az állam az egyetemi építkezéseket 
befejezi. Erre azonban ezidőszerint, figyelem-
be véve az államháztartás rendkívül nehéz 
helyzetét, — még csak gondolni sem lehet. 
Mindamellett sikerült a megegyezés a város 
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hatóságával a még fennálló, egyáltalán nem 
jelentős egyetemi tartozás kiegyenlítésére. 
Megnyugocthatik Szeged — fejezte be nyilat-
kozatát az államtitkár —, hogyha az állam-
háztartás helyzete lehetővé teszi, a szükséges 
egyetemi építkezésekre is sor kerül még. 

Szily államtitkár, aki a megyéspüspöknek 
volt a vendége, pénteken délután a fél 4 órás 
gyorsvonattal utazott vissza Budapestre. 

Ábrahám Ferenc 
a pénlek délelőtti helyszíni szemlén 

végigfátszolfa a fárásbiróságon 
a vakmerő kasszafurás történetét 
Szenfem":er 3-ika 61 a készült a kasszafúrásra és a törvényszék 
egyik kályhájában rejtette el betörőszerszámait 

A revolveres betörők vezére, Homai László pénteken este önként 
jelentkezelt és részletes beismerő vallomást lett 

meglepő rövid ideig. Azt hittem, hogy nehezebb 
dió lesz a ksssza. Negyednégy után öt perccel 
nyitva állott az ut a penzhez. Mindenre ügyeli 
tem. Ahogy valamit megfogtam, azonnal zseb-
kendővel légigtöröltem, nehogy az ujjlenyo-
matok eláruljanak. Mindent pontosan kiter-
veztem és hf> csak öt perccel több időm van, 
akkor sikerül is mindeu, mert akkor mindent 
összecsomagolok és nyugodtan, a legkisebb 
nyom hátrahagyása nélkül távozom. így azon-
ban, amikor leraktam az asztalra a pénzt és 
az ékszereket, zörgést hallottam a folyosó fe-
lől, aztán kulcsok csörögtek. Tudtam, hogy va-
laki jön, csak azzal nem voltam tisztában, hogy 
az elnöki szoba ajtaján akar-e bejönni, vagy 
a titkári szoba ajtaján. Megálltam és hallgatóz-
tam. Hallottam., hogy a titkári szoba ajtaját 
nyitják. Lábujjhegyen a titkári és az elnöki 
szobát összekötő ajtóhoz ugrottam és ráfordít 
tottam a kulcsot. Aztán odaszaladtam az asz-
talhoz, 

zsebregyürtem a pénzt és az elnöki 
szoba ajtaján át leszöktem a folyosóra. 

— Mit csinált volna akkor — kérdezte Áb-
rahámtól az egyik detektív —, ha az elnök ur 
rányitja magára az ajtót és m a g a szembetalá l ja 

magát az eínök úrral? 

Ábrahám egy pillanatig gondolkozott, azután 
igy válaszolt: 

— Meghajtottam volna magam és bemutat-
koztam volna, hogy én vagyok a kasszafuról... 

Mialat a kasszafurást játszotta el Ábrahám, 
az elnöki szoba és a titkári szoba összekötő 
ajtaja nyitva állott. A titkári szobában a já-
rásbíróság személyzete gyűlt össze és kíván-
csian nézte a betörő mozdulatait. Amikor elő-
adásának ahhoz a részéhez érkezett, hogy az 
ajtóhoz ugrott és ráfordította a kulcsot, oda-
ugrott a tárva-nyitva álló ajtóhoz, becsapta 
a nézőközönség orra előtt és ráfordította a kul-

; csot. Elmondotta ezután, hogy az irwdáb&l a 
keresztfolyosón keresztülszaladt a kijárat felé, 
de megtorpant, mert ott álldogált a kapus, tki 
várta vissza az elnököt. Leguggolt a csapőajté-
nál és a nyíláson keresztül leste a kapus moz-
dulatait. Égyszer csak a háta megett futás za-
ját hallotta: az elnök, aki felfedezte a kassza-
furást, szaladt értesíteni a portást. 

Két tüz közé került: 

elől a portás, hátul az elnök. Gyors elhatáro-
zással benyitott egy ajtón. Szerencsére nyitva 
volt. Oda Lehúzódva megvárta, amig a portás 

(A Délmagyarország munkatársától) I f j . 
Ábrahám 1" rrencet, a járásbirósági elnöki 
pénztár betörőjét pénteken délelőtt helyszíni 
szemlére vitte a rendőrség a járásbíróságra. A 
szemlén megjelent dr. Buócz Béla főkapitány-
helyettes, dr. Borbola Jenő főtanácsos, a bűn-
ügyi osztály vezetője, ott volt a járásbíróság 
elnöke, dr. Lukács Ignác is, aki a betörőt mun-
kájában megzavarta. Abraliám, az egykori bí-
rósági dijnok részletesen eljátszotta a vasár-
napi kasszafurás minden mozzanatát. 

Valóságos szakelőadást tartolt a bizottság 
tagjainak és előadását humoros megjegyzések-
kel fűszerezte. Mindenekelőtt azzal a meglepő 
bejelentéssel állott elő, hogy 

már szeptember 6-án éjjelre tervezte a 
kasszafurást, 

de szándéka akkor meghiusult. Szeptember 
3-án délelőtt bement az épületbe, hóna alatt 
vitte a betörőszerszámokat, amelyeket eldu-
gott a harmadik emelet egyik kályhájában. 
Hatodikán este, amikor a szerszámokat kereste, 
meglepetésére azokat nem találta a rejtekhe-
lyen. valaki időközben elvitte azokat. A rejtély 
csakhamar megoldódott, még pedig a törvény-
széki portás révén, aki elmondotta, hogy 3-ika 
és 6-ika között valamelyik napon 

megtalálták a szerszámokat a kályhában. 

Azt hitte, hogy a szerszámokat a vízvezeték-
szerelők tették oda és majd Artük jönnek, ezért 
a szerszámokat lakásába vitte és azok ma is 
ott vannak. Ábrahám ezután elmondotta, hogy 
mivel szerszámjai nem voltak, ujakat csinál-
tatott a dorozsmai kovácsmesterrel és ezekkel 
követte el a kasszafurást az elmúlt vasárnap. 
Tervéről nem tett le, mert ugy sejtette, hogy 
az elnöki kasszában nagyobb összeget talál. 
Amikor az irodába ért, szerszámokkal, lámpá-
val jól felszerelten — mesélte a bizottság tag-
j a inak — olyan izgalom vett rajta erőt, hogy 
le kellett ülnie. 

Az elnöki karosszékbe telepedett bele 
és elszívott egy cigarettát 

— Tu!ajdonképen ezzel az egy cigaretta 
elszívásával veszítettem el a iátszmát, mert 
ha nem késlekedem, hanem azonnal munkához 
látok, akkor nem zavarnak meg, mert akkor 
már régen tulvagyok árkon-bokron, — mon-
dotta Ábrahám. Megnéztem az órát amikor 
hozzákezdtem a munkához, pontosan hárem-
negyed 3 veit. 

35 percig dolgoztam, 


