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Tervpályázatot ir ki a város 
a rendőrségi palota építésére — 

ha majd a belügyminiszter hozzájárul a közgyűlés feltételeihez 

JA Délmagyarország munkatársától) A 
városi tanács csütörtöki ülésén ismét szóba 
került a rendőrségi palota építésének kérdése. 
A közgyűlés — mint emlékezetes — legutóbb 
ugv határozott, boga- felterjesztést intéz a 
belügyminiszterhez válaszképen á miniszter 
nemrég érkezett leiratára és közli, hogv hoz-
zájárul a miniszter által ajánlott megoMás-
hoz. de ingyen telket nem hajlandó adni 
hozzá. A belügyminiszter ugvanis azt kíván-
ja. hogv a város építtesse fel a rendőrségi 
palotát a bo nem fizetett rendőrségi hozzá-
járulás terhére, adjon az épülethez telket is, 
de a telek értékét nem vonhatja le hátralékd-

. hói A közgyűlés arról értesítette a belügy-
minisztert. hosrv ebhez a megoldáshoz csakis 
abban az esetben járulhat hozzá, ha a rend-
őrségi palota céliára kiszemelt és megvásárolt 
telek reális értékét, százötvenezer pengőt is 
megtéríti az állam olvan formán, hogv az épí-
tési költségeken kivül ezt is törli a város tar-
tozásából. 

A csütörtöki tanácsülésen Bersenczev Do-
mokos műszaki főtanácsos, a mérnöki hivatal 
vezetője bejelentette, hogv a mérnöki hivatal 
házilag csakis akkor készítheti el a rendőrségi 
palota terveit, ha kisegítő munkaerőt kap. A 
városi mérnöki hivatalnak Berzenczovn kivül 
csak egy tervező épitésze van. Kövér Tibor, 
akinek munkaidejét teljesen lefoglalják az 
adminisztrációs tennivalók. 

Dr. Pálfy Józse* polgármester kijelentette, 
hogy egyelőre időszerűtlen a kérdés, foglal-
kozni vele majd csak akkor kell. ha a minisz-
ter válasza megérkezik a közgyűlés felter-
jesztésére. Arról különben beszélni sem lehet, 
hogy a rendőrségi palota tervezési munkála-
tai miatt a város kisegítő munkaerőket alkal-
mazzon a mérnöki hivatalban, inkább a rend-
őrségi palotára tervpályázatot fognak kiirni, 
ami mindenképen helvesebb és célravezetőbb 
megoldást jelent, Erre természetesen csakis 
akkor kerülhet a sor. ha a belügyminiszter 
hozzájárul a közgyűlés feltételeihez. 

„Ha az enyém nem lehet, 
ne legyen másé sem . . .** 

Részletes vallomás! feli a zákányi gyilkos béres — „Tudom, 
hogy nem jól leltem, ha Iá II érdemiek érte « 

(A Délmagyarország munkatársától.) Far-
kas Józsefet. a gyilkos bérest csütörtökön be-
szál l í tották a szegedi rendőrkapitányságra, 
ahol dr. Bodnár József rendőrfogalmazó ki-
hallgatta Ó3 vallomásáról jegyzőkönyvet vett 
tel. 

A gyilkos béres a következő szavakkal 
kezdte val lomását: 

— Tudom, hogy nem jól tettem, halált ér-
demiek érte. akasszanak fel... 

Elmondotta ezután, hogy a leányt már 
három esztendeje ismeri és az akkor még alig 
13 esztendős leánv barátságot kö tö t t vele. 
Szerelmes lett a leányba és egyikük sem gon-
dolt akkor még arra. hogv kcsőbb a vagyon 
miat t bai lehet közöttük. A leánv többször 
hangoztatta, hogv szereti és 6 is nagyon sze-
rette a leánvt, három év óta senki másnak 
nem udvarolt, csak Puskás Ételnek. 

— Nagyon békés ember vaavok — val lotta 
tovább a lecénv —. soha senkit nem bántot-
tam, verekedésekben részt soha nem vettem. 
Boldog és elégedet> voltam Etuskával és ugy 
terveztem, hogv elveszem feleségül. Három 
héttel ezelőtt a leánv naevon megváltozott. 
Hirtelen hallani sem akart rólam s később 
megtudtam, hogv egy gazdaa legénnyel is-
merkedett meg. akinek névnapjára virágcsok-
rot is küldött. Amikor ezt megtudtam, szem-
rehányást tettem neki, arra kértem, hogv tér-
jen vissza hozzám, de Etuska hallani sem 
akart rólam többé. Az t mondta, hogv nem il-
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lünk egymáshoz, ő gazdag, én meg 6zegény 
vagyok, hozzá csak gazdag legény illik. 
Három héten keresztül könyörögtem neki, 
mindig visszautasított, de én csak remény-
kedtem abban, hogv visszatér hozzám. Egv 
pi l lanat ic sem gondoltam arra. hogv megöl-
jem... 

Elmondotta ezután a legény, hogv kedden 
reggel a leány kiment az istállóba seperget-
ni és amikor munkájával kész lett, a legény 
a háta mögé lopózott, gyengéden átölelte és 
megint arra kérte, hogv legven ió hozzá. A 
leány azonban most határozottan kijelentet-
te, hogy neki a másik, a gazdag legénv kell. 
Erre kapta fel azután a vasvillát és támadt 
a leányra. 

— Egy pi l lanatig arra gondoltam, hbavha 
az enyém nem lehet, ne legyen másé sem. 
megölöm... — vallotta a legény. I t tas is vol-
tam, nem tudom, hogv mi történt velem... 

A boncolás nyolc halálos ütést talált a 
leány holttestén, összesen pedig negyvenkét 
sérülést fedeztek fel a 16 esztendős Puskás 
Ételen. 

A gyilkos legényt kihallgatása u tán letar-
tóztatták és átkísérték az ügyészség foghá-
zába. 

Az ülésén kimondta az iskolaszék, hogv 
kéri a hatóságtól a szerszámok kiutalását is. 
egyúttal Alsóvároson gazdasági népiskola fel-
ál l í tását . 

MERANO 
s z á l l o d a 

Budapest—Belváros 

ÍV, Bécsi-ucca 2. 

Központi fűtés. 
Folyó melegvíz 

Újonnan renovált, barátságos szobákkal, ki-
tűnő konyhával, igen mérsékelt árakkal vár-

juk ;. t Vendégeinket, 

Hosszabb tartózkodásnál óriási drengedmé-
rujek. 
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Parlaqon hever 
az alsóvárosi iskola 

tanulmányi földje, 
meri a város nem adoll szer-

számokat 

(A Délmagyarország munkatársától.) A 
községi iskolaszék dr. Tóth Imro elnöklésével 1 

csütörtökön délután ülést tartott . Az ülés . 
nagyreszén kisebb természetű ügyeket intéztek ! 
cl. Érdekes vita fejlődött ki az alsóvárosi nép-
iskola körül. A vitában résztvett dr. Szi-
vessy Lehel, P. Sehneidcr Vencel és Pfeil-
schifter Mihály Kiderült, hogy az iskolaszék 
egv régobbi kérolme folytán, a város az alsó-
városi népiskolának 600 négyszögöl földet 

engedett át« hogv azon gyakorlati munkát vé-
gezhessenek az intézet nagvobb növendékei, 
de szerszámokat a mai napig semi adott az In-

| tézetnek, a föld tehát varlaaon hever. I 

Márciusban választ 
elnököt 

a Dugonics-Társaság 
Érdekes események az Irodalmi 

társaság programján 

(A Délmagyarorezág munkatársitól.) Dr. S z a-

l a y József halála óta elnök nélkül működik í Du-

gonics-Társaság, amely számára elsősorban a li-

terátus főkapitány agilitása és lelkesedése vere-

kedett ki előkelő helyet a magyar irodalmi életben. 

Az elnöki tisztséget a társaság márciusban tar-

tandó rendes évi közgyűlésén töltik be. A köz-

gyűlés iránti érdeklődést erősen fokozza az is, 

hogy az elterjedt hirek szerint ugy dr. Sik Sán-

dor, mint dr. Tonelli Sándor még a közgyűlés előtt 

bejelenti alelnöki tisztségéről való lemondását, a 

közgyűlésnek tehát az elnökön kivül alelnököket 

is kell választania. 

Március különben is mozgalmas hónapja lesz a 
Dugonics-Társaságnak. A társaság március 13-ái 

tartja legközelebbi felol-

vasó ülését, amelynek ke-

retében megünnepli a 

Szent István-jubileumi esz-

tendőt. Ezen a felolvasó 

üléseD dr. S i k Sándor 

Szent Istvánról irt költe-

ményével szerepel, dr. 

G l a t t f e l d e r Gyula 

csanádi megyéspüspök pe-

dig előadást tart az eisd 

Dr. Glattfelder Gyula raaSVar királyról 

A márciusi közgyűlésen a Dugoaics-Társaság 

értesülésünk szerint tagjai sorába választja B é « 

k c f y Lászlót, a szegedi származású kiváló irót 

cs népszerű konferansziét abból az 'alkalomból, 

Logy Békefy ebben az évben érkezik el negyedszá-

zados jubileumához. Ezt az érdekes jubileumot a 

politikusok világa külön megünnepli Budapesten. 

Az elgondolások szerint Bókcfyről a vezető po-

litikusok, többek között Eckhardt Tibor fog elő-

adást tartani. 
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