
">912. október 18. 
DÉLMAQYARORSZAQ 

— Nem-e? — szól közbe ismét Gyömbér. 

Nem félöd az istent, Ferkó, ihászén az örök-

ségért most is pörbe vagyunk. 

— A pör nem harag. 

— Hászen ott a harag, uhun a pör! 

Igy nyelvelt és filozofálja végig Gyöm-

bér a tárgyalást, amelyet a vámpénztárosok 

kihallgatása végett el kellett halasztani. 

1500—2000 korona bírság vár GyöinMrre, a 

ki nem akar egyezkedni a várossal. 

A másik ügyben Zettel József vasutas 

a vádlott. Egy vicces órájában tüsszentő 

tóval szórta tele ugyanis Zettel Rókus-állo-

másou a várótermeket, Mire mindenki -elkez-

dett tüsszenteni, asszonyok rosszul lettek, ál-

talános pánik keletkezett. Március 26-án 

éretlen szórakozását megismételte, akkor 

azonban a rendőrség rajtacsípte. Ma elitél-

ték és ami rá nézve minden bizonnyal a leg-

kellemetleneb: az Ítéletet fölöttes hatóságá-

val is közlik. 

Hajsza egy nemzetközi 

zsebtolvaj után. 
— Kézrekerült a szegedi vasúti tolvaj. — 

(Saját tudósitónktól.) Vakmerő lopás 

történt október 2-án a Szeged-állomáson. 

Ahogy este hat óra nyolc perckor berobogott 

az állomásra a budapesti gyorsvonat, föl-

szállt a vonatra egy középtermetű, harminc 

évesnek látszó, vöröses-szőke nyírott baju-

szú, barna gnmmiköpönyeges ember, aki a 

zsúfolt folyosón, németül lármázni kezdett: 

— Mégis osak borzasztó, hogy nem kan 

helyet az ember! 

A lármás idegen befurakodott az uta-

suk közé, közben idegesen mozgolódott. A je-

lenet után leszállt a vonatról Gold Jakab bu-

karesti malomépitő-vállalkozó, aki meguzson-

názott az étteremben. Amikor fizetni akart, 

megdöbbenve tapasztalta, liogy eltűnt a 

pénztárcája. A tárcában egy ezer márkás, 

négy darab száz márkás, öt darab száz ko-

ronás, tizennégy darab ötven koronás és egy 

busz frankos bankjegy volt, A bukaresti 

vállalkozó, aki Budapestről Romániába igye-

kezett, nyomban jelentette az esetet a rend-

őrségnek. Szakáll József dr bűnügyi kapi-

tány és Borbola Jenő dr rendőrségi osztály-

jegyző vezették a nyomozást, akik ímegál-

lapitották, hogy a vállalkozó tolvaja az a lár-

más idegen, aki az állomáson fölszállt a vo-

natra. Amig ugyanis Gold Jakab az étte-

remben tartózkodott, a gnmmiköpönyeges 

fiatalember leugrott a kocsiról és izgatottan , 

kérdezte az állomás portását, most már ma-

gyar nyelven: 

A gyorson kivül indul-e most hamar-

jában másik vonat? i 

— Igen — felelte a portás — a második 

vágányon álló vonat Szabadka felé indul. 

Ebben a pillanatban sípoltak a szabadkai 

vonat indulására. A fiatalember erre anél- > 

kii!, hogy jegyet váltott volna, fölugrott a j 

mór induló vonatra. Kétségtelennek bizo-

nyult tehát, liogy ez a fiatalember a zsebtol-
vaj. 

A rendőrség nyomban táviratozott a 

fővárosi államrendőrségnek és a vidéki vá-

rasok rendőrségének, amelyben közölték a 

vakmerő tolvaj személy leírását. A fővárosi 

államrendőrség előjegyzésbe vette az esetet 

lés bizalmasan közölte a nyilvántartott nem-

zetközi zsebtolvajok névsorát,, akik között 

leginkább ráillet a személyleírás Hammel 

Izidorra, akit örökre kitiltottak az ország te-

rületéről. Hammel igen veszedelmes nemzet-

közi zsebtolvaj és betörő, akit már régen kö-

röz a berlini, párisi és a londoni reruTőrség. 

A bárom világvárosban előkelő lakást bé-

relt a. gonosztevő, amelyeket ügyesen föl-

használt „működése" idején. Számtalan lo-

ná.s után végre nyomába jutott a külföld 

rendőrsége, amire Hammel Izidor Magyaror-

szágba helyezte át ideiglenesen a főhadiszál-

lását. 

Hammel különösen a budapest—predeáli 

vonalon operált, A bukaresti vállalkozót is 

ezen a vonalon fosztotta ki. A szegedi rend-

őrség távirati értesítésére a fővárosi állaim-

rendőrség megindította a nyomozást Ham-

mel Izidor fölkutatására. A nemzetközi zseb-

tolvajnak több búvóhelyét ismerték Buda-

pesten, amelyeket állandóan defekt ivekkel 

figyeltett Pintér Ernő dr rendőrfogaimazó. 

Hegedűs és Hartmann detektívek végre teg-

nap este .megpillantották a zsebtolvajt, ami-

kor a Murányi-utca 49. számu házból eltá-

vozott. Azonban Hammel is észrevette a de-

tektiveket, aimire visszafordult és bemene-

kült a ház pincéjébe. A pincéből átvergődött 

egy folyosóra, amely fölvezet a házban levő 

korcsmába. Mindez egy pillanat alatt történt. 

A zsebtolvaj hirtelen a, korcsmában termett, 

és az ámuló vendégek között az ajtóhoz ro-

hant, amelyet valósággal föltépett. 

Az utcán gyors iramban igyekezett el-

menekülni, a detektiveluutána. Hammel nem 

esett kétségbe. Futás közben levetette a fel-

öltőjét és azt a nyomában levő detektív lá-

ba elé dobta. A titkosrendőr fölbukott a ka-

bátban. A másik detektivnek szemébe vágta 

a kalapját. Mégsem sikerült azonban elmene-

külnie az üldözői elől. A detiktevek elfogták 

és megkötözve -bekísérték a főkapitányságra, 

ahol letartóztatták. 

A veszedelmes gonosztevőt pénteken va-

lószinüleg erős .fedezettel Szegedre kisérik, 

aliol kihallgatja a rendőrség. A kihallgatás 

után -átkísérik a szegedi ügyészség foghá-

zába. 

— Miniszterek hazaérkezése. Bécsből 

táviratozzák: Lukács László miniszterelnök 

családjával ma reggel 9 óra 5 perckor vissza-

utazott Budapestre. Teleszky János dr pénz-

ügyminiszter már tegnap éjjel indult el Bu-

dapestre, mig Beöthy László kereskedelem-

ügyi miniszter ina délután 4 óra 50 perc-

kor tért vissza Budapestre. 

Az iparosok közgyűlése. 
Deputációt küldenek a polgármesterhez. 

(Sdját tudósitónktól.) Ma délután 5 óra-

kor tartották meg a szegedi iparosok rendkí-

vüli közgyűlésüket az ipartestület nagyter-

mében. A közgyűlési tárgysorozat két pont-

ból állott. A kedden megtartott értekezlet, 

amely kimondta a közgyűlés összehívását, 

először tárgyalásra tűzte ki, hat szegedi ipa-

ros ismert sérelmét; továbbá az október 

20-án tartandó nagygyűlés előkészitését. 

A közgyűlést délután 5 órakor nyitotta 
meg Szakáll József, az ipartestület alelnöke. 
A tárgysorozat értelmében először az iparo-
sok sérelmét tárgyalták. A juniusi közgyű-
lés telkeket adott hat szegedi iparosnak ipar-
telepük megnagyobbítása céljára. A polgár-
mester azonban a határozatokat még máig 
sem terjesztette föl jóváhagyás végett. Eb-
ben nemcsak az érdekelt iparosok, hanem az 
egész szegedi iparosság sérelmét látják. Az 
előadó kifejtette, hogy az iparosság nem akar 
agitálni a hatóság ellen, hanem csak azt kény 
telen megállapítani, hogy az iparosok iigvét 
nem kezelik a városnál azzal az előzékeny-
séggel és azzal a szeretettel, amelyet egy 
ilyen nagy testület jogosan megkívánhat. A 
szegedi iparosság kétezerkétszáz tagból áll, 
s mindannyian erős oszlopát képezik Szeged 
társadalmának. 

Az előadó azután oly javaslatot terjesz-
tett a közgyűlés elé, hogy küldjenek deputá-
ciót a polgármesterhez és kérjék föl, hogy az 
iparosok érdekeit ezentúl vegye pártfogá-
sába. 

Schwartz Rudolf és Körmendy Mátyás 
fölszólalása után elhatározta a közgyűlés, 
hogy hétfőn délelőtt tizenegy tagu küldött-
ség fog megjelenni Lázár Qyörgy dr előtt. 
Szakáll József alelnök vizetésével és fölké-
rik, hogy a hat iparos részére megszavazott 
telkekre vonatkozó közgyűlési határozatot, 
mielőbb terjessze föl jóváhagyás végett a 
belügyminiszterhez. A deputáció arra is meg 
fogja kérni, a polgármestert, hogy az iparo-
sok ügyeit karolja föl és kellő szeretettel 
munkálkodjon a hatalmas testületnek fejlő-
désén. 

A közgyűlés ezután a huszadik nagy-
gyűlés intézését tárgyalta. Az elnökség be-
terjesztette, hogy a nagygyűlésen a vidéki 
ipartestületek nagy számban képviseltetik 
magukat. Megjelenik Budapestről a kereske-
delmi kormány képviselője is, továbbá Thck 
Endre udvari tanácsos, nagyiparos, Gelléri 
Mór királyi tanácsos, az országos iparegye-
sület igazgatója. Az eddigi jelentkezések sze-
rint 191 különféle ipartestület kiküldöttjei ér-
keznek Szegedre. Szombat délután kezdenek 
a vendégek érkezni. 

A vendégek fogadtatására és elszállá-
solására a közgyűlés tizenkét tagu fogadó és 
elszállásoló bizottságot választott meg, akik 
fölváltva fognak inspekciózni a szegedi ts a 
rókusi állomásokon. A megérkezett vendége-
ket azután a számukra kijelölt helyre kalau-
zolják. Szombaton este 8 órakor pedig is-
merkedési estélv lesz a Próféta-vendéglőben, 
ahol a szegedi iparosok testületileg fognak 
részt venni. A vidékről jövők a város vendé-
gei lesznek és ezért a tanács hatszáz koro-
nát utalt ki az ipartestületnek, vendéglátási 
célra. 

Vasárnap délelőtt lesz a nagygyűlés a 
városháza közgyűlési termében. Mivel a te-
lemben csak háromszáz ember fér el, ezért 

' a közgyűlés elhatározta, hogy a terembe 

I A H0LCZER és ABONYI-cég bevezette a néi- és 
leány-raglánokat. Kérjük annak szives megtekintését. 

Szigorúan szabott árak! 
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