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Az algyői tiszahld, a bajai mUut 
és az uccai autóforgalom kérdése 

a közigazgatási bizottság előtt 
(A Délmagyarország munkatársától.) A közigaz. 

gatási bizottság hétfőn délután tartotta meg dr. 
Somogyt Szilveszter polgármester elnökletével jú-
niusi ülését a városháza bizottsági termében. Az 
ülésen a különböző államigazgatási hivatalok ter-
jesztették be májusi működésükről szóló jelenté-
sűket A főorvosi jelentés szerint Szegeden a köz-
egészségügyi helyzet képe kedvező, ragályos meg-
betegedések csak szórványosan, fordultak elő. A 
születések száma 249, a halálozásoké 180 volt, a 
lakosság tehát 69-el szaporodott 

Az árvaszék jelentésében nem volt különösebb 
följegyezni való. 

A rendőrség jelentéséi 
dr. Buócz Béla főkapitányhelyettes terjesztette elő. 
A jelentés szerint a májasban tartott gépjármű-
vizsgálatok eredményeképen 1 személy, 4 teher 
és 2 motorkerékpárra adtak ki uj forgalmi enge-
délyt A forgalomból kivontak 6 személy- és 4 te-
hergépkocsit. Tulajdonosváltozás 56, kerületválto-
zás 38 történt A bérautók jelenlegi száma Szege-

den 80, az autóbuszoké 18. Gépjárművezetői vizs-
gára 89-en jelentkeztek, akik közül 7-et utasítot-
tak ismétlővizsgára. Májusban 13 közlekedési bal-
eset fordult e ö. melyek kö*ül 2 súlyosabb, a többi 
pedig könnyű sérüléssel végződött Táncmulatsá-
gokra, hangversenyekre és egyéb nyilvános szóra-
kozásokra 141 engedélyt adtak ki. A kapitányság 
bejelentőhivatalánál 5384 belföldi és 417 külföldi 
jelentette be magát Viszont eltávozását 5791 bel-
földi és 480 külföldi jelentettet 

— A közbiztonsági ál lapot is kielégítő volt — 

folytatja a jelentés. Nagyobb bűncselekmény egy 
fordult elő, még pedig az állami és társadalmi 
rend ellen elkövetett bűntett, amelyet Gladics Jó-
zsef és 14 társa majdnem az egész Alföldet be-
hálózó kommunista szervezkedésével követett eL 
Az ügyben bevezetett erélyes nyomozás a szervez-
kedés idejében való felfedezésével eredményre veze. 
lett amennyiben a résztvevők nagyrészét sikerült 
elfogni és az ügyészségnek átadni. Egyébként a 
bűncselekmények száma az elmúlt hónapban sem 
haladta meg a szokásos mértéket Előfordult 295 
bűncselekmény, amelyek közül eredményes volt 
a nyomozás 180 esetben, eredménytelen 45 eset-
ben és folyamatban van 70 esetben. Az ember élete 
és testi épsége ellen 29 bűncselekmény irányult, 
amelyek közül halálos kimenetelű egy sem volt 
A vagyon elleni bűncselekmények száma 249, ezek 
közül lopás 149. öngyilkosság 23, eltűnés 15, bal-
eset 127 fordult elő, azonban halálos kimenetelű 
egy sem volt. Május havának államrendészeti szem-
pontból legjelentősebb eseménye volt a május 
18-án a tiszaparti füzesekben leleplezett kommur 
nista szervezkedés, amely, mint azt a nyomozás 
megállapította, az egész Alföldre kiterjedt és 14 
egyén letartóztatásával végződött Ezzel kapcso-
latban — mondotta ezután Buócz főkapitányhelyet-
tes —, mivel a szervezkedés az építőmunkások 
szakszervezetében tartott szemmináriumi előadá-
sok keretéből indult ki és vezetői a szakszervezet-
nek vezetői voltak, az építőmunkások szakszer-
vezetét május 22-én feloszlattam. 

Dr. Pap Róbert kért szót a rendőrség jelentésé-, 
séhez. Elmondotta, hogy a közönség körében egyre 
több panasz hangzik el 

a rendszertelen kerékpár-, mo-
torkerékpár» és autóforgalom 

miatt. Igen sok a közlekedési baleset. A legnagyobb 
baj az, hogy a rendőrség felszerelése ebből a 

szempontból hiányos, ajánlatos lenne, ha a köz-
lekedés ellenőrzésének fokozására a rendőrséget 
motorbiciklikkel látnák el. 

Pap Róbert felszólalására a főkapitányhelyettes 
-álaszolt Elmondotta, hogy a rendőrség mindent 
elkövet a forgalom biztonsága érdekében és elis-
meri, hogy az ellenőrzést nagymértékben megköny-
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nyitené, ha motorosrendőrők őrködhetnének az 
utak és az országutak forgalmának rendjére. A 
mai viszonyok között azonban nem lehet arra szá-
mítani, hogy a belügyminiszter felemelje Szegeden 
az őrszemélyzet számát és ellássa a rendőrséget 
motorkerékpárokkal. 

A közigazgatási bizottság dr. Pap Róbert indít-
ványára elhatározta, hogy felterjesztést intéz eb* 
ben az ügyben a belügyminiszterhez. 

Az ügyészség jelentését dr. Zobay Ferenc ügyész-
ségi elnök terjesztette elő, a tanfelügyelőségét 
Eördögh Béla, majd Orauetz Győző műszaki fő-
tanácsos az államépitészeti hivatal jelentését mu-
tatta be. Bejelentette, hogy 

az a} algyői tiszahld 
építésének előkészítéséhez szükséges talajfurásokat 
befejeaték és megállapították, hogy a kijelölt he-
lyen huszonöt méter mélységben van az első, szi-
lárd réteg, amelyre a hidat alapozni lehet 

A bizottság egyik tagja kifogásolta a Kossuth 
Lajos-sugáruton épitett uj állami iskola vakolatá-
nak — szerinte — ízléstelenül rikító színét, mire 

Oravetz főtanácsos elmondotta, hogy az épületet 
Hültl professzor tervezte és ő határozta meg a 
vakolat szinét is, amely egyáltalában nem Ízlés-
telen, legfeljebb csak szokatlan, a külföldi váro-
sokban már igen sok házat építenek ilyen színes 
vakolattal. 

A polgármester is hozzászólt a kérdéshez. Meg-
állapította, hogy a közönség egyrészének tényleg 
nem tetszik a vakolat szine, a másik részének 
azonban tetszik, viszont legtöbben az épület nyo-
mottságát kifogásolják. 

Pap Róbert azt kérdezte Oravetz Győzőtől, hogy 
van-e remény 

a bajai ut 
építésének a folytatására és mikor kerülhet sor 
az algyői híd felépítésére. 

Oravetz főtanácsos elmondotta, hogy az algyői 

a magyar permetező 
l é g y - é s r o v a r i r t ó 

minden rovart meg311 H4 

C H I N O I N , ÚJPEST 

hid kiírási műveletét valószínűleg juliusban befeje-
zik, akkor sor kerül a hid helyének bejárására 
és értesülése szerint a hídépítéshez szükséges költ. 
ségeket az 1931—1932. évi állami költségvetésbe 
veszik fel. A bajai ut építésének a folytatására 

rövid időn belál sor kerül, a kereskedelmi miniszi. 

ter csak az iránt érdeklődik, hogy a város ad-e 
a költségekhez valamennyi hozzájárulást 

A polgármester kijelentette, "hogy a törvényható. 
sági útalapnak, amely a mult évben erre a célra 
negyvenezer pengőt adott az államnak, ebben az 
évben nincsen erre a célra pénze. 

A mezőgazdasági helyzetről 
Séra Gyula gazdasági felügyelő számolt be. Elmon. 
dotta, hogy a májusi esőzések igen sokat javí-
tottak a terméskilátásokon. Beszélt az Atokházán 
felbukkant veszedelemről, a muszkamolyról, amely 
a gyors permetezés következtében már elhárult. A 
mult hetekben több sáskafelentés érkezett, de a 
helyszíni vizsgálatok alkalmával megállapitották, 
hogy Szeged határában sem marokkói sáska, sem 

olasz sáska nem volt, egyes helyeken a zöld 

szöcske jelentkezett nagyobb számban, ami azon . 

ban nagyobb veszedelmet sehol sem jelentett 

Végül Klekner Géza állategészségügyi felügyelő 
terjesztette be jelentését, amely szerint május, 
ban 19 ebmarás történt, 72 gazdátlan és kóbor 
ebet irtottak ki, a közvágóhídon 5099 állatot vág-
tak le, vasúton 82 állatot szállítottak külföldre, 
belföldre 67-et 

Ezzel a közigazgatási bizottság ülé;« véget ért. 

A gyermek utáni leküzdhetetlen vágya miatt 
gyermeket rabolt a fiatalasszony 

Halhónapi börtönre Ítélték 

(A Délmagyarország munkatársátló.) Rend-
kivül érdekes bűnügy középpontjába került 
egy 22 esztendős csongrádi fiatalasszony, aki 
gyermek utáni vágyában ellopta egy másik 
fiatalasszony párhetes csecsemőjét. A bűn-
ügyet hétfőn tárgyalta a szegedi törvényszék 
V/'M-tanácsa. 

A vádlott asszony, Vincze Istvánné, a mult 
év októberében ismeretlenül beállitott Szálik 
István füldmives házába. Elmondotta, hogy 
szomszédja a földmives anyjának és azért 
jött, mert az öregasszony betegen fekszik ta-
nyáján. A megkérte őt, hogy menjen el fiá-
hoz és kérje meg őket, hogy látogassák meg. 
De mivel állapota nagyon súlyos, vigyenek 
magukkal orvost és papot is. Szálikék hi-
telt adtak az ismeretlen asszony Szavainak 
annál is inkább, mert beszédjéből ugy lát-
szott, hogy ismerős a körülményekkel. Siet-
ve csomagoltak, azonban kéthetes gyermekük-
kel nem tudtak mihez kezdeni, mert nem 
akarták magukkal vinni a hosszú útra. Vin-
czéné ekkor ajánlkozott, hogy addig, amig 
ők a betegnél lesznek, vigyáz a gyermekre, 
bizzák rá. Szálikék megnyugodva és hálál-
kodva elmentek, a gyermek, a kis Szálik 
István pedig Vinczénével maradt. 

Amikor azután Szálik Istvánék megérkeztek 
az öregasszony tanyájára, nagy meglepetés-
sel tapasztalták, hogy az asszonynak semmi 
baja sincs. Az öregasszony kérdésükre kije-
lentette, hogy nem is volt semmi baja és 
nem küldött hozzájuk senkit A házaspár 
rosszat sejtve hazasietett, azonban Vinczénét 
már nem találták ott. Az asszony eltűnt, vele 
együtt eltűnt a kéthetes csecsemő is. A lakás 
teljesen rendben volt, semmiféle értéktárgy 
nem hiányzott, nyilvánvaló volt, hogy az asz-
szony egyedül a gyermeket akarta elrabolni. 

A megriadt házaspár azonnal a rendőrségre 

sietett és előadta a gyermekrablás körülmé-
nyeit. Ai rendőrség azonnal nyomozást in-
dított az asszony felkutatására, a kutatás 
azonban napokig nem járt eredménnyel. 

Amig a rendőrség nyomozott, addig Csong-
rád külterületeinek egyik házában lefolyt a 
legfurcsább szülés. Vincze Istvánné feküdt 
gyermekágyba és megszülte gyermekét, aki 
nem volt más, mint — az elrabolt Szálik 
István. Vincze István, a férj, boldogan nézte 
az egészséges, erős, szokatlanul fejlett cse-
csemőt Az örvendetes eseményre eljöttek a 
rokonok és ismerősök is. Vinczéék már el-
határozták a keresztelő napját is, amikor 
megjelent a rendőrség és letartóztatta Vincze 
lstx>ánnét. 

A rendőrségi kihallgatásnál Vinczéné tö-
redelmesen beismert mindent. Vallomásából 
érdekes dolgok derültek ki. 

— Négy év óta együtt élek férjemmel — 
mondotta Vinczéné. Házasságunkból azonban 
elmaradt a gyermekáldás. Férjem eleinte el-
néző volt, az utóbbi időben azonban állan-
dóan veszekedett emiatt. A rokonság csúfolt, 
bosszantott, mert nem születhetik gyermekem. 
Az életem pokol volt, sokszor gondoltam arra, 
hogy elemésztem magam. . . Én is nagyon 
vágyódtam egy gyermekre, de hiába volt min-
den. 

— Ekkor jutott eszembe ez a terv, amit 
keresztül is vittem. Már hónapokkal ezelőtt 
kezdtem híresztelni, hogy gyermekem fog szü-
letni. Férjem boldogsága leírhatatlan volt. A 
rokonság is más szemmel kezdett nézni. El-
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