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Szegeden keresik 
a margliszigeil gyilkos 

aulóí 
A. Bp. 22—447. rendszámú furakocsi 

Jugoszlávia felé szökik 
(A Délmagyarország munkatársától.') A margit-

szigeti halálos rendőrgázolás ügyében megindított 
rendőri nyomozásban érdekes fordulat állott be. 
Szombat reggel a nyomozás Szegedre terelődött, 
Szegeden és a környéken keresik a kocsit, amely 
Gulácsg II. József rendőrt halálra gázolta. 

1 budapesti főkapitányság ugyanis szombaton 
reggel rádiókörözés utján értesítette a szegedi 
rendőrséget, hogy sikerült megállapítani a gázoló 
autó rendszámát. Eszerint Gulácsy II. Józsefet a 
'Bp. 22—W. rendszámú autó ütötte volna el. Az 
autó pénteken, a késő éjjeli órákban a rendőrség 
elől elmenekült Budapestről. Az autó a budapesti 
rendőrség értesítése szerint Szegeden keresztül 
Jugoszlávia felé vette útját. Az autó, amelynek 
mindezideig sikerült bujkálnia, ki akar jutni az 
Drszág területéről A rádiókörözés utasította a 
wegedi rendőrséget, hogy tegyen meg minden in-
tézkedést a nagg, csukott turaautó elfogására és 
az autó vezetőjének letartóztatására. 

A szegedi rendőrség a körözés vétele után érte-
sítette azokat a pontokat, ahol az autónak át 
keli haladnia. A szombati késő órákig azonban 
nem érkezett hir a gázoló autóróL 

Ujabb letartóztatás 
a kommunistaszervezkedés 

ügyében 
(A Délmaggarország munkatársától.) A kommu-

nistaszervezkedés ügyében néhány héttel ezelőtt 
— mint ismeretes — befejeződött a nyomozás és 
az iratokat áttették az ügyészségre. Az ügyészségen 
az iratok áttanulmányozása után uj vizsgálatot 
láttak szükségesnek és ezért vizsgálatkicgészitési 
kérelmet terjesztettek a vizsgálóbíró elé. A vizs-
gálóbíró pótnyomozást rendelt el és az iratokat 
áttette a rendőrségre. A rendőrség az ügyészség 
iálíal megjelölt irányban megindította a nyomozást 
és a detektívek tegnap délután letartóztatták Pipicz 
József 23 éves timársegédet Hóbiártbasa-ucca 51. 
szám alatt lévő lakásán. 

A rendőrség szerint Pipicz József is résztvett 
volna annak idején a szervezkedés megrendezésé-
ben. Pipiczet a detektívek előállították a kapi-
tányságra és megkezdték kihallgatását Pipicz ta-
gadja, hogy tagja lett volna valamelyik kommunista 
sejtnek. 

A nyomozást a rendőrség tovább folytatja 

Korzó Moxi Június 22-én, vasárnap 
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Isten segítségével megkezdjük a már 1879 

előtt is ebben a városban élt családoknak 

ismertetését, mely nemcsak az itt közölt for-

mában, hanem javitott és bővített kiadásban 

is meg fog jelenni. . . . 

Aki az itt közölt adatokat helyesbíteni vagy 

bővíteni tudja, észrevételeit mielőbb közölje 

velem, hogy azokat e munka végleges kiadása 

előtt figyelembe vehessem. (Cim: Dr. Szabó 
László, Rákóczi ut 54., Budapest) 

• 

Aalch, másként Alch, egész sereg szegedi 
család neve az 1522-iki egyházi tizedlajstrom-
ban. Aalch Sebestyén a Szent Demeter uccá-
ban lakott, valamint Alch Benedek, István és 
Gellert is; mind 6—6 dénárt fizettek. A Fél-
szer uccában lakó Alch Imre és János ter-
ménnyel fizetett, valamint egy másik Alch 
Imre is a Budai uton és Alch András a 
Madarász uccában. 6—6 dénárt fizetett Alch 
Pál és Mátyás a Varga uccában, egy másik Alch 
Mátyás a Prédikátor uccában, Alch Benedek 
a Sóhordó uccában és Alch" Gergely a Bondy 
(valószínűleg: Bandi) uccában. 

Reizner egyszerűen Acs-nak olvassa az 
Aalch vagy Alch család nevét, nyilvánvalóan 
helytelenül. A XVI. század közepén ugyanis 
volt egy Alcsi nevű nemesi család, mélynek 
egyik tagja 1549-ben, a leleszi konventnél 
látható határjárási jegyzőkönyvben igy szere-
pel: Franciscus de Aalch. Ez a család akkor 
már Krasznavármegvében lakott és Varsolcz 
község határának megállapításában volt érde-
kelve. 

(Az egykori Alcs falu Szolnok mellett volt; 
helyét ma is »PICSÍ pusztának« hívják.) 

Abafi Okruczkv Aurél szegedi lakos Gizella 
és Kálmán nevű gyermekeivel nevét 1875-
ben Abafira változtatta. »Abaffy« Aurél kir. 
közjegyzőnek a király elismerését nyilvání-
totta a város rekonstrukciója körül szerzett 
érdemeiért »Abafyc Aurél 1897-ig a szegedi 
közjegyzői kamara elnöke volt. 

Okruczky (a későbbi Abafi) Aurél 1861-ben 
már Szegeden lakott, városi képviselő volt és 
tagja volt egy bizottságnak, melyet a svarc-
gelb rókusi plébános elleni vádak megvizsgá-
lására alakitottak. 

Okruczky Aurél és testvére, Antal, ügyvéd 
volt. 

Aurél 1862-ben Osztrovszky Józseffel tár-
sult; közös ügyvédi irodájuk a Bauernfeind-
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Az őszi viharok 
« 

minden! elsöpörnek, 
szennyes és egészségtelen. 
Ép igy eltűnik minden tisz-
tátalanság, ha Radionnal 
mossa ruháit. 30 percnyi 
kifőzés és kész a mosás, mert 

egymaga mos! 

házban volt. (Ma: Aradi u 6.) Aurél volt 
a Szegedre legelőször kinevezett közjegyző. 
Feléseg Vedres Klemy volt, egy művészi haj-
lamú hölgy. Két leánya és egy fia volt; ez 
utóbbi fiatalon halt el. Egyik leánya Kovács 
János iró, volt postafőnök özvegye. 

Abádi. A reformáció egyik vezér-alakja Kis 
István prédikátor meghívására jött Szegedre. 
Abádi és Kis Wittenbergában együtt tanult; 
Abádi előbb Sárvárra ment, ahol nyomdát 
alapított. Nyomdájával együtt költözött Sze-
gedre 1542 után és előbb iskolamester lett, 
majd prédikátor. 1552-ben Tóth Mihály haj-
dúi kikergették a városból a város kalandos 
visszafoglalása alkalmávaL 

Abezi. 1720-ban Szegeden a tiszai rác határ-
őrség 2. sz. lovas századában szolgált Abczi 
István. 1710-bon lépett katonai szolgálatba. 
Egy összeírásban, 1718-ban »Absi* néven Sze-
repel. Háza volt Alsóvároson. 1721-ben »né-
mely legelők bérlete tárgyában« alkudozott a 
városi tanáccsal. János nevű fiát iskoláztatta. 
•s>Apczh János 1729-ben mint »rhetorc (VI. 
gimnazista), a császár katonáinak egyikét ját-
szotta a piaristák iskolai színházi előadásán. 

Abci Margit a Belvárosban lakó Szabó 
Ferenc neje volt; 1722 X. 16. sz. fia, Mihály. 

Ugyanez a nő 1725-ben már 

'Apczi Margit néven van beirva az anya-
könyvbe; 1725 VII. 22. sz. fia, János. 

Valószínű, hogy a XVIII . század végén élt 
Apczi ács-familia ennek az Abczi családnak 
a leszármazottja. 

Abeles. Régi szegedi zsidó család. Abeles 
Márkus (született 1776-ban, meghalt 1854-ben) 
ó-Budáról jött Szegedre. 

Fia, ki igy irta nevét: »Dr. Abelles József«, 
orvos volt. Tizenötezer forintos alapítványt 
tett a hitközségnél; ebből a pénzből ötezer 
forint jutott a zsidó árvaháznak. Abeles Már-
kus egyik leánya, Regina, dr. Cajus Gábor 
orvoshoz ment nőül. Dr. Cajusné 500 frtos ala-
pítványt tett a szegedi zsidó nőegyletnél, vég-
rendeletében pedig 300 frtot hagyott a hit-
községnek s 500 frtot a zsidó árvaháznak. 

Abeles Matild Singer Vilmoshoz ment nőül; 
Singer, amíg a hetvenes évek végén Bécsbe 
nem költözött, igazgatója volt a városi közkór-
háznak, 

Abelsherg. Abelsberg Fülöp 1870—1884 kö-
• zött tagja volt a zsidó hitközség képviselő-
testületének. 

Abraharaovits. Jászai Géza a rókusi plébá-
nia-történetében ezt a famíliát a Rókuson 
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a legbiztosabb Özemet jelenti. 
Kedvező fizetési fe téte'ek mellett beszerezhető: 

Alföldi Gépkeresk. Rt. Szeged. 
MUhely: Feketesas ucca 22. Royal Cord. 
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