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317 lopás, 30 öngyilkosság és 35 eltűnés 
történi Szegeden az elmúlt két hónapban 

(A Délmagyarország munkatársátólA köz-
Igazgatási bizottság hétfői ülésén — amelyről 
lapunk más helyén közlünk tudósítást — a 
rendőrség szeptemberi és októberi jelentését 
dr. Buócz Béla főkapitány helyettes terjesz-
tette elő. Jelentésében többek között ezeket 
mondja: 

— Az elmúlt két hónapban tartott gépjármű-
vizsgálatok eredményeképen 2 személy-, 6 
tehergépkocsira és 6 motorkerékpárra adtak 
ki forgalmi engedélyt A forgalomból kivon-
tak 15 személy-, 4 tehergépkocsit és 9 mo-
torkerékpárt. Tulajdonosváltozás 92 esetben, 
kerületváltozás 27 esetben történt. A' bérautók 
jelenlegi száma Szegeden 69, az autóbuszoké 
13. Gégjármüvezetői vizsgára 101-en jelent-
keztek, akik közül 5-t utasítottak ismétlői 
vizsgára. A közönség rendelkezésére 53 egy-
fogatú és 14 kétfogatú bérkocsi áll, amelye-
ket a tulajdonosaikon kivül 35 bérkocsissegéd 
hajtott. 

— Az elmúlt két hónapban 46 közlekedési 
baleset fordult elő, amelyek közül kettő volt 
halálos, még pedig az egyik szeptemberben 
történt és ennek áldozata Ekrs Jánosné 72 éves 
öregasszony, akit a villamos gázolt el. A má-
sik október 7-én történt a Kossuth Lajos-
sugáruton, ahol két kocsi összeütközött és az 
egyikből Novakov András 16 éves kocsis oly 
szerencsétlenül esett le, hogy szenvedett sérü-
léseibe belehalt. Azonkívül 9 sulyo<S, 26 könnyű 
sérüléssel végződő és 19 sérülés nélküli baleset 
volt. 

— Táncmulatságokra, hangversenyekre és 
¿gyéb nyilvános szórakozásokra 174 engedélyt 
adtak ki. Zárórameghosszabbitást 172 eset-
ben engedélyeztek. A kapitányság bejelentő 

hivatalánál 7191 belföldi és 1097 külföldi je-
lentette be magát, viszont eltávozását 7155 
belföldi és 1032 külföldi jelentette. Szállodai 
ki- és bejelentés 2599 volt. Októberben 70 
optáns költözött be szabályszerű, igazolvány-
nyal, míg innen kiköltözés nem tőrtént. No-
vember hó 1-ével lejárt az optálási határidő 
és ezt a jugoszláv hatóságok arra használták 
fel, hogy 211 egyént utasítottak ki, akiknek 
elhelyezése jelenleg van folyamatban. Szep-
tember havában kezdte meg működését a sze-
gedi rendőrkapitányság, mint útlevél ellenőrző 
hatóság a megszüntetett szőregi határszéli ki-
rendeltség helyett a temesvári gyorsvonato-
kon és igy jelenleg a kapitányságnak' két út-
levél ellenőrző kirendeltsége van, a Szeged és 
a Szeged-Rókus állomásokon. 

— A közbiztonsági állapot az elmúlt két 
hónapban is kielégítő volt, nagyobb arányú 
bűncselekmény nem fordult elő. A bűncselek-
mények száma az elmúlt két hónap alatt sem 
haladta meg a szokásos mértéket. A bűncs lek-
mények részletezése a következő: előfordult 
570 bűneset, amelyek közül a nyomozás ered-
ményes volt 279 esetben, eredménytelen 121 
esetben, folyamatban van 170. Az ember élete 
és testi épsége ellen 59 bűncselekmény irá-
nyult, ezekből halálos kimenetelű kettő volt. 
A vagyon elleni bűncselekmények száma 486, 
amelyek közül lopás 317 volt. öngyilkosság 30, 
eltűnés 55, baleset 227 fordult elő, amelyek 
közül halálos kimenetelű 5 volt. Az előfordult 
bűncselekményekkel kapcsolatban 85.575 pen-
gő kárt jelentettek be. Kommunista irányú 
mozgalmat nem észleltek. Bejelentettek 32 
gyűlést, amelyek közül egyet nem engedé-
lyeztek. A gyűlések közül kettő volt politikai 
jellegű. 

\ B e h e Daniels ** dara UOJV | 

Premier 
a városi zálogház uj árverési csarnokában 

(A D é l m a g y a r o r s z á g m u n k a t á r s á t ó l ) 
A városi zálogház u j árverési csarnokának pre-
mierjét hétfőn délután tartották meg nagy ér-
deklődés mellett a seokásos közönségsikerrel. A 
hiénákat valósággal elbájolta az árverési csarnok 
pompás diszlctrzése és a kifogástalan rendezés. 

A hajdani Oroszlán-uccai kávéház hatalmas L-
alaku helyiségét amfiteátrumnak képezték ki a 
tervezők. A közönség számára kétszáz ülőhelyet 
ácsoltak össze az emelkedő nézőtéren, amelynek 
minden pontjáról kényelmesen odalátni az ese-
mények és az árverések barna és igen ismerősnek 
tetsző fakorláttal elkülönített színpadára. Később 
kiderül, hogy miért olyan ismerős ez a korlát. 
Ezelőtt, nem is olyan régen a csákányhalállal ki-
végzett Szent Demeter-templom szentélyét válasz-
totta el a templomhajótól. 

A nagyközönség számára külön bejáratot vág-
tak az épület Nádor-uccai falába. A közönség 
csak a számára kijelölt férőhelyen tartózkodha-
tik, de a korlátot nem lépheti át. Ott csak az 
árverési színjáték szólistái, epizódistál és staiftsz- j 
141 tartózkodhatnak. A színtér feltűnően bő, en-
nek viszont az a magyarázata, hogy sokszor na-
gyobb tárgyak felett is megkoppan a kalapács, 
zongorák, bútorok, autók, motorbiciklik felett is. 
ezeknek pedig kell a hely. De ezentúl itt tartják 
meg az összes magánárveréseket is és azok anya-
gát itt ki is állithalják. 

Az árverés iránt — függetlenül a csarnok pre-
mierjétől — nagy és élénk érdeklődés nyilatkozott 
meg. A közönség zsúfolásig megtöltötte a néző-
teret. Az előadás három órakor kezdődött A laiku-
sok eleinte azt hitték, hogy törvényszéki tárgya-
lásnak lesznek a tanúi, mert a rácsmőgötti pó-
diumon olyan ünnepélyes komolysággal helyezke-
dett el az árverési tanács Fonyó Igazgató elnök-
letével, mint valami bíróság. Az ügyészi pódiumon 
egy altiszt foglalt helyet, aki sorra felmutatta az 
érdeklődőknek n bűnjeleket, illetve a zálog-
tárgyakat. 

A hiénák teljes harci szerelvényükkel az első 
padsorokban helyezkedtek el és nagy szakértelem-
mel vizsgálták meg minden ékszerdarabot. Apró, 
érzékeny mérlegeken állapították meg a sul.vát, 
aztán próbakövön az arany finomságát. Zsákba 
macskát nem vettek a világért sem, sőt megtör-
tént, hogy utólag óvták meg egy tulhignak talált 
aranytárgy már befejezett árverését. Az óvást a 
magas tanács el is fogadta és visszaadta a pénzt 
a licitálónak. 

Az ékszerekre általában csak a hiénák licitáltak 
nagyon óvatosan, tizfilléres ráigérésekkel. de túl-
ígérés nélkül. A nagyközönség, amely a hátsó 
padsorokban szorongott, az ékszerárverésektől ir-
tózva tartózkodott. 

De azután, amikor elfogytak az ékszerek és 
következtek a ruhanemüek, a háztartási cikkek, 

Mélységes tájdalom mai és megIBrt szívvel Jelenti Uk, hogy forrón szerelett férjem, édesapánk, 
nagyapánk és dédapánk 

éleiének 87-ik évében csendesen elhunyt. 
Egész életét családiénak és a köznek áldozta, ifiu korától Csongrád vármegye törvényható-

sági bizottsági, valamint Kls'elek község képviselő testületének több évtizeden át tagja volt. 
Emlékéi kegyelettel őrlzztlk. 
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az ékszerhiénák udvariasan áladták a helyükei I 
ruhahiénáknak, a nagyérdemű közönség azonban 
ismét hátul maradt, de már résztvett az árverési 
versenyben. A legkülönbözőbb cikkek felett kop-
pant meg a kalapács. Husz pengőért elkelt egy 
preciz mérnöki rajzszerszám, ugyanannyiért egy 

j komplett férfiruha anyag, vevője egy katona volt, 
! aki valószínűleg leszerelőben van, néhány pen-

gőért jutott gazdához egy finom prizmás tábori 
látcső, tizenkét pengőért egy öreg fényképezőgép. 

Az árverezőket azonban minden egyes tárgynál 
kellemetlen meglepetés érte. Az ékszerek után U 
fényűzési és a forgalmiadón kivül az eladási ár 
nyolc százalékát keli a vevőknek megfizetniük 
árverési csarnoki illeték címén. Ez a nyolcszáz 
zalékos pótlék megdrágított minden más cikket 
is és igy a vevő nem annyiért kapta meg a zá-
logtárgyat, amennyit ígért érte, hanem drágábban. 

Többszáz zálogtárgy akadt gazdára meglehet®« 
sen hosszadalmas licitálás után, de a premier e! Is 
tartott este hét óráig. 

Vasárnapi rendőri krónika 
(A Délmaqyarország munkatársától.) Bacsó Sáa, 

dor 20 éves sándorfalvai legény szerelmi bánatán 
ban felakasztotta magát Tettét még idejekorán 
észrevették és levágták a kötélről. Életveszélyes 
sérülésekkel szállították be a szegedi közkórházbt, 

Bárkányi Mihály Hattyu-uccai napszámos hét-
főre virradóra lakásán hirtelen meghalt Rendőri 
bizottság szállt ki a helyszínre és megállapították, 
hogy a holttesten külsérelmi nyomok vannak. Ez. 
ért elrendelték Bárkányi holttestének orvosrendőri 
boncolását. 

* 

Megírta a Délmagyarország, hogy a Somogyi-
telep XIII. ucca egyik házában Bogdán Júlia 3 
éves kisleány beleesett a forró zsirba. Bogdán 
Júliát súlyos égési sebekkel szállították a gyer-
mekklinikára, ahol vasárnap délelőtt meghalt A 
rendőrség megindította a nyomozást, hogy a gon* 
datlanságért kit terhel a felelősség. 

• 

Mázsár Lajos 65 éves béres a rosszul világított 
Bokor.uccában beleesett egy mély gödörbe, fején 
súlyos sérüléseket szenvedett A mentők kötöz« 
ték be. 

• 
A sebészeti klinika konyháján Kovács Erzsébet 

bejárónőt súlyos baleset érte. A bejárónő villany-
vasalóval vasalt, amely valószínűleg nem volt jól 
szigetelve. A leány munkaközben sikoltozni kez-
dett, mire segítségére siettek, mindkét kezét tel-
jesen összeégette. Másod- és harmadfokú égési 
sebeket szenvedett 

• 

Bozó János 56 éves sövényházi gazdálkodó Sö-
vényházán az állatok etetése közben összeszólal-
kozott János nevű fiával. A fiu pénzt kért apjától, 
aki megtagadta a kérés teljesítését összevesztek, 
a fiatal Bozó felkapott egy kapát és azt nagy, 
erővel apja hátába vágta, ugy, hogy a kasza 
hegye megsértette a tüdőt is. Életveszélyes álla-
potban szállították az öreg Bozó Jánost a sebészett 
klinikára. 

Felmentették Szalma Rózáit 
a gyermekülés vádja alól 

(.4 Délmaggarország munkatársától.) Februárban 
tőrtént Atokházán, hogy Szalma Rozál 21 eszten-
dős leány gyermekét a disznókkal megetette A 
dolog ugy tőrtént, hogy Szalma Rózáit a disznó-
ólban szülési fájdalmak lepték meg. A gyermek 
ezután megszületett és a lány otthagyta az ólban. 
A csecsemőt szinte felfalták az állatok. A borzalmas 
eset ugy tudódott ki, hogy a béres éppen akkor 
ment ki az ólhoz, amikor a disznók a gyermek 
lábát rágták. Az ügyészség ggermekölés büntette 
miatt adott ki vádiratot Szalma Rozál ellen 

Az ügyet hétfőn tárgyalta a szegedi törvényszék 
Vitdtanácsa. A lány kihallgatásakor kijelentette, 
hogy nem érzi bűnösnek magát. A disznóólba 
azért ment, hogy a csirkéket összefogdossa. Mun-
kája közben lepték meg a fájdalmak. Elájult és 
mire magához tért, már nem tudta a gyermeket 
megmenteni. 

A bíróság ezután ugy ítélt, hogy a lányt fel-
menti a vád alól, mivel bűnössége mellett semmi-
féle bizonyilékot tagadásával szemben nem talált 
Nem lehetett ugyanis megállapítani, hogy a gyer-
mek élve jö t te a világra. A felmentő Ítéletben 
az ügyész is megnyugodott, igy az jogerőre emel-
kedett 


