vxn. a.

Férfiingek minőségben, natiu választékban Lampe! ¿i Hegyinél
zik. Reprezentáció» költséget csupán • polKármester, a polaármesterhelyettes- és Reck
Lipót, mint legidősebb szeaálor kap.
Itt emlitjűk meg, hogy Bárdot« Béla, a Váro6l Alkalmazottak Egyesületének elnöke, be.
jelentette az egyesületnek elnöki tisztségéről
•aló hrn,ondátá\ Elhatározását azzal indokol-

Breisach Béla bucsula
a rókusi plébániától

ta meg, hogy a városi tisztviselők fizetésének ujabb leszállítása igazságtalan lenne, annak bekövetkezése esetén a felelősséget nem
vállalhatja. Miután a pénzügyi bjzottság biztosítani tudta a fisztviseföflletmények csökkentése nélkül is n költségvetés egyensúlyát, a
lemondás valószínűleg tárgytalanná vált.
KM

(A

Délmagyarország

munkatársától.)

Vasárnap

délelőtt bensőséges ünnepség keretében boesaott
ei híveitől Breisach Bcla nyugalmazott rókusi pl«,
bános, akit, m int ismeretes, a közelmúlt napokban nevezett ki dr- dattfelder Gyula megyés,
püspök püspöki heíynöknek és szegedi prépostnak
Az ünnepség a rókusi templomban fcen!S<iött|
ahol Breisach Béla misét pontifikált Mae alatt
a székesegyház énekkara Relnbeeg*' E-dur misé.
jét adu elő. Istentisztelet után az ünneplő közöa.
ség a rókusi tornacsarnokban gyűlt össze, ahol
gyilkosságra sOli telbujtás bűntettével , vádolja a rókusi egyházközség díszközgyűlését tartották
(A Délmaggarország
munkatársától.)
Pipát
mag. A díszközgyűlés első szónoka Carrg Richárd,
meg.
Pista 4s társainak bünügye uj fejezethez érkezett
az egyházközség elnöke veit aki beszédében kJ.
A vizsgálóbíró mindannyiuk előtt kihirdette as rföMóst már valószínű, hegy Pipás Pista
«netté, hogy bármennyire hízelgő a rókusUkrs
retes Martóttatásról
szóló végzését Dr. BerU
a rendőri nyomozás nem fog ajat produkálni, nézve, hogy az ő plébánosukat nevezték ki püspöki
Árpád vizsgálóbíró hat napon karesztül foglalkozott ami azonban nem jelenti azt hogy Pipás Pistát
halynökké, mégis fájdalmasan érinti a híveket,
a nagyszabású bűnüggyel. A vádlottak valemeng- a kiderített két gyilkosságon kjvül más bűn nem hogy Breisach Bélától meg keli vilniok
nuien beismerték a bűncselekményt kd 6» a tár.
terheli
Dr- Somogyi Szilveszter polgármester Szegni kft.
ténteket ^t/tSen ugy adták elö, mint d rendörséjen.
zflnsége
névében meleg szavakkal köszöntötte a
Az
ügyésdég
*
keddi
nap
folyamán
teszi
meg
Egyik sem szépítette a dolgát és nem kerestek
püspöki beíynököt Kiemelte népszerűségét, Jóté.
Indítványát a vizsgálóbírónak aki azután elrendeli
enyhítő körülményeket
>f
Amint már jelentettük, hét ember került az pipás Plstáék vizsgálati fogságát. Tekintett«! arra, konyságát, nagy emberbarátitevékenységét¿- rá.
hogy gyilkosságról van szó, az ügyészség indítvá- mutatott arra, hogy Rókus milyen meleg, ragpszügyészségre a gyilkossággal kapcsolatben: Dob'k
kodássaí viseltetik plébánosa Iránt
nyozni
fogja a vizsgálóbírónak a letartóztatottak
Antalné, Börtsök Józsefié, Bőrösök Im»e, valamint
Több rókusi egyesület és kör üdvözlése otán
Rteger Pálné, született Födi Viktória, másnéven elmebeli állapotának megvizsgálását m.
* Pipás Pistát, HorváthrBsnd*
Lajos, Császár JóEgyébként valószínű, hogy az áfokházaí és csór- Breisach Béla elérzékenyülve válaszolt sz üdvözzsef és Yeesernyés János. Eseket az ügyésiség — va! gyilkosság ügye már szeptemberben a tőr- lésekre. ígéretet tett, hogy csak mint plébános
búcsúzik ei híveitől» de mint prépost továbbra
előreláthatólag — gyilkosság bűntettével,
Illetve
véoynék jflé kerül
is köztük tnarsd.
readkfvtil olead ár— Rókust — fejezte be Ixezédát BreKaeh Béh
han Tábor B. 7/1 - . mint szegény városrészt Ismerik Ez nem te&
jesen helytálló, mert a rókuslak csak anyagiakban
voltak "szegények, lelkiekben azonban annál gaz.
dagabbak

Letartóztatásba helyezték Pipás Pista
gyilkosságainak hét tettesét

1 Elegánsfférf1 divat nyári ruhák
Uccal támadás, balesetek, betörés
a vasárnapi rendőri krónikában

(A Dilmagijarország munkatársától.) Régen volt
mér ofyan élénk a rendőrséa és a mentők vasárnapja, mint a mostani.
Rácz Lajos cigányzenész Farkas Imre nevü barátjával éjszaka hazafelé tartott Amikor a Szatymaz-ucrába értek, az egyik sarkon három IsmeretUta fiatalember ugrott «lő a sötétből, akik közül
as egyik Farkas Imrét megütötte, Farkas a támadók elől elmenekült, de a cigányzenésznek már
nem volt Ilyen szerencséje, mert as útonállók agyba-főbe verték, annyira, hogy essméletét elvesztette Ugy akadtak rá » járókelők, akik értesítették a mentőket és a rendőrséget
1
•
'
Súlyos baleset ért vasárnap délben a Takaréktár.ucea és a Széchenyi-tér sarkán egy kerékpárost Kenés Ferenc 23 éves kereskedősegéd nagy
lendületei akart befordulni biciklijével' a Kossuth
Lajos.sug.5rut felé és nem vette észre, hogy «
megáüónái egy villamoskocsi áll. Olvan tempóban
vágtatott, hogy fékezni nem volt Ideje és teljes

Öngyilkossági kísérlet
beretvával

bicskáját és Molnárt mellbeszurta. Molnárt a közkörházban ápolják állapota súlyos. "
• .
k Délmagyarország munkatársától)
Pálosi József Csongrádi-sugárúti trafikjában vatfőn délután megdöbbentő öngyilkosságot kösárnap betörő járt Felforgatta az üzletet, de nem vetett el a Farkas-telepen lakó V e t r ó János 59
vihetett magával semmit, mert munkájában meg- éves traOhos. Beretvával elmetszette torkát As
zavarták. A kasszából mindössze egg pengő hiány öngyilkosságot Vetró hozzátartozói vették észre,
zott.
akik a délutáni órákban átmetszett nyakkal tae
láltak rá az idős emberre. Értesítették a mentőOoeges Zsuzsanna 8 éves Uslainy az Alföldi- ket, akik Vetrót eszméletlenül súlyos állapotban
a
ueca 12. 6záma házban a konyhában magira rán- vitték kórházba. A rendőrség megindította
nyomozást annak megillapitására, hogy
Vetró
tott agy forró vlzsei telt edényt Másodfokú égési
miért követte el tettét kihallgatni még nem tehesebékkei szállították a bőrgyógyászati klinikára.
tett Családja nem tudott felvilágosítást adni arMegindult a nyomozás annak a megállapítására, ról, hogy mi késztette Vetrót as öngyilkosságra.
hogy a szerencsétlenségért terhel-e valakit fele- • • • • • • • • • • • • • • • • •
•
Iőség.

Í

Az: olvasó rovata

Tumultuózus Jelenetek
a szatymazi autóbusznál

Igen ttsslelt Szerkesz/«*g! Az Attila-uccai lakók
nevében kérem nagybecsű lapjában, az »Olvasó
rovatában« a'antl
soraimnak helyt adni szívesnéz lerspült a gépérőt és eszméletlenül terült el
kedjék.
az aszfalton. A mentők beszállították a közkór.
(A Délmagyarország
rnunkafársától.)
A DélmaAz Attfla-ucca felsős.!akasza a Valéria-tértől «
házba, ahoi megállapították, hogy agyrázkódást
gyarország szombati számában megírta, hogy a
Mars-térig a város egjlk legrendezettebb uceája
szenvedett. Állapota sulyol
szatymaz—felsőtanyai autóbuszon utazó közönség
volt eddig. A« utóbbi időben azonban n'ncs nyutöbbféle kívánságának adott kifejezést Jelentésünk
a
godt éjszakája a pihenni vágyó lakóknak. Egyután
olvasóink
közül
többen
levéllel
keresték
fel
A hamis ötvenflOéresek után vasárnap a központi
ügyeletre egy hamis egypengöst szolgáltattak be. szerkesztőségünket. A DélmagyarorsiAg nvtlvános- szer azt érthetetlen módon odatelepedett 'igazolsága utián intézik azt a kérést az üzem vezetősé- ványé« hölgyek rendeznek épületes botránvt hogy
Minden valószínűség szerint egy társaság hozza
forgalomba a hamis oengősöket és ötvenGlIére- géhez, hogy méltányolja a 'közönség jogos kíván- a szivderítő látványoknál ne is beszéljünk, máskor pedig részegemberek duhajkodása és vereságait. Szatymazon, de különösen a jánosszállási
seket.
' ••
strandfürdőnél levő megállóhelyen nap-nap utan
kedése riasztja fef álmából az embert, rendőrtumultuózus
felenetek játszódnak te amiatt, hogv
nek se hire, se hamv*, — különösen, mióta a
A vasárnapi vásárban lemezest fogott a rendőr- mnesen elegendő kocát. Ha olykor-olykor ki is külIII. kerületi rendőrőrsnobát elhelyezték. Kérjük
ség Flló Imre 21 eves állásnélküli ember szemé- denek egy pótautóbuszt, régi üpusu kiskocsikat
az illetékeseket: teremtsenek rendet és csendet
küldenek ki, amelyekbe nem fér ei a nagyszámú
lyében, aki az ismert »hol a piros, itt a piros,
uccánkban,
várakozó.
játokkal károsította meg a hiszékeny embanket
Tiszlelettel: AWla.nceaf ¿ekét.
Fi'ó hasonlo cselekmények miatt már többször ve
Az utazóközönségnek az a kívánsága, hogy Jábüntetve.
nosgzáfiásnái reggel és este állandóan egy nagv
a
• :• - •
kocsi üljön rendelkezésre, de nem a mostani rend.
M*rtonosi Ferenc 59 éves földműves vasárnap szer szerint Ma ugyanis az a helyzet, hogyha
este a Rókusi feketeföldcken lévő tanyájában ösSzatymazon látják, hogy a kocsi megtelik, akkor
drága JA aayjnk
szeszólalkozott feleségével As asszony szembe- teletopálnak Szegedre pótkocsiért és a közönség
szám férjéve» és egy karóval ugy vágta fsjbe, efak körülbelül *gy óra késéssel érhet be Sze.
hogy súlyos sérülést okozott A mentők részesí- gedre.
•»01. UJ helyt J o z e t n
tették első segélyben, majd beszállították a kórélnt4s«k 92-ik, 8»regy«éjj< c*k 4-lk érében a mai aapoa
elhunyt.
A jánosszállási vonal a Jegkifizetőbb vonala a z
házba. A rendőrség Martonosi-ré eljen az eljárást
Driga halottunkat ant. h í 3-in HMaecArialr!»«autóbuszüzemnek Vasárnap négy kocsit kellett egymegindította.
lyan fogjak örök nyugi'omra helyaml
másután indítani, ofyan nagy veit a forgalom.
Oyiatoljtk anokli, (lMuaokU 4a klterjécj trohonttfa
A közönség jogos kívánságot hangoztat; minden
Áldott l e « y e n e m l é k e s e i « .
sáfár János 21 éves röszkei legény szombaton rsggei és asfo ns9 y kocsikat kér Szatymazra, de
Minden külSn irtMitta halyatt.
Saefad. 1033. jnL 81.
7«
délután összeveszett Voln*r Imre 18 éves gyálai- ugy. hogy a kocsik várjanak a közönségre, ne
rétt legénnyel Szóváltás közben Sáfár alókapta pedig — a közönség a kocsikra
erővel belerohant

a utizleglö

villamoskocsiba.

Ke-

özv* Újhelyi Jóxsefné
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