
Kedd, 1938. január 25. D É L M A G Y A R O R S Z Á G 5 

Egy fogoly 
vakmerő szökése a 
rendőrségi fogdából 

A csatornán felmászott a városháza eme-
letére és elmenekült Vasárnap elfogták 

a detektívek 

(A Dclmagyarorsrág munkatársától.) Rácz .ki-
ncs 28 esztendős román állampolgár régebben 
szátüos lopást követett el Szegeden és környé-
kén. Többizben elfogták, elítélték és az itélet ki. 
töltése után kitoloncolták á városból, azonban 
Rácz mindannyiszor visszatért és újra lopni kez-
dett. Néhány nappal ezelőtt tudomására jutott a 
rendőrségnek, hogy Rácz megint lopásokat követ 
el a városban. A detekti veknek sikerűit elfogniok. 
bekísértek a központi ügyeletre, ahol beismerő 
vallomása után őrizclbevették és az épület alag-
w á b a n tévő-fogdában helyezték cl. Rácz'a fogdá-
ban szökési kísérleteken törte a fejét, á ráöfcpst 
eg\ napon végre is hajtotta, még pedig igen raf. 
finált módon. Kikérczkedett és amikor egyedül 
maradt, a világifóudvaron keresztülhuzódö csa-
tornán at felmászott a városháza emeletére. ki. 
Szökött a folyosóra, majd elvegyült a városháza 
forgatagában és eltűnt. Mire keresésére indullak, 
3" vakmreő embernek már hült helye volt. ) 

Napokon keresztül bujkált a városban, a dc. 
(ektivek és a rendőrök egész serege kereste, mig 
vasárnap végre sikerült elfogni egy rókusi lakás-
ban. ahol szökése óta meghúzódva lakott. A de-
tektívek körülfogták a házat, Rácz ugyan, ki akart 
szökni a gyűrűből, d'e nem sikerült nt-ki a dplog 
és most már végérvényesen visszakerült a rendőr, 
ségre. onnan pedig hé'.főn átkísérték az ügyész-
ség fogházába. 

Rövidésen biróság elé kerül és a kapott bün-
tetés után ismét kitoloncolják az ország területé-
ről. 
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Öngyilkosság, 
súlyos szerencsétlenség, 

véres verekedés 
é.f Délmagyarország munkatársától.) Jelentette 

a Délmagyarország, hogv néhány nappal ezelőtt 
öngyilkosságot kisérelt meg Szalma Piros 11 
esztendős soniogyitelepi elvált asszony, aki nagy. 
mennyiségű lugköoldalot ivott. Súlyos állapotban 
szállították bc a közkórházba, ahol ápolás , alá 
vették', azonban segíteni nem lehetett rajta, a 
maró folyadék szörnyű roncsolást végzett szer-
vezetőben. Szalma Piros vasárnap meghalt. . Ön-
gyilkosságának okát megállapítani nem sikerült, 
kihallgatni nem lehetett, búcsúlevelet nem lm. 
gyott hátra. 

Sulvos szerencsétlenség tőrtént a kistelek? er-
dőben favágás közben. Kordás József 20 éves, 
IlélVezér-ucca 21. szám alatt lakó favágó iát vá. 
gott, közben egy kidöntött- rönk a fejére zuhant 
és súlyos sérüléseket okozott. A mentők koponya-
alap; töréssel a kórházba vitték, állapota étetve, 
szólj c-s. 

Yaaámap délelőtt verekedés zajlott 1c a So. 
mogyi-telep 091. szánni házban. Krista György 41 
esztendős sofőrt lakásán megtámadták haragosai, 
akik közül Szalma József azután agyba.tőbe verte 

sofőrt, Krista a földrezuhant, de Szalma még 
ezután is tovább ver;e. Kristát a mentők a kór-
házba vitték. Szalma elten megindult az eljárás. 

NEMET 
köny r újdonságok a 

Délmagyarország 
Kőlcsönköny-vtárában 

Még 13 tart *az olcsó vásár 
Höfle kesztyűsnél Használja ki 

a Ieheiöséaet 

\ŐI fekete bőrkesztyű 

Sőt tjabnelyem kombiné 

Sőt fiarisnya hibával 

Női gyapfu sál 

Női meleg nadrág 

Nöi hordás fjatlsnya 

2.98 
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1.68 
1.38 
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Férfi börhezlyli 

Férfi zokni mintás 

Férll harisnya 

térII pekarin kesztytl 

Férfi nadrágtartó 

Férfi zokrtitario 

3.48 
1.28 
1.68 
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Affér az ipartestület 
és a város között az alkalmi 

árusok működése körül 
(A Délniagyarország munkatársától) . A pia-

con áruló iparosok ős kereskedők részéről ál-

talános a panasz, hogy a Mars-téren cs kör-

nyékén alkalmi árusok nagy tömege tanyá-

zik és uj árucikkek eladásával okoz nekik 

konkurrenciát. ' Az alkalmi árusok ideiglenes 

engedéllyel rendelkeznek és hol egyik kapu-

aljban rendezik be árusítási helyüket, máskor 

pedig az uccasarkokon ál l í t ják fel mozgó bolt-

jukat. amely rendszerint egv-ket ládából áll 

cs erre rakják ki az eladásra kínált áruikat. 

Rendes, megállapodott helyük tehát nincs, al-

kalmazottat ncm tartanak, boltbért nem fi-

zetnek. 

Az érdekelt iparosok panaszára az ipartes-

tület vezetősége hetekkel ezelőtt átiratot in-

tézett a város hatóságához és kérte, hogy 

rendszabályozzák meg a Mars-téren cs a piac-

helvek közelében működő alkalmi árusokat. 

Dr. G y u r i s István ipartestületi titkár beha-

tóbb tárgyalásokat is folytatott erről a piac-

rendészeti hatósággal és megállapodott dr. 

T e m e s v á r y László fogalmazóval, a piac-

rendészet akkori előadójával, bogy az iparo-

sok kívánságának megfelelően elintézik az al-

kalmi árusok ügyét. 

Közben Temesváry fogalmazót a piacrendé-

szcitől áthelyezték a városi adóhivatalba, az 

alkalmi árusok ügyében ezután nem történt 

intézkedés a városházán. Az ipartestület na-

pokkal előbb újból megsürgette az ügyet és 

az elsőfokú közigazgatási hatóság — amely-

nek hatáskörébe a piacrend észét tartozik — 

most küldötte meg válaszát az ipartestületnek. 

Eszerint a közigazgatási hatóság nincs abban 

a helyzetben, hogy a Mars-téren és a piacok 

környéken működő alkalmi árusokat meg-

rendszabályozza, mert az illetők szabálysze-

rűen kiváltott engedély alapján gyakorolják 

az árusítást. A piacoknak, ebből a szempont-

ból való ellenőrzéséhez azonban hozzájárul a 

közigazgatási hatóság, ha az ipartestület az 

ellenőrzés lebonyolításához megfelelő szak-

közegeket bocsájl a város rendelkezésére. 

A közigazgatási hatóság válaszát az ipartes-

tületben kedvezőtlenül fogadták, mert azt gon-

dolták, hogy végre rendezik az alkalmi áru-

sok ügyét. Az ipartestület elhatározta, bogy 

továbbra is napirenden tartja a kérdést és ha 

szükséges, a kereskedelmi és iparügyi minisz-

tériumot is megkeresi az alkalmi árusoki 

ügyében. Erről dr. G y u r i s István iparteslü . 

leli titkár a következőket mondotta: 

— A piacon áruló iparosok ál landó panasza, 

hogy az alkalmi árusok miféle működést fej-

tenek ki. Bíztunk abban, bogy végre rendezik 

az ügyet és annál meglepőbb, bogy most a 

közigazgatási hatóság — a múltkori megálla-

podással elleniéiben — eltekint ;vz alkalmi áru-

sok mcgrendszabályozásától. Ezen a téren pe-

dig jóllehet olyan állapotok vannak, hogy 

már-már tarthatatlanok. Az érdekelt iparosok 

nem is nyugszanak bele az ilyen elintézésbe, 

hanem mindenképen döntést fognak provokál* 

ni, mert egzisztenciájuk forog kockán, ha aa 

alkalmi árulások ügyét hamarosan ncm ren-

dezik véglegesen. 

II megközelithefetlen megállóhely 
Küldöttség és kontrahüldöttség a Klebelsbcrg-felcpi kisvasú'* 

Állomás körül 

\ (A Délmagyarország munkatársától) . Két-

j három héttel ezelőtt népes Klebclsberg-telepi 

küldöttséget vezetett D e á k János törvény-

hatósági tag dr. P á l f y József polgármester 

clc. A küldöttség azt kérte, hogy a város he-

lyeztesse át a kisvasút Klebelsberg-telepi 

' megállóját a vonalnak mintegy száz méterrel 

távolabb eső pontjára," inert a belv, ahol je-

lenleg megáll a kisvasút, nedvei időben a nagy 

sár miatt megközelíthetetlen. A polgármester 

j — miután a mérnöki hivatal jelentéséből meg-

I állapította, hogy az állomáselhelyezés nem 

kerül számottevő összegbe és az nem sérti a 

i kisvasul érdekeit . ugy határozolI, hogy tel-

jesiti a küldöttség kívánságát. Annál nagyobb 

volt a meglepetés hétfőn délben, amikor Fa-

ludi Sándor törvényhatósági bizottsági tag 

vezetésével egv- másik, ugyancsak népes Kle-

belsberg-telepi küldöttség jelent meg nála. 

A küldöttség a korábban hozott határozat 

visszavonását kérte azzal, hogy a telepi la-

kosság érdekeinek a kisvasút megállóhelye a 

jelenlegi ponton sokkal jobban megjelel, 

m in tha elhelyeznék a korábbi küldöttség által 

kívánt pontra, amely nem is száz, hanem 

legalább hatszáz méternyi távolságra fekszik 

az állomás jelenlegi helyétől. Ez a küldöttség 

a nagyobb, nyomaték kedvéért Írásban is át-


