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Négy hónapra ifélíék 
a besurranó íolvají 

(A Délmagyarország munkatársától.) Sterbling 
Lajos 25 esztendős román katonaszökevény a leg-
ügyesebb besurranó tolvajok közé tartozik. Körül-
belül két esztendővel ezelőtt szökött meg a román 
hadseregből Szegedre. Egyideig -becsületesen dol-
gozott, később áttért a könnyebb munkára, az 
úgynevezett »besurranásokat« kultiválta. Munka-
keresés ürügye alatt bement a lakásokba és egy 
őrizetlen pillanatban ellopta a kezeügyébe akadó 
értékes tárgyakat. Legutoljára január 10-én, Kasza 
Mihály Fecske-ucca 14. szám alatti lakásába m*nt 
be. A házigazda nem volt ott és ezt az alkalmat 
felhasználva, elemelte az asztalon lévő aranygyű-
rűt, nyakláncot és ezűstórát Ennél az esetnél 
azonban »lebukott«, mert az ajtóban összeütközött 
ar egyik lakóval, akinek gyanús lett Sterbling 
és átadta a rendőrnek. Sterbling Lajos a rendőrsé-
gen még egy tolvajlást ismert be, amelyet a 
Lechner-téren, Udvardg Ferenc kárára követett 
el. Itt is munkakeresés ürügve alatt jelent meg és 
egy értékes svájci órát vitt el. A detektívek a 
nyomozás során méiz egy csalási kísérletet is rá-
bizonyítottak. 

A szegedi járásbíróságon dr. Gál István hét-
főn tárgyalta Sterbling ügyét. A kihallgatott tanuk 
igazolták, hogy Sterbling a vádbeli bűncselekmé-
nyeket elkövette. A járásbíróság kétrendbeli lo-
pás és egyrendbeli csalás kísérletének vétsége miatt 
néighónapi fanházra ítélte. Az ítélet iogrrős. 

Keraunfsta szervezkedési 
leplezett le a rendőrség 

Budapest, január 20. A MOT jelenti: A Buda-
pesten leleplezett kommunista szervezkedéssel kap-
csolatban a rendőrség ma az alábbi hivatalos je-
lentést adta ki: A főkapitányság politikai nyomozó 
főosztálya hosszabb ideig tartó nyomozás után 
leleplezte és a kammunisták magyarországi párt-
jának ezidőszerint Budapesten tartózkodó vezető 
tagjait, kézrekeritette, a kommunista párt techni-
kai apparátusát és számos bűnjelet foglalt le. 
Zár alá vették a kommunisták hét illegális főbér-
leti lakását és az azokban lévő bútorokat, vala-
mint a Hársfa-ucca 10/c. alatt levő teljesen fel-
szerelt nyomdát, ahol az utóbbi időben a kom-
munisták nyomtatványait készítették. 

A rendőrség őrizetbe vette többek kőzött a 
kővetkező kommunistákat: Hahn Elemér volt mű-
egyetemi hallgatót, nyomdászt, aki a nyomdát 
kezelte, Dallos Ferenc magántisztviselőt, aki-
nek lakásán az összejöveteleket tartot-
ták, Somló János magántisztviselőt, aki szervezője 
volt a pártnak, Malomjai Kornélia varrónőt, aki 
a röpiratokat elraktározta, Rosenfeld Szerén var-
rónőt és Csapó József vasmunkást, aki a »Kom-
munista« cimü sajtótermék szerkesztője volt, Klein 
Mór foglalkozásnélkülit, Házi Ferenc géplakatost, 
* párt egyik vezetőjét, Kubis Gyuláné varrónőt, 
aki lakásán rejtegette a kommunista-nyomda nyom-
dászát, LSwinger József kárpitossegédet, akinek 
lakásán volt a titkos nyomda, Szántó László ma-
gántisztviselőt, aki mint összekötő teljesített szol-
gálatot 

kistSItőt 
anódpóflA! 

wételkötpleze'tsícj nélkül bemutatja 

Deuísch Albert 
rádió és villamossáoi vállalata arr 

Kárász ucca 3. Telelőn 8—71. 
I P ' O—12—IS h a v i rész ié i re k a p h a t ó ! 

írógépek, u a* és hanznállak kedvező 
>tze'*si teltételek melleit 

-- —__ _ , 'avItómOhely fa kellékrak ár. 
K E L L E R , Széchenyi lér 8.— felelőn 3—63 58 

WOLF MIKSA 3 
z l a l s z ó l 6 g r z d o i 6 g n 

322 

p a l a c k o z v a 

k SOH.ESINOER MÓR < 
Kígyó ucca 1. üzleteiben szentciörgy D 4. • 

% 

¡TTTi modern telepes készülékeké 

hez — Phi l ips anódoótló kell j 

Ne vesződjön izzító akkumuláto-1 

rínak töltésével. ?. .. ., 
•« »» •« 

Philips kis t ö l t ő automatikusan 

tölti az izzitótelepet. . . „ . . „ 

Uj erőt kap a készülék — közvet-] 

lenül a hálózatból fog működni 

és — mindez havi 12 pengőért. 

Kérjen kereskedőjétől ismertetést !> 

Szeged decemberi Idegenforgalma: 
külföldi 2611 belföldi, 593 

(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 közigazgatási bizottság szerdai ülésén a rend-
őrség jelentését dr Buácz Béla főkapitányhelyeltes 
terjesztette elő. A jelentés többek között a követ-
kezőket mondja: 

A decemberben tartott gépkocsi vizsgálatok ered-
ményeképen a rendőrség 3 személy-, 4 teher-
gépkocsira és 2 motorkerékpárra adott ki for-
galmi engedélyt a rendszámokkal és igazolóla-
pokkal együtt. Közhasználatra 7 gépkocsit vizs-
gállak felül. Ellenőrzési szemlét 38 személy-, 35 
tehergépkocsinál és 3 autóbusznál tartattak. Tu-
lajdonosváltozás 42, kerületváltozás 29 esetben tör-
tént. A bérautók jelenlegi száma Szegeden 90, az 
autóbuszoké pedig 26 Gépjárművezetői vizsgára 
190-en jelentkeztek, akik közül 11-et utasítottak is-
métlői vizsgára. A közönség rendelkezésére 66 bér-
kocsi áll, amelyek közül 54 egyfogatú és 12 két-
fogatú. 

Az uceal forgalom és az uccal árusok ellen-
őrzése az őrszemélyzet utján az elmúlt hónapban 
is rendszeresen megtörtént. Közlekedési baleset • . 
fordult elő, amelyek közül egy volt halálos, S j 
súlyosabb, a többi pedig könnyű lefolyású baleset . 
volt. A halálos ba'eset december 1-én tör'ént, airiknr ' 

a dohánygyár előtt egy villamoskocsi ördögh Jó-
zsef 52 éves szabósegédet halálra gázolta. Tánc-
mulatságokra, hangversenyekre és egyéb nyilvá-
nos szórakozásokra 80 engedélyt adtak ki. Záróra-
meghosszabbitást 95 esetben engedélyezett a rend-
őrség. 

Útlevél Iránt 106 kérelmet terjesztettek elő. Le-
járt útlevél érvényét 154 esetben hosszabbítottak 
meg. Határátlépési igazolványt 46-ot adtak ki. 
A kapitányság bejelentő hivatalánál 2611 belföldi 
és 593 külföldi jelentette be magát, viszont eltávo-
zását 2449 belföldi és 673 külföldi jelentette. 

A közbiztonsági állapot decemberben is kielé-
gítő volt. Nagyobb bűncselekmény nem fordult 
elő. A bűncselekmények száma az elmúlt hónap-
ban sem haladta meg a szokásos mértéket. Elő-
fordult 339 bűncselekmény, amelyek közül 185 
esetben volt eredményes a nyomozás, 114 eset-
ben folyamatban van és 40 esetben pedig ered-
ménytelen. Az ember élete és testi épsége ellen 
53 bűncselekmény irányult, amelyek közül ha-
lálos kimenetelű egy sem volt. A vagyon elleni 
bűncselekmények száma 267, amelyek közül lo-
pás 170 volt. öngyilkosság 8, eltűnés 18, baleset 
116 fordult elő, amelyek közül egy volt halálos 
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