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Beismerő vallomást tetíek 
a szegyári rablógyilkosság leilesei 

(A Délmagyarország munkatársától.) A 
szegedi ügyészség több napig tartó nyomozás 
után teljesen tisztázta a szegvári kocsmáros-
házaspór gyilkosainak: Juhász-Farkas Jó-
zsefnek és Nagy Imrének megdöbbentő bűn-
ügyét. 

Megáliapitottáík, hogy Hévány Ferenc kocs-
máros és a két gyilkos között hosszabb ideig 
tartó véres dulakodás volt. Eközben a két gyil-
kos késekkel és a kocsmában talált baltával 
támadt Héványra, akinek feleségét már előbb 
elnémították több baltacsapással. A verekedés 
hevében a kocsmáros az ajtó felé tuszkolta tá-
madóit és sikerült is a kocsma elé az uccára 
kijutnia, ahol segilségért kiálloztt. Nagy Imre, 
hogy elnémítsa a kocsmárost, hatalmasat ütött 
a fejére, majd a bekecsét ráhuzta az arcára. 

Hévány az ütéstől elvesztette eszméletét; az or-
vosi vizsgálat megállapította, hogy a kocsmá-
ros halálának a súlyos vérveszteség és a fulla-
dás volt a közvetlen oka, Hévány Ferencnek 
senki sem ment segítségére és a szájára húzott 
bekecstől valósággal megfulladt. 

A két gyilkos a vizsgálat során igyekezett 
egymásra hárítani a gyilkosságot, a szembe-
sítés során azonban megtörtek és beismerő 
vallomást tettek. A szegedi ügyészség indítvá-
nyára a vizsgálóbíró elrendelte a két rablógyil-
kos letartóztatását, amit mindketten tudomá-
sul vettek. Juhász-Farkas József és Nagy 
Imre ellen az ügyészség — értesülésünk sze-
rint — elkészítette a vádindrtványt, mind-
kettőjüket gyilkossáa bűntettével vádolják. 
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100 ezer peiraő feleslege van az OTI-nek, 
de nem építik fel a szegedi székházat 

Székház helyett — jelentéktelen udvari melléképület — Tarthatatlan 
helyzet az intézet szegedi helyiségeiben 

(A Délmagyarország munkatársától.) Kör-
mendy Mátyás országgyűlési képviselő, az 
ipartestület elnöke, rendkívül érdekes beje-
lentést tett pénteken délelőtt dr. Pálfy József 
gármesterhelyettesnek. Elmondotta, hogy 
csütörtökön Budapesten tartózkodott és az 
OTI igazgatóságánál megnézte azt a javasla-
tot, amely rövidesen az elnöki tanács elé ke-
rül és amely foglalkozik a szegedi székházépí-
tés ügyével is. « 

A javaslat szerint az OTI elnöksége május-
ban ugy határozott, hogy az intézet Szegeden 
sem bérházat, sem székházat nem épít, de 
Véleményes javaslat készítését rendelte el, 

hogy a szegedi székháznál milyen tatarozási 
és kisebb átalakítási munkálatok elrendelésére 
lenne szükség. Az elnökség utasítására az in-
tézet egyik műszaki közege vizsgálatokat vég-
zett és megállapította, hogy 

elodázhatatlanul szükséges a 25 éves 

épaiet külső és belső tatarozása, a 

széképület átalakítása, 

mert különben nem szüntethető meg a hivata-
li és a rendelőhelyiségek jelenlegi lehetetlen 
elhelyezése. Ezt a célt csak ugy lehet elérni, ha 
az OTl — miután sem uj székházat, sem bér-
házat építeni nem akar — az építkezés céljai-
ra megszerzett telek udvari részén egyszerű, 
kevés költséget jelentő földszintes épületet 
emeltet. Ebben az ideiglenes épületben helyez-
nék el ebben az esetben az intézet több osztá-
lyát és hivatalát és igy a főépületben felsza-
baduló helyiségekben könnyebben elférnének 
az ott maradó intézetek. 

„Kevés költséggel biztosithatók tehát — 
mondja a javaslát — az összes szakrendelők 
és adminisztrációs irodák megfelelő elhelye-
zése s ezen felül az intézet, mint telektulajdo-
nos, az üres telket nem heverteti tovább par-
lagon, Szeged város építési programját elő-
mozdítja és a rettentő munkanélküliséget is 
némileg enyhíti. Nem zavarja az udvari részen 
felépítésre kerülő földszintes ház az intézetnek 
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a telekkel kapcsolatos épitési tervét sem, mert 
aíz egész uccai front üres marad s addig is, 
míg a tervbe vett u j székház, vagy bérház fel-
építésére sor kerül, az átmenetileg üresen ma-
radó telekrész parkosításával, kertrendezésével 
lehet a jelenlegi sivár képet megszüntetni. A 
kerületi választmány meggyőződése szerint 
ezen megoldást a pénzügyi resz sem befoluá-
solhatja hátrányosan, mert 

az intézet 1933. évi költségvetésé-
ben a szegedi pénztárnál foganato-
sítandó építkezésre 300.000 pengő 
van felvéve és ezen összegből az 
átalakításra és a földszintes ház 
felépítésére, illetve ezeknek számot 
alia tevő költségeire fedezet bőven 

van. 

Ezenfelül megkönnyíti a helyzetet az a körül-
mény, hogy a pénztárnak anyagi viszonyai 
aktivak, az 1933 julius 31-re vonatkozó nyers 
mérleg 

102.000 venaő felesleget 
„ % 

tüntet fel." 
Költségvetést is közöl a javaslat, amely sze-

rint az épület külső és belső alapos tatarozása, 
átalakítása, a kályhák, padlók, villanyvezetékek 
kicserélése és a földszintes melléképület ösz-
szesen Í6.000 pengőbe kerülne. Ebből az ösz-
szegből 26.000 pengőt emésztene fel a mellék-
épület a telek feltöltésének és körülkerítésének 
költségeivel együtt. 

Elárulja a jarvaslat, hogy az OTI 1933. évi 
költségvetésébe fölvették azt a háromszázezer 
pengőt, amely bőségesen fedezte volna akár az 
uj székház, akár a bérház épitési költségeit. Ki-
derül a javaslatból, hogy 

az OTI mérlege az év közepén 102 

ezer pengő felesleget mulat ki, de 

az intézet nem gondol arra, hogy 

szegedi kötelezettségeit beváltsa. 

Komoly építkezés helyett mindössze egy tel-
jesen jelentéktelen udvari melléképülettel 
akarja megoldani azt a kérdést, amelynek 
megoldatlansága a legsúlyosabban sérti évek 
óta Szeged munkástömegének egészségügyi ér-
dekeit épen ugy, mint a város egyetemes érde-
keit, hiszen a város hatósága a sürgős építke-
zés feltételével adott engedélyt a Tisza Lajos-

körut és a Szentháromság-ucca sarkán meg-
szerzett telektömb épületeinek lebontására és 
jelentékeny előleg folyósításával tette pénz-
ügyileg lehetővé az annyira sürgetett építkezés 
megkezdését és végrehajtását. Az üres telek, 
amely a város szivében, a Gizella-téren fek-
szik, közvetlenül a Templom-tér mellett, hosa-
szu esztendők óta botránkoztatja meg ékte-
lenségével Szeged vendégeit 

A javaslatból kétségbevonhatatlan bizo-
nyossággal derül ki, hogy 

at OTI-nak módja lenne a mn* 
gára vállalt épitési kötelezettség 

teljesítésére, 

az építkezés költségeinek van biztosított fede-
zete, de azért hallani sem akar az építkezés-
ről. 

Körmendy Mátyás közölte a javaslat adatait 
dr. Pálfy József polgármesterhelyettessel és 
bejelentette, hogy a hétfői kisgyülésen javas-
latot terjeszt elo ebben az ügyben. A kisgyűlés 
ugyanis néhány hónappal ezelőtt az OTI ké-
relmére már engedélyt adott ennek az ideig-
lenes udvari melléképületnek a felépítésére. 
Körmendy azt fogja javasolni, hogy 

a kisgyűlés ezt az épitési enge-
délyt azonnal hatállyal vonja 
vissza és igy akadályozza meg, 
hogy az OTl ezzel a jelentéktelen 
építkezéssel módot biztosítson UH» 
gának a kérdés végleges megoldó* 
sának hosszú időre szóló elha-

lasztására, 

mert kétségtelen, hogy ha a melléképület feí-
épül, legalább tíz évig gondolni sem lehet az 
uj székház felépítésére. 

' A javaslat rövidesen az OTI elnöksége ele 
kerül és Körmendy Mátyás, amint azt szin-
tén közölte a polgármestcrhelyettessel, gon-
doskodik arról, hogy az elnöki tanács munkás-
tagjai megfelelő tájékozódást szerezzenek a 
helyzetről és azon legyenek, hogy az elnökség 
az ideiglenes megoldás helyett a végleges meg-
oldást határozza el — már csak a munkanél 
küliség csökkentése érdekében is. 

Bírói tárgyalás a Kossuth 
Lajos-sugáruton a tűzoltó-

autó gázolása miatt 
(A Délmagyarország munkatársától.) A sze-

gedi tűzoltóság néhány tűzoltója tartott szerel-
vénykocsival a laktanya felé, amikor a Kos-
suth Lajos-sugárut és a körút kereszteződésé-
nél az autó elgázolta F e h é r Andrást, aki jobb 
karját három helyen eltörte. A baleset még 
májusban történt és Fehér karja még mindig 
gipszkötésben van. Fehér ugy találta, hogy a 
szerencsétlenséget a tűzoltóautót vezetők vi-
gyázatlansága idézte elő és ezért havi 60 pengő 
életjáradék megítélése iránt keresetet nyújtott 
be a törvényszékhez az autót vezető P a p p 
Ferenc tüzoltófőparancsnok és a város ellen. Az 
életjáradék megítélését azon az alapon kérte, 
hogy a szerencsétlenség következtében munka-
képtelenné lett. 

Az ügyet pénteken tárgyalta dr. S c h w e p -
ler János törvényszéki bíró. A kihallgatott ta-
nuk nem igazolták egybehangzóan egyik fél 
gondatlansagát sem, ezért a bíróság a tárgya-
lást félbeszakította és helysziní vizsgálatot 
rendelt el. 

A bíró a helyszíni vizsgálaton felszólította 
Fehért, mutassa meg. hol és melyik irányból 
jött és merről az autó. Majd a tűzoltókkal fel-
mérette az ut szélességét és megkérdezte a ta-
nukat, hol látták Fehért a gázolás után a föl-
dön. A helyszíni szemle után megnézték a 
tűzoltólaktanyában a gázoló autót. A biróság 
és felek ezután Papp Ferenc főparancsnok iro-
dájába vonultak és itt folytatták a tárgyalást. 

ítélethozatalra még nem került sor. A bíró-
ság elrendelte a törvényszéki orvosszakértó 
meghallgatását arra vonatkozólag, hogy Fehér 
Andrásnak a szerencsétlenség következtében 
szenvedett sérülései valóban oly sulyosak-e, 
hogy azok miatt munkaképtelen lett. 
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