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29.000 OTl-lag 
szavazati jogosultságát bírálják el Szegeden 

Előkészületek a társadalombiztosítói választásokra 
(A Délmagyarország munkatársától.) Jelen-

tette a Délmagyarország, hogy az Országos 
Társadalombiztosító Intézet választásait m á r -
cius 3I-én és április 1-én ta r t j ák meg. A vá-
lasztások előkészületei megkezdődtek Szege-
den, megindult az a jánlások gyűjtése is, mert 
az a jánlásokat március tizedikéig kell benyúj -
tani . 

Az OTI a szegedi pénztáránál is intenziven 
dolgoznak a választás előkészítésén, a tagok 
szavazati jogosultságát bírá l ják el. Délelőtt a 
rendes adminisztratív munkát kell elvégezni, 
a délutáni és az esti órákban folyik a válasz-
tások előkészítése. A szegedi kerületi pénztár-
nak 29.000 tagja van, ebből 20.000 a munka-

vállaló, a többi munkaadó. A munkával előre-
láthatólag ezen a héten elkészülnek és a jövő 
héten a szavazólapok kiállításához kezdenek 
hozzá. 

A két napig tartó szavazás lebonyolításáról 
is folynak a tanácskozások. Több kerületre 
osztják be a várost, a központi szavazóhely a 
kerületi pénztárban lesz. 

Az előkészületek erősen folynak, bár az is 
megtörténhetik, hogy — teljesen elmarad az 
OTI-választás. A megbeszélések ugyanis to-
vább folynak, hogy megegyezzenek a jelölések 
kérdésében. Ha sikerül a megegyezés, akkor 
nem lesz szavazás. Döntés rövidesen várható. 

Szerdán megkezdik 
az egyetem! stadion munkálatalt 

(A Délmagyarország munkatársától .) Meg-
írta a Délmagyarország, hogy az enyhére for-
dult időjárás megteremtette ismét a kemény 
hidegek miatt félbeszakított szüks.égföldmun-
kák folytatásának lehetőségét. Mivel időköz-
ben megérkezett a belügyminiszteri engedély 
a KEAC-stadion elkészítéséhez, a népjóléti 
ügyosztály előterjesztést tett a polgármester-
nek, hogy rendelje el a munkát . Dr. P á 1 f y 
József polgármester dr. K e m e n e s y Tibor 
tanácsnok javaslatára kedden határozatot ho-
zott az ügyben. Elrendelte a levente-pálya 
átalakításához szükséges földmunkák azonna-
li megkezdését, hogy a KEAC még a kora ta-
vasszal átköltözhesen ide. ujszegedi sportte-
lepéről, átépíthesse tr ibünjét és tavaszi verse-

nyeit már itt rendezhesse meg. 
A KEAC-stadionba tervezett földtribünhöz 

6300 köbméter föld szükséges. Ezt a hata lmas 
földtömeget a Tisza árterületéről fogják a le-
vente-pályára szállítani csilléken, amelyek 
már a helyszínen vannak és már kész a szük-
séges szállítási vonal is. A polgármester u ta -
sítása értelmében a pálvaépitési munkát szer-
dán megkezdik. A föld átkubikolásához és a 
tribün elkészítéséhez a mérnöki hivatal szá-
mítása szerint 7200 munkanap szükséges. Ugy 
számítják, hogy egy hónap alatt végeztetik el 
a szükségmunkásokkal ezt a munkát , tehát 
annyi munkanélküli t foglalkoztatnak itt, hogy 
30 nap alatt elkészülhessenek a fö ldmunkák-
kal. 

Két és félévi fegyházra Ítélték 
a Fenyő Testvérek-cég betörőit 

Dologházból fegyházba, fegyházból dologházba 
(A Délmagyarország munkatársától.) Nagy ér-

deklődés mellett tárgyalta a szegedi törvényszék 
Gömöry-tanácsa annak a három budapesti rovott-
r.iultu fiatalembernek az ügyét, akik a múlt év 
decemberében feltörték a Fenyő Testvérek.cég 
Attiia.uccai üzlethelyiségét. A betörők feszitővas 
és álkulcs segítségével hatoltak be az üzletbe és 
az Íróasztalon egy kofferban 1000 pengőnél na-
gyobb készpénzösszeget találtak Ezt a pénzt ma-
gukhoz vették és eltűntek. Mint később kiderült, 

taxin Kistelekre vitették magukat, 

ott vonatra szállottak és Pestre utaztak. A detek. 
tiveknek néhány nap múlva sikerült ryomukra 
bukkanni. A detektívek előbb Angyalföldön nyo-
moztak utánuk, majd egy budai lokálban rájuk ta-
láltak. A három rovottmultu 

egyetemi hallgatónak, katonatisztnek 
adta ki magát és egy sereg nő társasá-
gában pezsgösdáridót csapott Budán. 

Elfogták és Szegedre hozták őket, névszcrint Szabó 
Sándor 31 éves, Króner Dezső 19 éves Orbán Antal 
Gyula 22 éves munkásokat. A lopott pénzből ad-
digra 2000 pengőt elköllöttek 

Az ügyészség vádiratában azzal vádolta őket, hogy 
tolvajszövetséget alakitollak, üzletszerűen foglal. 
koztak a betörésekkel, lopásokkal és Szegedre is 
azért jöttek, hogy itt valami nagyobbsz^búsu mun-
kát végezzenek. Orbán Antal hozta magával a fe-
.szitőrasakat és álkulcsokat 

Napokig cirkáltak Szegeden, lesve egy 
alkalmas helyet a betörésre. 

Először Meisl Andor ügynökségét szemelték ki. Az 
ajtót fel is törték de a belső vaspánttal nem tud-
tak meghirkózni. Később szemelték ki a Fenyő-
céget, ahol nagy szerencsével jártak. 

A keddi főtárgyaláson az elsőrendű vádlott. 
Szabó Sándor, aki 

nemrégen saabaduit feltételesen a do. 
logházból, 

töredelmesen beismerte a betörést, de tagadta a 
szövetkezést és az üzletszerűséget. Előadta, hogy 
Pesten ismerkedett ősze társaival és mivel nem 
volt keresetük, elhatározták, hogy Szegedre jön-
nek és tüzkőárusitással foglalkoznak, ö rraga sze-
gedi születésű, idevaló és ezért ajánlotta társainak 
Szegedet. A tüzkőá,rusitás azonban nem jövedelme, 
zett. Nagy konkurrenciál találtak itt. Akkor hatá-
rozták el, hogy betörnek. Nem volt céljuk a kassza-
furáfl, legfeljebb arra gondoltak, hogy a Nn'-'onál-
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kasszát feltörik. Orbánnak voltak szerszámai, igy 
azután sikerült a Fenyő-céghez bejutni. Szeren-
cséjükre a pénzt olt találták az asztalon, igy nem 
kellett semmit feltörni. 

Hasonlóan védekezett a fiatal Króner is. ö volt 
az, aki a rollót és az ajtót felnyitotta, míg a másik 
kettő „falazott" az uccán. A fiatal ember elmon-
dotta apját korán elvesztette, 4 éves korában ki-
került a Garai.térre, ahol a legsötétebb társaságba 
keveredett. Még fiatal korában elitélték lopásért és 
ő bárhogy küzdött, nem tudott többé a jóutra térni. 
Igy vallott Orbán is. A feszitővasakra vonatkozólag 
azt adta elő, hogy azok az ő feloszlatott lakatos, 
üzletéből valók. Mindhárman azzal védekeztek, 
hogy a nyomor, a kétségbeesés, a rossz gazdasági 
helyzet kényszeritette őket erre a lépésre. 
A bíróság tanukat nem is hallgatott ki. Dr. Kleitsch 

Imre ügyész a vádlottak szigorú megbüntetését 
kérte. Igazolva látta a szövetkezést és az üzletsze-
rűséget. A védők: Gyurki Gyula, dr. Domonkos Sán-
dor és dr. Vadász Imre enyhe büntetést kértek. 
A biróság rövid tanácskozás után a vádirat sze-
rint mondotta ki bűnösnek őket és 

fejenként 2 és félesztendei fegyházat 
szabott ki rájuk. 

Szabó Sándort a büntetés kitöltése után a dolog, 
házba utalta vissza. 

— Megnyugszanak-e az Ítéletben? — kérdezte az 
elnök. 

— Megfellebbezem a minősítés miatt és enyhítés 
végett... 

— Mit ért minősítés alatt? 
— Azt kérem, hogy nem előre megfontolt szán-

dékkal követtük el a betörést... Azután kérem az 
a három és félesztendő is sok! 

— Nem három és fél. csak kettő és fél!... 
— Igen, de a méltóságos elnök ur elrendelte a 

dologházba való visszautalásomat is_. 
— Azt el kellett rendelni, még ha egy napot kap 

is... 
— 24 rendbeli betörésért kapnak négy eszten-

dőt, én ezért 2 és félesztendőt... Hol vam itt az 
arány, méltóságos uram? 

— Ne alkudozzék! — vágta el a további vitát 
az elnök. 

A többi vádlott is fellebbezett az ítélet enyhítése 
végett. 

Beismerő vallomást tett 
Pávó rendőrfelügyelő 
merénylője 

Budapest, február 19. Horváth Gizella, akii teg-
nap Pávó József rendőrfelügyelő elleni merénylet 
gyanúja miatt letartóztattak, kedden beismerő 
vallomást tett a főkapitányságon. Horváth Gizella 
beismerte, hogy a merényletet ő követte el. Sírva 
vallott a leány; elmondotta, hogy a rendőrfelügyelő 
hosszabb idő óta udvarolt neki Együtt jártak 
moziba, sétálni. Pénteken este Pávó moziba hívta 
őt, hogy töltsék együtt az estét, mert Szombaton 
uj állomáshelyére, Szegedre utazik. Az utón arra 
kérte őt, menjen fel a lakására, amit csak hosz-
szas unszolásra tett meg mert megsajnálta Pá-
vót. A rendőrfelügyelő a leány szerint eleinte ren-
desen viselkedett, később azonban — folytatta val. 
lomását — erőszakoskodni kezdett. Éjfél után el 
akart menni a lakásból, Pávó azonban nem akarta 
engedni, mire felkapott az asztalról egy kést és 
megfenyegette a felügyelőt; ha hozzányúl — elvágja 
az ereit. Pávó szerinte tovább üldözte őt. Menekü-
lés közben vette észre, hogy a hálószekrényen 
porok hevernek; ezeket altatószernek használta 
Pávó. A porokat beleszórta a teába, amelyet a 
felügyelő megivott. Ezután ismét dulakodni kez-
dett, igy sebesítette meg véletlenül a kezében lévő 
késsel. Később a porok éreztetni kezdték hatási'Vat. 
ugy. hogy Pávó ledőlt az ágyra és elaludt. 

| IIo váth Gizellát két detektív Gyulára kisérte. 


