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Szükségmunkák helyeit 
— lermészelbeni segélyl ad a város 

a munkanélküli családoknak 
Előkészületek a városházán a íéli nyomorra 

(A Déimagyarország munkatársától.) A 
tél és a munkanélküliség réme egyre fenye-
getőbben közeledik. A város népkonyháján 
egyre szaporodnak a jelentkezők és a napi 
adagok rövidesen elérik a kétezres számot. 
Néhány évvel ezelőtt a város ugy segített a 
nyomorgókon, hogy fát, lisztet és burgonyát 
osztott szét közöttük. Ez a rendszer a mult 
esztendőig tartott, amikor a polgármester be-
szüntette a kiosztásokat és szükségmunka for-
májában segélyezte a munkanélkülieket. Most 
a polgármester a régi rendszert, a termé-
szetbeni segélyezést akarja visszaállítani, a 
polgármester szerint ugyanis a szükségmun-
kák csak a munkásoknak jutottak, de sok 
család, amelynek nem volt munkás tagja, el-
esett ettől a keresettől. Sokan tettek emiatt 
panaszt a polgármesternek, aki erre elhatá-
rozta, hogy a közeledő télen ismét természet-
beni adományokkal segiti majd a város a • 

nyomorgókat. __ ^ 

A polgármester ennek" a tervezetnek"' az eW-
készitésével az előljárósági ügyosztályt bizta 
meg, amely az előmunkálatokat megkezdte. 
Arról van szó, hogy a város a rászorulóknak' 
tűzifát, lisztet és burgonyát fog kiosztani. A 
kiosztás kerületenkint történik, hogy a tolon-
gásokat elkerüljék. Utalványok alapján tör-
ténik majd a naturaliák'_ kiosztása az arrxa 
kijelölt helyeken. 

Az előljárósági ügyosztály számit arra, Kogy 
amig három évvel ezelőtt ilyen módon ötszáz 
családot segélyezett a város, addig az idén 
ez a szám legalább is a háromszorosára emel-
kedik. Hogy ki kitarthatnak igényt a segé-
lyezésre, azt a hatóság a helgszinen végzett 
vizsgálat során állapítja meg. 

A hatósági akció december elején indul 
meg. 

Anya, lánya és a sógorok 
kapákkal, ásókkal rontottak egymásra 

Fekeíe Józsefei és feleségél agyonverték a gyűlölködő rokonok 

Dohnányi Ernő Szegeden 
(A Déimagyarország munkatársától.) Dr. 

Dohnányi Ernő szerdán délután fél 6-kor 
Szegedre érkezett a fogadalmi templom miséje 
ügyében. Megérkezése után azonnal a városi 
zeneiskolába ment, ahol részt vett a Szegedi 
Palárda próbáján. Közölte a dalárdával, hogy 
magával hozta a mise kórusának második 
részletét, majd örömének adott kifejezést, hogy 
a dalárda már elkészült a Szegeden lévő 
anyaggal. 

A próba után megbeszélés volt, amelyen 
megállapodtak a további munka és betanu-
lás részleteiben. Dohnányi ezután a zeneiskola 
zongoráján részleteket játszott el a miséből, 
majd vázolta elgondolását az előadást ille-
tően. Dohnányi csütörtökön még Szegeden ma-
rad, délelőtt felkeresi Somogyi polgármestert 
fc megbeszéli vele az októberi ünnepségek és 
a fogadalmi templom ünner>i. miséje előadá-
sának részleteit. 

JI szegedi ügyvédi kamara 
állásfoglalása az országos 

kamarai értekezleten 
(A Délmagyarorszáy munkatársától.") Az 

ügyvédi gazdasági válság tárgyában dr. Pap 
József felsőházi tag, a budapesti ügyvédi ka-
mara elnökének vezetése mellett, az ügyvédi 
kamarák országos értekezletet tartottak a 
budapesti kamara székházában. Zsitvay igaz-
ságügyminiszter leiratot intézett az ügyvédi 
kamarákhoz, amelyben közölte, hogy októ-
ber folyamán az ügyvédkérdésben ankétet 
szándékozik tartani, amelyen dr. Juhász An-
dor kúriai elnök és az ország tábláinak elnö-
ke! fognak megjelenni abból a célból, hogy 
az ügyvédi kamarák kiküldötteivel együtt 
megvitassák az összes kérdéseket, amelyek az 
ügyvédek létére és gazdasági jövőjére nézve 
fontossággal birnak. 

A szegedi ügyvédi kamarát a tegnapi érte-
kezleten dr. Széli Gyula kamarai elnök, felső-
házi tag vezetésével dr. Hajnal István titkár, 
dr. Szivessy Lehel és dr. Vajta J enő választ-
mányi tagok képviselték. 

Tiz pontban foglalták össze a kamarák azo-
kat a kérdéseket, amelyeknek tárgyalását az 
igazságügyminisztertől kérik". Ezek között a 
legfontosabb az egyetemi jogászképzés reform-
ja, a közjegyzői jogosítványoknak olyirányu 
kiterjesztése, amely szerint huszévi kifogás-
talan működés után, az ügyvédek közjegyzői 
jogkörrel ruháztassanak fel. A szegedi ügy-
védi kamara nevében dr. Szivessy Lehel szólt 
hozzá a kérdéshez. Bejelentette a szegedi ka-
mara csatlakozását, külön kiemelte azt, hogy 
a szegedi ügyvédi kamara egyrészt az egye-
temi oktatás szigorítását, kötelező szeminá-
riumi látogatásokat tart indokoltnak, másrészt 
helyesnek látná, ha az ügyvédjelöltek az ügy-
védi kamara előtt úgynevezett államvizsgát 
tennének le, amelynek letételével igazolnák a 
gyakorlati jog terén való jártasságukat. A kér-
déshez hozzászóltak a többi kamarák kikül-
döttei is, majd az országos kamaraközi érte-
kezletek állandósítását sürgették. Dr. Széli 
Gyula felsőházi tagot a kamarai küldöttek 
felgyógyulása alkalmából melegen ünnepel-
ték és tiszteletére ebédre avültek össze. 

Viráfjesléllyel 
vasárnap nyílik a 226 

Munkásotthon tánciskolája!!! 
Ugyanakkor lehet a táncfanfolyamokra beiratkozni. 

M é r s é k e l i t a n d í j ! 
E l i s m e r t l e g j o b b t a n í t á s . 

(A Déimagyarország munkatársától.) Kedden 
este a szentesi Nagykirályság 25. szám alatti ta-
nyán borzalmas családi verekedés zajlott le. A ve-
rekedés, amelyben két asszony és két férfi vett 
részt, két emberáldozatot követelt. 

Fekete József nagykirálysági gazdálkodó évek-
kel ezelőtt feleségül vette Molnár Imre szentesi 
gazdálkodó leányát. A fiatalok elköltöztek saját 
tanyájukba, amelyet Molnár Imre adott nekik. A 
két család között egyideig jóviszony volt, ez azon-
ban az utóbbi időben bizonyos okok miatt felbom-
lott. A fiatalok minden érintkezést megszakítottak 
az öregekkel, akik többizben megkísérelték, hogy 
lányukat a maguk pártjára hódítsák. Ezek a kisér-
tetek azonban nem jártak sikerrel, ezért Molnárék 
lányukat is gyűlölni kezdték. 

Molnár Imréné és lánya között annyira elmérge-
sedett a helyzet, hogy a lány számtalanszor ki-
utasította anijját a tanyából. Molnárék ezután azon 
igyekeztek, hogy lányukat és a férjét kitegyék a 
tanyából. Mindenféle mesterkedéssel próbáltak 
eredményt elérni. A küzdelembe beleavatkozott ifj. 
Molnár Imre, Fekete Józsefné fivére is, akinek 
különös érdeke volt, hogy a tanya, visszaszálljon 
a Molnár-családra. Ennyi huza-vona, veszekedés, 
harc után következett el a tegnapi nap, amikor a 
régi ellentétek halálos verekedésben robbantak ki. 

Délután Fekete Józsefék tanyáján megjelent id. 
Molnár Imréné és ifj. Molnár Imre. Csak Fekete 
Józsefné tartózkodott a tanyában, férje a földeken 
dolgozott. Molnárék szokatlanul szívélyesen kö-
szöntöttek be a tanyára, ugy, hogy Feketénének 
az volt a véleménye, hogy édesanyjáéi? szakí-
tottak az eddisa ellenségeskedéssel és békülni akar-

nak. Szívesen fogadta őket, leültette és borral kí-
nálta vendégeit 

Pár perc multán Molnárné óvatosan tapogatózva, 
veje ellen kezdett beszélni és olyan kifejezéseket 
használt, hogy a lánya ezért rendreutasította. Id. 
Molnárné erre kitört, szidalmakkal halmozta el 
a lányát, amiért az a férje kedvéért képes a csa-
ládját is elhagyni. Ifj. Molnár Imre is szidta a 
testvérét. Időközben megérkezett a vő, Fekete Jó-
zsef, aki meglepetten látta, hogy anyósa és sógora 
a tanyájában tartózkodnak. Közben a szobában 
egyre élesebb lett a veszekedés, végül is Feketéné 
kiutasította anyját és fivérét a házból. 

Molnárné az udvaron is folytatta szitkolózásait, 
mire Fekete kijelentette, hogyha nem hagyja el 
azonnal a tanyát, ki fogja kergetni. Erre Molnár 
Imre is megszólalt és durva szavakkal rátámadt 
sógorára. A helyzet a gyűlölködő rokonok között 
pillanatok alatt annyira kiéleződött, hogy mind-
annyian, mintha csak összebeszéltek volna, ütlegek 
után néztek. Az udvaron, a tornác mellett, az is-
tálló környékén kapák, ásók, vasvillák hevertek. 
Ezeket kapdosták föl és ezekkel támadtak egy. 
másra. Idősebb Molnárnénál egy vasvilla volt, 
fiánál kapa, lányánál szintén kapa, mig Fekete Jó-
zsef egy ásót ragadott föl. Sikoltások, kiabálások, 
káromkodások között csaptak össze. Ctötték-verték 
egymást, ahol érték, közben folyton kiabálták: 

— Most meghalsz, véged leszi 
A verekedés ideje alatt senki sem tartózkodott 

a közelben, aki szétválasztotta volna őket. A vere. 
kedés mindig vadabb és vadabb lett. Az asszonyok 
fogukkal körmükkel harapták, karmolták egymást, 
mig a férfiak hol a nőket, hol egymást ötölték a 

A Metró-Goldwvn nagy kiál ilásu szerelmi drámája: 

Primadonnák lovagja 
Bessle Love 

főszereplésével szombat, vasárnap a Belvárosiban 


