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ElKésszülíeK asz algyői csatorna 
iölümunkái 

A csatorna, amely 750 ezer pengőbe Rétül, a fövő évben tel-
jesen elkészül 

(A Délmagyarország munkatársától.') A Sze-
gedi Ármentesitő Társulat kedden délben tar-
totta meg a városháza tanácstermében évi 
rendes közgyűlését, amelyen dr. Somogyi Szil-
veszter polgármester, a társulat elnöke elnö-
költ A közgyűlés először a jövő évi költségve-
tést fogadta el. A költségvetés szerint a tár-
sulati dijak a jövő évben nem emelkednek és 
igy a gazdákra nem hárul az ideinél nagyobb 
teher. 

H. Papp István, a társulat igazgató főmér-
nöke ezután részletesen tájékoztatta a köz-
gyűlést a folyamatban lévő munkálatokról« 
Elmondotta, hogy az algyő—dorozsmai csa-
torna földmunkái nagyrészben elkészültek, 
már csak a műtárgyak, a zsilipek, az átere-
szek épitése van hátra, bár a fontosabb mű-
tárgyakat szintén felépítették. így elkészült 
az uj vasúti áteresz is, amely a vasúti töltés 
alatt vezeti át a csatornát. Ez a munka meg-
lehetősen bonyolult volt, mert a régi átereszt 
kellett kimélyíteni ugy, hogy a jelenlegi át-
eresz alapfalai alatt folyhasson tovább a víz. 
A társulat mérnökei a problémát betonbol-
tozatokkal oldották meg. A csatorna épilését 
a jövő évben befejezik és igy az uj közmüvet, 
amelynek épitése 750.000 pengőbe kerül, át-

adhatják rendeltetésének. 
Foglalkozott a társulati közgyűlés ezután 

a fehértói városi halastó megépítésének kér-
désével is. Mivel a két munka, a csatorna 
és a halastó összefügg egymással, a Fehértó 
területén közös töltésük lesz, a polgármester 
a társulatot bízta meg a halastó elkészítésével. 
A terveket H. Papp István igazgató főmérnök 
készítette el a földmivelésügyi minisztérium 
kívánságai szerint. A munkát, mihelyt az 
időjárás és a talajviszonyok megengedik, meg-
kezdik, a fedezet meg van a költségekre. A 
kormány, mint ismeretes, kétszázezer pengő 
államsegélyt ad erre a célra, ebből 20.000 
pengőt előlegképen kiutalt, a további száz-
nyolcvanezer pengő kiutalása hír szerint szin-
tén megtörtént végre. A még szükséges két-
százezer pengőt a most felveendő egymillió-
pengős függőkölcsönből utalja ki a város. El-
mondotta még az igazgató főmérnök azt is, 
hogy a halastóhoz szükséges töltések kiépí-
tése, tekintettel a szikes talajra, költségesebb 
lesz, mert a szikes talajból készült földet a 
víz hamarabb elmossa. Ezért a töltést minde-
nütt rőzseburkolattal védik meg a víz mo-
sásától. 

223 meglepő olcsó árak! 
Az összes cikkeknél mint minden évben, megfelelő árengedmények. 

P o l l á k T e s t v é r e k S^Re^S? 

Betörést követeli el, meri nem voll cipője 
félévi börtönre ítéltéh a Itsza Latos-Körűt! betörés tettesét 

(A Délmagyarország munkatársától.) Három 
héttel ezelőtt vakmerő betörés történt a Tisza 
Lajos-körnton, Karácsonyi Sándor cipészüzleté-
ben. Az éjjeli qf a késő éjszakai órákban (szre-
vette. hogy a rolló feletti ablakon világosság 
szűrődik ki. Rendőrt hivott, aki megállapította, 
hogy betörő jár az üzletben. A brtórő, ami-
kor észrevette, hogy felfedezték, menekülni igye-
kezett Az üzleten keresztül kifutott az udvarra, 
a kerítésen átvetette magát a szomszédba. A rend-
őröknek a betörőt végül is a harmadik ház ud-
varán sikerült elfogni. Mielőtt elfogták volna, zsák-
mányát, egy sapka aprópénzt, 200 pengő érték-
ben, elrejtette az udvaron. A rendőrök a pénzt 
később megtalálták a szemetesládában. 

A központi ügyeleten kiderült, hogy a betörő 
Buga Károly 20 esztendős kőfaragósegéddel azo-
nos. Megállapították, hogy több lopást követett 
már el. Főleg a bicikliket és a biciklilámpá-
kat dézsmálta. 

Buga Károly ügyét kedden tárgyalta a törvény-
szék. A Gőmöry-tanács előtt a kőfaragósegéd zo-
kogva ismerte be a betörést. Elmondotta, hogy 
hét évig becsületes életet élt, mert volt munkája. 
Mikor állás nélkül maradt, rossz társaságba ke-
veredett és ennek köszönheti lezüllését. A betörés 
előtt néhány nappal panaszkodott barátainak, hogy 
nincs cipője A barátok ekkor azt mondták neki: 

— Menj topni, majd tesz cipőd.. . 
Az egyik mindjárt tanáccsal is ellátta. Azt aján-

lotta, hogy a Tisza Lajos-köruton lévő Kará-
csonyi-féle üzletbe törjön be. Meg is fogadta a 
tanácsot és egy éjjel végrehajtotta a betörést 

A bíróság bűnösnek mondotta ki a kőfaragó-

segédet és hathónapi börtönre itélte. A biróság 
enyhitő körülménynek vette, hogy nyomorgott és 
hogy sokáig nem volt állása. Az ítélet jogerős. 

Életfogytiglani fegyházra Ítélték 
a feleséggyilkos gazdát 

Budapest, december 23. Sztraka Mihály kiskun-
halad gazdálkodó évek során át durván bánt fe-
leségével. A román megszállás idején Sztraka for-
mális rablóbandát alakított, román katonáknak 
öltözve, rémítgették a környékbeli tanyák népét. 

A múlt év szeptember 25-én a férj a feleségével 
újra összeveszett, a főzőkanállal agyba főbe verte, 
kétszer hasbarugta, ugy, hogy a szerencsétlen asz-
szony, aki áldott állapotban volt, emiatt elveszi-
telte magzatát. Sztrakáné barátnőihez menekült, 
akik azonban hazakisérték, Sztraka Mihály éj-
szaka rátérdepelt felesége testére és az asszonyt 
megfojtotta, majd csendben felöltözött, felemelte 
a holttestet és az udvaron álló nlmafára felakasz 
tolla. 

Sztraka Mihály, aki ellen szándékos emberölés 
büntette miatt indult meg a bűnvádi eljárás, mind-
végig tagadott, azonban 12 éves fia szemébe mon-
dotta édesapjának a szörnyű feleséggyilkosság 
minden egyes részletét.Az elsőfokú biróság Sztraka 
Mihály szándékos emberölés büntette miatt élet. 
fogyli'g lartó fegyházbüntetésre Ítélte. 

A tábla az Ítéletet helybenhagyta. A vádlott 
és védője enyhítésért, illetve felmentésért, a fő-
ügyész pedig súlyosbításért jelentettek be semmi-
ségi panaszt a Kúriához. 

B e l v á r o s i M o z i December 25-én, csütörtökön Korzó Mozi December 25-én, csütörtökön 
I • a | • s r Az idény legpazarabb filmcsemegéje: 

Petrovich Szvetiszlav P á r i s i h á z t e t ő k a | a t ! < 
főszereplésével: P d r l s királya 

Ohnet világhírt) regénye hangos filmen. 
Azonkívül: CINCI XUK.ifllmek. 

Előadások kezdete 5, 7. 9, vasár- és ünnepnap 8, 5, 7, 9 érakor 

vígjáték 8 felvonásban 
a COMEDIE FRANCÉ művészeinek főszereplésével. 

Azonkívül: SICC trUkklllm. 
Előadások kezdete 5, 7 9, vasár- és ünnepnap 3, 5, T, 9 órakor 

Értesítem nagyrabecsült vevőimet, hogy 

karácsonyi 
árusitásom 

harisnya, kezfyO. 
k ö t ö t t á r u k 

nagyarányú 
árleszállítással 

decesuher 1-én -
veszi kezdeté!. 

Csalcls Közismert fómlntí-
ségü anyagot árusltoK. 

Lutztig Imre Széchenyi 
tér 2. as. 

Karácsonyi vakációra 
ment a Ház 

Budapest, december 23. Ma tarlót t i a Ház utolsó 
ülését a karácsonyi szünidő előtt. Napirenden 
csupán a felsőház által elfogadott törvényjavas-
latoknak elfogadása szerepelt. Az ülés csak for-
mális jellegű volt. Politikai körökben számítottak 
arra, hogy a fővárosi választások ügyét valame-
lyik oldalról szóvá teszik és igy zajos jelene-
tekre kerülhet a sor. Ez a feltevés azonban nem 
vált be, ami valószínűleg annak is tulajdonitható, 
hogy a fővárosi választások mindkét napon át 
teljes nyugalommal és incidens nélkül folytak le. 
Gál Jenő sem mondotta el a Heyermans »Remény« 
cimü színdarabjának betiltása miatt bejegyzett sür-
gős interpellációját, mert a belügyminiszter nem 
jelent meg az ülésen. Az ülés igy rövid néhány 
perc alatt véget ért, A Házat január 14-ig napol-
ták el. A karácsonyi szünet tehát 3 hétig tart. 

„Karácsonyi séták" 
Berlinben 

Berlin, december 23. Berlinben a rendőrség ka-
rácsony estéjén az uccákon fokozott készültségben 
lesz, mert a kommunisták »karácsonyi séták ; ren-
dezésére készülnek .Mivel Berlinben még érvény-
ben van a rendőrfőnökségnek a tüntetéseket be-
tiltó rendelete, a rendőrség minden gyülekezés 
és esetleges rendzavarás meggátlása érdekében a 
legnagyobb eréllyel szándékozik fellépni. A város 
minden veszélyeztetett pontján rendőrséget helyez-
nek el. 

Kérje mindenütt a 

ételízesítő 
hus-

kivonafot. 
Gyártja: Herceg Esterházy husárugyár. 

Kapható minden fOszer* é s csemegeüzletben. 
Szegedi képviselő: 310 

Palotai Imre, B^csi körút 31. Telefon - 32 34 

Sehol olcsóbban! H J I D I Ó 
és kellékek gazdag választékban 51 

M y | N i n « ) hátézati és ÍOtő készülékek 
r ^ F a B L I f d legalább modellekben 

18 (>avl részletre nálam kaphatók 
Szántó Sándor gépkereskedanftl Szeged. Khs ucca 2. 

Széchenyi Mozi December 2ő-én, csütörtökön 

Deíektivbravur 
kalandos történet 6 felvonásban: 

Főszereplő: T O M M Y K I D . 
Azonkívül: Burleszkek. 

Előadások kezdete 4, 6 éS 8 ÓrakOt 


