
Inségebéa unRáéri 
& kulturtanácsnok tervezete szerint a város a Jövőben 

munka ellenében ad Ínségebédet 
(A D é l m i g y a r o r s z á g m u n k a t á r s á t ó l ) 

A nyomorúság, az Ínség ebben az c* ztendőben, 
helyesebben ezen a lélcn annyira fokozódott, hogy 
szűknek bizonyult a városi szegényház néjk ;ny-
hája, pedig többszáz család kap ingyenebédet a 
különböző jótékony akciók révén is. Néhány hó-
nappal ezelőtt meg kellett már nyitni a Vásár-
helyí-sugáruton a fióknépkonyhát is, ma pedig 
már az a helyzet, hogv szükség lenne a harmadik 
népkonyha felállítására. A Berlini-köruton, a sze-
gényházban na|ionta 3500 adag ebédet adnik ki, 
a Vásárhelyi-sugáruton, s i Átmeneti Otthon épü-
letében felállított fióknépkonyhában pedig 2100 ada-
got, ami összesen napi 5600 adagot jelent Lenne 
már ennél is több, mert az igénylők, a jelentkezők 
száma napról-napra állandóan emelkedik, a 
népkonyhák azonban elérték teljesítőképességük 
legmagasabb határát és tóbb adag ebéd elkészíté-
sére és kiosztására nem vállalkozhatnak. 

Eredetileg az volt a terv, hogyha mindkét nép-
konyhán betelik a létszám és a szükség ugy kí-
vánja, megnyitják a harmadik fiókot Dr. vitéz 
Saabó Géza kulturtanácsnok, a népjóléti ügyoíz-
tály vezetője azonban olyan javaslatot terjesztett 
dr. Pálfjr József polgármesterhelveltes elé, amely 
vélemény* szerint alkalmas arra, hogy a népkony-
ha kosztoslétszámát megoldja. A kulturta-
nácsnok javaslatában azt kéri hogy a vá-

ros hatósága ezentúl uj rendszert vezessen b« az 
ebédeltetési akció lebonyolításánál. Eddig • nép-
konyhák kosztosal tr.inden ellenszolgáltatás nélkül 
kapták meg egyetlen főzelékfogásból és szűkre 
mért kenyéradagból álló ebédjeiket éa ezt az in-
pyenebédet minden d igénybe vehette, aki jelent-
kezett, vagy sorbaá'lt érte. A kulturtanácsnok most 
azt kívánja, hogy a város ezentúl csak munkáért 
adjon ebédet az Ínségeseknek. Kiszámította, hogy 
egy háromtagú c-aládnak kiszolgáltatott ebédada-
pok értéke hetenkint ót pengő, ami havonta husz 
pengőt jelent, ennek alapján azt javasolta, hogy 
a város dolgoztassa le ezt a husz pengő értéket 
a népkonyha kosztosajval, akiknek havonta hat 
napot kellene dolgozniuk családjuk egyhónapi 
ebédadagjaiért. Dolgozni kellene a munkaképes 
férfiaknak éppen ugy, mint a nőknek, akiket a 
városi kertészetben foglalkoztatnának. 

Dr. Pálfy József polgármesterhelyettes hozzá-
járult a kul .urtanácsnok előterjesztéséhez és már 
meg is kezdődtek a terv végrehajtásának előkészí-
tő munkál?.tai. A népkonyhák minden munka-
képes koszfosa rövidesen megkapja a munkabe-
hivót, amelyben közlik a munkakezdés pontos 
idejét és a munkabeosztást Attól, aki nem je-
lentkezik i. behivottak közül munkára, minden 
további nélkül megvonják az ingyen ebédjegyeket. 

Kegyetlen rablógyillcosság 
a dorozsmai íanyák Köszön 

Egy ldös Qázaspárt Konyhakéssel Qaldlra szurkált ax isme-
retlen gyilkos, aki kifosztotta a lakást és elmenekült 

(A Délmagyarország munkatársától.) Szer-
dáról csütörtökre virradó éjszakán bo'-zjlmas 
kegyetlenséggel elkövetett kettős rablógyilkos-
ság nyomára jöttek rá Kiskundorozsmához 
tartozó Göbölyjárás egyik házában. Éjjel fél-
egy óra tájban az üllés-dülői csendőrségen 
megjelent egy feldúlt arcú fiatal gazdálkodó. 
Elmondotta, hogy Barna Józsefnek hívják. 
80 esztendős és Baromjárás 31. szám alatt 
lakik. Apósával. Bózó Ferenccel, aki Göböly-
járás 41. szám alatti tanyán lakik feléségével. 
született CzéUus Margittal, már régen nem 
találkozott és ezért elhatározta, hogy felkeresi 
az öregeket. Féltizenegy órakor ért a sötét 
tanyaház elé. Bekopogtatott az ajtón, de vá-
laszt nem kapott, mire erősebben zörgetett és 
rugdosta az ajtót, de belülről a legkisebb 
neszt se hallott kiszűrődni. Az ajtóban 
nem látott kulcsot és ugy festett 
a dolog, minthá lakatlan lenne a ház 
Gyanús lett a dolog, mert1 ismerte az öregek 
szokását és tudta, hogy azok ilyen időben ok-
vetlenül otthon tartózkodnak. Rossz it se jtve, 
felfeszitette az ajtót és behatolt a lakásba. 
A konyhában gyertyát gvujtott és belépett a 
szobába. Borzalmas látvány tárult a s-^me 
elé. Apósa és anyósa, nem messz" egvmástól, 
mozdulatlanul feküdtek a földön. Körülöttük 
hatalmas vértócsák piroslottak A nádlón 
aludt vércsomók, a menyezeton. a falakon 
vérpettyek piroslottak. Amikor a holttesteket 
közelebbről megvizsgálta, észrevette, hogy 
mindkét holttesten hatalmas sebek lálszi-
nak. A szobában dulakodás nyomai lálsz it-
tak, a kemence padkáján egy hatalmas, vér-
től ázott konyhakés feküdt. 

A csendőrségen nagy izgalmat kelLlt a 
bejelentés. A következő percben lovasjárőr 
vágtatott a szomorú házhoz és megkezdődött 
a nyomozás munkája A csendőrök megállapí-
tották az első pillanatban, hogy kétségtelenül 
rablógyilkosság történt. A két* holttest az ágy 
előtt feküdt eltorzult arccal borzilmasan 
összeszurkálva mindketten hálóruhában vol-
tak, ami arra mutatott, hogy a gyilkos 
valószínűleg alvás közben lepte mrg 
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az öreg ^íázaspárt, akiket azután megtáma-
m adott és a konyhakéssel halálra szurkált A 
nyomozás megállapította, hogy a szobából az 
értékes tárgyak eltűntek. Igy hiányoztak az 
ágynemüek és a fehér neműek a szekrényből. 
A csendőrség a rövid helyszíni szemle után 
a következőképen rekonstruálta a rablógyil-
kosság lefolyását A gyilkos valószínűleg köz-
vetlenül akkor léphetett be a szobába, mikor 
a két öteg lefeküdni készült. Rátámadt a 
házaspárra, akik tőlük telhetően védekeztek. 
Iszonyú dulakodás fejlődött ki a bárom ember 
között. A gyilkosnál kés volt, mig az öregek 
csak puszta kezükkel védhették magukat. A 
gyilkos vadállati kegyetlenséggel dolgozott a 
késsel, jobbra, balra osztogatta a csapásokat, 
szúrásokat, mig a két áldozat véresen, eszmé-
letlenül a főidre nem rogyott. Ezután esetleg 
még néhány szúrást ejtett rajtuk, amikor 
pedig meggyőződött arról, hogy mind a ketten 
meghaltak," hozzálátott a lakás kifosztásához. 
A véres kést letette a kemence padkájára, 
hogy ne akadályozza a munkájában, való-
színűleg meg is mosta, megtörölte a ketít, 
majd összecsomagolt és eltávozott. A gyilkos 
hidegvérére mulat az a körülmény, hogy el-
menetelekor kívülről bezárta az ajtót és a 
kulcsot is magával vitte. 

A csendőrség az első nercekben értesítette 
a legközelebbi orvost, aki megérkezve tüzete-
sen megvizsgálta a holttesteket és sz?nzáciős 
felfedezést tett. >Az orvos megállapította, hogy 
a gyilkosság már legalább két nappal a fel-
fedezés előtt történt és a holttestek azóta ott 
feküdtek a szobában. Bózó Ferenc és felesége 
meglehetősen szegényes, zárkózott életet éltek, 
nem igen kereste fel őket senki és ők se jártak 
sehová. A gyilkosság minden jol szerint még 
vasárnap éjszaka történt. 

Ez a megállapítás uj fordulatot adott az 
ügynek és egyszersmind megnehezíti a csend-
őrség munkáját, mert a gyilkosnak ilyenfor-
mán bőséges ideje maradt a szökésre. 

Az üllés-dülői csendőrség a rablógyilkos-
ságról érte i'eíte a szegedi ügyészséget, ahonnan 
pénteken reggel Zombory János vizsgálóbíró 
és dr. /ícj Sándor orvosszakértő utazik ki 
a vizsgálat megejtésére. A két holttestet fel-
boncolják és remélhető, hogy a boncolás ada-
tai világosságot derítenek az ügyben. 

A gyilkosnak egyelőre nyoma sincs. A csend-
őrség csütörtök estig rengeteg embert hallga-
tói: ki. de eredménytelenül. 

Z,álogiegyéí 
mielőtt eladná, 

győződjön meg, bogy legtöbbet fizet érte 

X . Mikszáth Kálmán-uaspar, ucca 12. szám. 
Keresek megvételre hamis esonjfogakat, brillláns 
ékszert, régi arany és ezüst pénzeket .' 212 

Rablótámadás 
egy rendőr lakásán 

f Budapesti tudósítónk telefonjelentésr.) Csü-
törtökön vakmerő rablótámadást követtek el a 
Szoborhegyi-uton. Ismeretlen merénylők behatol-
tak egy rendőr la«á-Aba, a távollevő rendór fele. 
gégét megkötözték, majd a ickl't kirabolták. 

A megindított nyomozás során a rendőr felesége 
elmondotta, hogy* a délelőtti órákban két férfi 
hatolt be a lakásba, akik lefogták, megkötözték, 
a szájába egy átható maró illatú rongyot nyomtak, 
azután becipelték a szobába. A nyomozás során 
megállapítást nyert, hogy a rablók 80 pengőt vittek 
el a lakásból. A rendőrorvos véleménye sze. 
rint az asszonyt valószínűleg amóniákkat 
teleáztatott ronggyal kábították el. Fel 
tűnt azonban a rendőrorvosnak, hogyha tényleg 
olyan sokáig be volt az asszony szája tömve az 
amoniákos ronggyal, hogyan lehetett az, hojy az 
asszony szája sértetlen maradt. A rendőrség (oly. 
tatja a nyomozást. 

Statárium elé kerül-e 
az ügy védgyilkos ? 

Budapest január 7. Az ügyészség intézke-
désére dr. Báder Józaef holttestét ma Ke-
nyeres Balázs és Minnich Károly orvospro-
fesszorok felboncolták a törvényszéki orvos-
tani intézetben. Feltűnést keltett a boncolásnál 
az orvosprofesszorok előtt, hogy Báder sérü-
lése olyan elhelyezkedésű, amilyent eddi J gyil-
kosságoknál még nem láttak. Bádernél ugyan-
is a gyilkos revolvergolyó a jobboldalon az 
ágyék táján hatolt be, végigjárta a beleket es 
a belső lágy részeket és megakadt a medence-
csont baloldali részében. 

A boncolásnál jelen volt Medvés-Medico Ist-
ván vizsgálóbíró, aki azt a kérdést intézte 
az orvosszakéri őkhőz, hogy a gyilkos milyen 
helyzetben leheteti akkor, amikor a halálos 
lövést leadta. Az orvosprofesszorok időt kér-
tek a vizsgálóbírótól, hogy rekonstruálhas-
sák a gyilkos helyzetét a lövés pillanatában. 

Dr. Barólky Pál ügyészségi elnök intézkedé-
sére Németh Ödön és Minnich Károly tör-
vényszéki elmeorvosszakértők Kreiner Imre 
elmeállapotát megvizsgálják. Az elmeorvos-
szakértők ma készülnek el Kreiner megvizs-
gálásával és ma terjesztik az ügyészségi *lnök* 
elé szakértői véleményüket. A szakértői véle-
ménytől függ, hogy az ügyészség indítvá-
nyozni fogja-e a statárlills bíróság összehí-
vását, vagy pedig az iránt intézkednek, hogv 
Kreiner elmeállapotát hosszasabban vizsgálják 
meg. esetleg sor kerülhet Krei:icr elmegyógy-
intézetbe való beutalására. 

SZÉCHÉNYI HOZI 
péntek, szombat, jan. 8., 9. 

Bánky Vilma ragyogó filmje 

M Á R I A 
Egy szomorú élet regényes története 

a nagy világégés alkalmával 

Fox hangos híradó, 
V a r á z s s z ő n y e g 
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