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Még mindig nem kezdődnek meg 
az mségmunkák 

A szegedi helyőrség ebben az évben is folyíaífa az ebédoszlósl 
— 15-éfől március 15-ig naponía 80 ebédel oszlanak ki a kalonák 

(A Délmagyarország nvnkatársától-) Szexe-
den még mindig nem kezdődtek meg a szük-
ségm unkák- mert a városnak egyelőre nincsen 
pénze a költségekre, az inségjárulék kivetése 
megtörtént ugyan már, a kivetést elrendelő 
miniszteri rendelet életbelépett, de a fizetési ha-
táridő még nem következett be- A város az ál-
lamtól még nem kapott egyetlen fillért sem az 
államsegélyből és ig min.!-., valószínűség 
amellett szól. hogy 

december elseje előtt nem juthat-
nak keresethez a mun'. "?ííliek. 

Az inség és szükség r.agysigát csak a népkony-
hák forgalmának állandó növekedése mutatja, 
A déli órákban felsorakoznak az inségezredek 
azokban az uccákbati. ahol népkonyha van, a 
Berlini-kőrúton, a Vásárhelyi-sugáruton és a 
Pulcz-uccában, ahol hatalmas merőkanalakkal 
mérik át a rongyos edényekbe az inséglevest-

A szegedi helyőrség tisztikara és legénysége 
dr. vitéz Shvoy Kálmán altábornagy, a volt ve-
gyesdandárparancsnok kezdeményezésére esz-
tendők óta kivette részét az inségenybités ál-
dozatos munkájából- Minden évben sokezer íz-
letes. jó ebédet osztottak ki a szegedi katonák 
a szegedi nélkülözők között a téli inség hónap-
jaiban. Vitéz Nagyszombathy Miksa altábor-
nagy, aki a nyuscalombavonult Shvoy Kálmántól 
átvette a szegedi vegyesdandár vezetését, előd-

jének nemes, emberbaráti munkáját is folytatja. 
Kedden hivatalos átiratban értesítette a város 
hatóságát, hogy 

a helyőrség tisztikara és legény-
sége ebben az évben is folytatja 

az ebédosztást• 

November 15-től kezdve március 15-ig naponta 
nycücvan személynek biztosítanak két fogásból 
és kenyérből álló ingyen-ebédet a katonák, akik 
csupán azt kívánják, hogy a váTos hatósága 
ezekből az ebédekből elsősorban a hadirokkan-
taknak. a hadiárváknak és a hadviselt front-
harcosoknak juttasson, az ebédek kiutalását kü-
lönben rábízzák a városra, illetve a népjóléti 
ügyosztályra. 

Dr- Pálfy József polgármester a vegycsdan-
dárparancsnok bejelentését köszönettel vette 
tudomásul és azonnal utasította dr- Kemenesy 
Tibor népjóléti tanácsnokot a szükséges intéz-
kedések megtételére. A népjóléti tanácsnok most 
állitia össze azoknak az ínségeseknek a név-
sorát. akik a helyőrség Boross Józseí-uccai 
épületében jelentkezhetnek az ingyen-ebédekért-

A népjóléti ügyosztály a főispán kívánságára 
ugv állította össze a névsort, hogy elsősorban a 
tüdőbeteg hadirokkantak és hadviseltek jussa-
nak a katonai ebédekhez, mert az összes insésr-
ebédek között a helyőrség által kiosztott ebé-
dek tápértéke a legnagyobb. 

A Máv nem engedélyez kuMurvonalol 
a szegedi Lehár-premierre ? 

A szinügyi bizúlísóg keddi ülése 
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(A Délmagyarország munkatársától.) A szin-
ügyi bizottság kedden délben ismét ülést tartott 
dr. P á l f y József polgármester elnökletével. 
Az ülésen S z i k l a i Jenő színigazgató beszá-
molt a Lehár-premier előkészületeiről. Beje-
lentette, hogy Lehár Ferenctől értesítést kapott, 
amely szerint a világhírű zeneszerző február 
23, 24 és 25-én lesz Szeged vendége. 23-án tart-
ják meg Szép a világ cimü operett főpróbá ját, 
amelyet premierbérletben ad a színház 50 szá-
zalékkal felemelt helyárakkal. Ezt a bemuta-
tó főpróbát a rádió is közvetíti. Másnap lesz a 
bemutató díszelőadás száz százalékkal felemelt 
helyárakkal. Mindkét előadáson a második föl-
vonást az illusztris zeneszerző dirigálja, aki 
25-én délelőtt a filharmonikusok hangversenyé-
nek lesz vendégdirigense és a hangverseny után 
utazik el Szegedről. 

A bizottság az igazgató bejelentéseit tudomá-
sul vette és hozzájárult a bejelentett helyár-
emelésekhez is. 

Lehár Ferencet, aki 23-án érkezik meg Sze-
gedre, a város hatósága hivatalosan fogadja A 
szombati előadás után bankett lesz a tisztele-
tére. 

A színigazgató bejelentette méa a bizottság-
nak, hogy a Lehár-premierre kulturvonat indi. 

(A Délmagyarország munkatársától) Szep-
tember 29-én délután Csiszár Imre mórahalmi cí-
pészmester brutális módon megölte másféléves 
gyermekét. A kisfiú álmából felkelt, sírdogált- az 
apa erre a gyermeket kivitte az udvarra és ott 
lábánál fogva a földhöz vágta. A gyermek bor 
datörést. koponyatörést és agyrázkódást szen-
vedett és nemsokkal később meghált-

Az apa ellen az ügyészség halált okozó sú-
lyos testisértés büntette miatt emelt vádat. A 
biróság kedden vonta felelősségre Csiszár Im-
rét. A törvényszék Gömöry -\anácsa elá került a 

tását kérte Budapestről a Máv. Igazgatóságá-
tól. A vasutigazgatóságtól most érkezett meg 
az értesítés, hogy a kulturvonat indítását nem 
engedélyezheti, mert 18-án jön filléres Szeged-
re és december 2-án, a plakátkiállitás alkalmá-
ból kulturvonatot indítanak. A szinügyi bizott-
ság a polgármestert kérte föl, hogy lépjen 
érintkezésbe a vasutigazgatósággal és igvekez-
zék keresztülvinni a Lehár-vonat inditásának 
engedélyezését. A polgármester még a déli órák. 
han felhívta telefonon dr. Veress Gábor igaz. 
gatót, akit azonban nem talált hivatalában és 
ezért táviratilag kérte föl, hogy eszközölje ki a 
Lehár-vonat indítását. 

Sziklai Jenő ezután bejelentette még a szin-
ügyi bizottságnak, hogy december 16-án vala-
melvik operában P i c c a v e r fog vendégszere-
pelni és elmondotta, hogy a szinház a követke-
ző prózaujdonságok bemutatására készül: Az 
ismeretlen lánv. Döntő éjszaka. Rágalom és Az 
orvos.' Decemberben eredeti operettbemutató 
lesz: Egy asszonv a iavából, januárban kerül 
"or a Sissv, majd a Montmartrei ibolva cimü uj 
Kni mén-operett bemutatására. A szinügyi bi-
zottság Sziklai hcielentéseit tudomásul vette 
és ezzel az ülés véget is ért. 

cipészimesfer- A főtárgyaláson elmezavartak 
tetette magát. Zavaros válaszokat adott, alig 
érthető hangon felelgetett. Arra a kérdésére az 
elnöknek, hogy bűnösnek érzi-e magát, ezt fe-
lelte: 

— Ha meghalt, akkor igen... 
— Persze, hogy meghalt, jól tudja „ízt maga, 

a maga kezétől halt meg-.. 
— Eszerint bűnösnek érzem magam... 
— Hát miért követte el? 
— Ezt nem tudom. 
Az elnök további kérdéseire elmondotta, hogy 

felesége a szomszédban, Király Illésékníl dol-
gozott, ő is Királyék részére készített cipőiavi-
tást- Délután kész lett a javítással és átvitte a 
cipőt- Ott megivott kétszer két deci bort és fe-
leségétől pénzt kért dohányra- Az asszony azt 
mondotta, hogy a pénz otthon van az ágyban el" 
dugva. Hazament, kereste a pénzt, de nem ta-
lálta- Rettentő dühös lett erre, de hogy tovább 
mi történt, arra nem emlékszik. 

Kihallgatták a tanukat- Bodnár Kálmán keres-
kedő és felesége Csiszárokkal egy házban lakik. 
Látták amint a cipész az udvarra rohant a 
gyerekkel és ott föláhözvágta- Az apa azután 
berohant vissza a lakosba, későbbuJb.M vissza-
tért és a gyereket a, lábánál fogva megcsóválva 
ismét a földhöz vágta-

A védő kérte a vádlott elmeállapotának meg-
vizsgálását- A biróság elutasította a kérelmet. 
Dr- Knall János orvosszakértő ugyanis kezelte 
csonttuberkulózis ellen a vádlottat, nem találta 
őt elmebetegnek- A biróság a bestiális apát hét-
esztendei fegyházra ítélte- Súlyosbító körülmény-
nek vette, hogy a gyereket minden emberi ér-
zést megcsúfoló brutalitással nusztitotta el-

Megszűnt a sertésvész 
Járvány puszii! a baromfiállomány 

között 

(A Délmagyarország munkatársától) \ nyár 
közepén veszedelmes sertésvész lépett fel Sze-
geden és a környéken- öt hónap alatt a szegedi 
sertésállomány 30 százaléka áldozatul esett a 
vészinek, ugy, hogy az állatorvosi hivatal vala-
mennyi állategészségügyi kerületet zár alá vett 
Az idejekorán foganatosított védekező eljárás 
megfelelő eredményre veizettett; a héten — 
értesülésünk szerint — valamennyi állategész-
ségügyi kerületben feloldják a zárlatot. Szom-
baton már szabad lesz a sertéspiac, a heti áttét-

yásárra mindenhonnan felhajtható lesz a sertés. 
November 24-én és 25-ón tartják meg Sze-
geden az országos őszi vásárt, a tavasz óta el-
ső alkalommal tartanak majd" sertés vásárt is-

A sertésvész után imost a tanyákon fertőző 
baromfikolera lépett fel- Az állatorvosi hatóság 
nagy erővel fogott hozzá, hogy a járvány fész-
két felkutassa, de a bejelentések elmulasztása 
miatt, ez eddig nem sikerült. Legutóbb Alsóta-
nyán, Átokházán és Mórahalomban lépett fel 
a barnmfikolera és meglehetős nagy területeken 
pusztít-

Belvárosi Mozi I 
Búzavirág 

Kertész Gábor. Pftaer Antal, Agai Irénné' 
5, r, 9 

Széchenyi Mozi S z e r d f t n 

Norma Scherer főszereplésével 

Csókkal kezdődik 
és STAN és PAN legújabb vígjátéka 

A sivatag fiai 
Előadások 5 órától folytatólag-osak. 

E R N Y Ő á t h ú z á s o k 
javit/Hok és aliktt-lso'c a legjobban és legolcsóbban Stelner 
Józseíi iénal, Kölcsey acca 12. (G&zcyiiri irodával Hzomben.) 

Jíftíi erny4k oaay vilaaztílcban már P 4-SO-tól >»uhatók. 

7 évi feevházra ítélték a kegyelten s?sátf 
aki haláiraverte másféléves gyermekét 


