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Jelentős áremelkedések 
a sertéspiacon 
az export megindulása miatt 

Ha tovább tart a drágulás, a fogyasztók érdekében hatósági intéz-
kedéseket toganatositanak 

(A Délmagyarország munkatársától.) Meg-
írta a Délmagyarország, hogy a Külkereske-
delmi Hivatal szétosztotta a németországi ser-
tésexport jövő heti kontingensét az ország 
egyes kerületei és városai között. A szegedi 
husiparosokra nyolc vagon sertés esik, de Sze-
ged egész környékéről tizenhárom vagon hasí-
tott sertést exportálhatnak az egyes érdekelt-
ségek Németországba. Az export megindult és 
ennek következtében jelentős áremelkedések 
mutatkoznak a sertéspiacon. A közönség köré-
ben felmerült az a teljesen jogos aggodalom, 
hogy az export óriási drágulásnak lesz az 
okozója, sőt — egyes tünetekből arra is lehet 
következtetni, hogy a sertéshús eltűnik a bel-
földi piacról. A sertésállományt ugyanis a 
multévi nagy export nagy mértékben csökken-
tette és a gazdák nem készültek kellőképpen 
föl ilyenirányú exportra. 

A sertéshiánv veszedelmének ielenvalóságát 
bizonyítja az a tény is, hogy a Pick-szalámi-
gvár kénytelen volt ötven százalékkal redu-
kálni iizemét, mert nem tudta beszerezni a 

teljes üzemű szalámigyártáshoz szükséges 
nyersanyagot 

Hasonló tünetek jelentkeztek már az ország 
más részeiben is. így többek között Szentesen 
ugrásszerűen emelkedtek a sertésárak, a sertés-
hús, a zsír, a szalonnal és a henteskészitmé-
nyek árával együtl. Szentes polgármestere a 
fogyasztó közönség érdekében szükségesnek 
tartotta a hatóság beavatkozást. Hivatalosan 
értesítette a szentesi husiparosokat, hogy ab-
ban az esetben, ha tovább emelkednek az árak, 
kénytelen lesz hatóságilag maximálni a fo-
gyasztók érdekében az árakat. 

Érdeklődtünk az ügyben dr. T ó t h Béla 
polgármesterhelyettesnél és megkérdeztük, 
hogy Szeged hatósága milyen álláspontra he-
lyezkedik, ha itt is fenyegetni kezdi a fogyasz-
tókat a sertéshushiány és a drágulás vesze-
delme. A polgármesterhelyettes kijelentette, 
hogy a város hatósága éber figyelemmel kí-
séri a helyzetet és ha uev látia, hogv szükség 
van a beavatkozásra, a fo.Tasztók érdekeit a 
legerélvesebb hatósági intézkedésekkel fogja 
megvédelmezni. 

szár attó1 kezdve, hogv egyezer nagvon meg-
verték. teljesen megváltozott. Azóta kerüli 
az embereket és a munkát, Öttörnöst Í6 meg-
u'iálta és mindég arról beszélt, hoev szeretne 
onnan elkerülni. Attól kezdve mindég ivott és 
ha tehette, elcsavargott. 

A bizonvitási eljárás befejezése után ^ dr. 
Nagyághv Géza ügyész fenntartotta a vádat, 
dr. Domonkos Sándor védőbeszéde után a bí-
róság bűnösnek mondotta ki a bestiális anát 
szándékos emberölés bűntettében ée 12 eszten-
dei fegyházra ítélte. A bíróság az ítéletében 
megállapította, hogy a vádlott azáltal ölte mee 
gyermekét, hogv tenyerével összetörte a bor-
dáit. maid nagy erővel hozzáváatn az áaydesz-
kához. Ez a kegyetlen és minden emberi ér-
zést nélkülöző eljárása okozta a gvermek ha-
lálát. 

— Megértette az Ítéletet? Megnyugszik 
benne? — kérdezte az ítélet kihirdetése után 
az elnök a vádlottól, aki azonban csak két-
szeri kérdezés után szólalt meg ée, ennyit mon-
dott: 

— Kötelet érdemlek . . . 

Később amiatt ielontett be fellebbezést, mert 
az ítéletet túlsúlyosnak találta. 

Csiszár Ferenc ügve a tábla elé kerül. 

Zacharoff meghalt 
Monteearló. november 27. Sir Basil Zacha-

roff. pénteken délelőtt 9 órakor hirtelen meg-
halt. 

Felemelték a háztartási 
alkalmazottak 
0 TI-járulékait 

Budapest, november 27. A Budapesti Köz-
löny legközelebbi száma közli a belügyminisz-
tériumnak a háztartási alkalmazottak után 
fizetendő betegeégi biztosítási lárulékok mér 
fékének uj időleges megállapításáról szóló ren-
deletét. 

Az OTI a belügyminiszterhez intézett fel-
terjesztésében a háztartási alkalmazottak be4 

teggiég biztosítási járulékát a jelenlegi napi 10 
fillérről. 12 fillérre, illetve a mostani havi 3 
pengőről. 3.60-ra emelte fel. A belügyminisz-
ter az OTI javaslatát beható mérlegelés tár-
gyává tették — mondja a kiadott hivatalon 
köz'és —, amelyeknek íeénvbové'olével a szo-
ciális terhek ujabb emelése nélkül ki lehetne 
küszöbölni a háztartási alkalmazottak beteg-
ségi biztosítási ágának hiánvát. Meefon'olfa a 
miniszter a Vlztoeitás alapjául Szolgáló át-
lagos nanibérek, a vidéki munkabérek esetle-
ges leszá'li'á'át ós ennek következtében a sir 
gély csökkentését. Minthogy Dedíg az átlagos 
napíbér leszállításával az üzletágak hosszabb 
időt és nagvobb előmunkálatokat igénvlő át-
szervezésével jár. a miniszter ugv határozott, 
hogy a háztartási alkalmazottak he^egséci iá-
rulókainak mértékét, az OTI javasolta mérté-
kin felemeli 1937 december végéig terjedő ha-
tállyal. A miniszter ugyanekkor utasította az 
:nfezeteket, hogv az üzletágnak az átszerve-
•ő-éhez szükséges tanulmányokat ée előmun-
káflatokat keddje meg. Az előmunkálatok 
eredményéhez képest a miniszter annakidején 
a kérdést ujabb megvitatás tárgyává kivánin 
tenni. — fejeződik be a félhivatalos jelentés. 

12 ért feguhdzra ilélíéh a bestiális apát, 
aki embertelen kegoetienseggel 
aggonverte másféléves kisfiat 
A vádlott kovácssegéd véqigzokonta a férnyalást — 
„Nem tudom, hogy miért csináltam ezt — " 

(A Délmag'iarorszáo munkatársától.) Szep-
tember végén kegyetlen gyilkosság történt öt-
tömöeön. Csiszár Ferenc öMömösi kovácssegéd 
meggyilkolta 18 hónapos kisfiát. A evilkossáe 
ugv történt, hogv a bestia1 is apa a gvermeket 
ököllel agybafőbe verte, maid uev megmarkol-
ta a mellénél, hogv eltörte a bordáit, végül be-
levágta fijét az ágydeszkába. A evermek nvom-
ban meghalt Az apa a evílkossáe elkövetése 
után kirohant a ház elé és üvöltözve verte a 
mellét, fel akarta magát akasztani, bele akarta 
vetni magát akutba, de utóbb meggondolta a 
dolgot és — életben maradt. 

Az ügyészség a bestiális apa ellen szándé-
kos emberölés büntette címén emelt vádat. A 
hatalmas termetű, döreő hangú kovácssegédet 
pénteken vonta fele'őseégre a szegedi törvény-
szék FoZair tanácsa. A személyi adatok felvé-
telénél kiderült, hogv Csiszár már sokszor volt 
büntetve, lopásért, csavargá-ért és egvizben 
szándékos emberölés bűntettének kísérletéért 
is. 

A vádlott az egész tárevaláson zokogott. 
Az elnök kérdésére kiielentette. hogv bűnös-
nek érzi maaát. jóllehet a gvermeket. akit na-
gyon szeretett, nem akarta megölni. Elmon-
dotta. hogv aznap reggel pálinkával kezdte az 
italozást, napközben is eokat ivott. A kérdéses 
napon ittasan ment haza a kocsmából és na-
gyon dühös volt. amikor feleségét nem taWta 
otthon. Csak a gyermek volt odahaza, a cuk-
rosládából készíteti bölcfiőben feküdt és sírt. 
Elmondotta^ a vádlott, hosrv feledésre, illetve 
vadházastársa özvegyasszony volt. amikor 

összeköltöztek. Az asszonynak már akkor 
négy gyermeke volt, az ötödik, akit megölt, 
tőle származott. 

— Na mesélje el, hogy történt a dolog, hogv 
tehetett olyant, amit még a vadVI^t sem tesz 
meg a kölykével? — mondta az elnök-. 

A vádlott elmondotta, hogy amikor hazaért, 
a gverek a bölcsőbe hangosan sírt. ami dühét 

még jobban fokozta. Először pofonv'áata a 
ayermeket. aki ettől még jobban sírt. majd 
felvette a kicsit az ölébe és ringatta, hogv 
alndjon el. Közben a evermek kiesett a kezé-
ből és lezuhant a földre. Dühébe ugv kapta 
fel, hogv tenverével átfogta a mellét ée bele-
markolt. majd teljes ereiéből beleváata az 
ágyba. Tagadta, hogv gvermeket meg akarta 
volna ö'ni, vagv hogv ököllel verte volna. 

— Nem tudok mást mondani — vallotta 
végül sírva —, nem tudom, hogy miért csinál-
tam ezt . . . 

Dr. Incze Gyula törvényszéki orvonszakér'ő 
szakvéleménye szerint a halált az idézte e}ő. 
hogv az apa a gyermek fejét teljes ereiéből 
belevágta az ágydeszkába. Az orvosi vizsgá-
lat megál1 apitotta. hogv a gvermeknek több 
bordája eltörött, valószínűleg attól, hogv az 
apa tenverével naev erővel belemarkolt a gver-
mek mellébe. A holttesten temérdek külső sé-
rülési nyomot taláUak. szinte alig volt helv a 
gvermek testén, ahol ne lett volna sérülés. A 
gyermeknél agyvérzés is fellépett, ez okozta a 
közvetlen halált, a többi sérülés valószínűleg 
attól , keletkezett, hogv az apa ököllel bántal-
mazta gyermekét. 

A birósáe több tanút hallgatott ki. A tanuk 
elmondották, hogv amikor a vádlott, észre-
vette, hogy a gyermek meghalt, kirohant a 
szabadba és ordított: 

—Jaj. mit tettem, mit tettem! — ós ököl-
lel verte a felét, a me 1 ^ . maid felmászott a 
fára és kér*«, hoev adianak neki kötelet, hadd 
kösse fel magát. Később a kut káváiára ült és 
ugv tett. mintha bele akart volna ugrani, de 
csak a lábát Ugatta bele. Kihallgatják ezután 
a vád'ott vadházastárpát, a meeevilkolt ever-
mek édesanyját, aki érdekes vallomást tett. 

| Elmondotta, hoev a férie nagyon jó ember aki 
nemc-ak a sa'át gyermekét szerette, naevon. 
hanoii a többieket is. A gyermekeket mindig , 
daíkríl'a és soha egyiket- sem verte mee. Csi- 1 

Belváros i Moil Szombat, vasárnap 

Kalifornia császára 
LOUIS TRENKER monumentális filmje. 

Széchenyi Mosl Síembaton (m mindMtnsp 

Aratás 
Bptváry Géra remekb« készölt filmje. FöszerepI8k: 

Rajnai, Somlav, WessaW Paala is Hlrbhiar Itttla 


