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szonynak mondotta és kijelentette, hogy 
az európai béke e pillanatban nincs fenye-
getve. i i 

Szeged ügyei. 
— Elmondja Lázár György dr. polgármester. — 

— Tegnap éjjel érkeztem haza Buda-
pestről, ahol városi ügyekben folytattam tár-
gyalásokat az egyes minisztériumokban és 
egyebütt. Az uj kórház kérdését azért nem 
firtattam, mert be kell várni, amig a tervek 
körül támadt ellentétiek kiegyenlitődnek. A 
közeli napok valamelyikén összeül egy a 
kórház orvosaiból álló bizottság ós véleményt 
fog mondani a tervekről. Azt hiszem, hogy 
ennek a véleménynek alapján hamarosan 
tisztázódni fog a tervek kérdése is. 

— Azok a városi ügyeik, amelyékben 
sürgősségüknél fogva eljártam, a követke-
zők: A csendőrkülönítmény kaszárnyája 
ügyében tárgyaltam Oláh Ödön csendőrez-
redes-sel és abban állapodtunk meg, -hogy a 
különítmény idehelyezés-én-ek ügyével meg-
bízott ezredes április 10-ike és 20-i!ka között 
érkezik Szegedre, hogy a szerződés megkö-
tésére nézve megállapodjék velünk. 

—• Sürgettem továbbá az államvasuti 
műhely, a vontató telep és a központi pálya-
udvar ügyét. Papp János Máv. igazgató és 
Horánszky Qyula helyettes-igazgató még 
ebben a hónapban lejönnék majd Szegedre s 
arról fogunk részletes tárgyalásokat foly-
tatni, hogy a város melyik részén nyerhet-
nének elhelyezést ezeknek a beruházásoknak 
az építményei. Eddig másfél millió korona 
áll rendelkezésre az építkezés céljaira s a 
kapott információ szerint a Máv. igazgató-
sága a fenti beruházásokat hat-hét éven be-
lül szukcésszive alkarja megvalósitan-i. 

— Az eszményi nivó kérdése is hama-
rosan dűlőre jut. Az ügy ismeretes: arról 
van szó, föntartsuk-e a város föltöitésének 
azt a magasságát, amelyet régen a királyi 
biztosság állapított meg, vagy ne végezzünk 
esetleg fölösleges munikát azzal, hogy az 
egész várost egyszintre emeljük. Szakértők 
kiküldését kérte a város a kormánytól, ihogy 
azok döntsenek. Kijelentették a belügymi-
nisztériumban, hogy erre a célra Farkas 
Kálmán műszaki tanácsost küldik ki, nem-
különben a kereskedelmi miniszter is két 
szakközeget fog kiküldeni ebben az ügyben. 

— A városi zeneiskola dolgában azt az 
értesülést nyertem, hogy a belügyminiszter 
a terveket már jóváhagyta és néhány nap 
múlva leküldi a városnak. 

— A téli kikötő, a Marostorok szabá-
lyozása és a felsőrakodópart tervei még a 
földmivelésügyi minisztériumban vannak s a 
mint értesültem, azok is rövidesen, jóváha-
gyással vissza kerülnék a városhoz. Ugyan-
csak a földimivelési minisztériumban sürget-
tem a szegedi közlegelők ügyét is. Azt az 
információt ikaptam, hogy a közlegelők ja-
vítása dolgában éppen a napokban szakta-
nácskozás volt. Egy gazdasági bizottság fog-
lalkozott a kérdéssel, de még nem döntött 
véglegesen. Néhány héten belül azonban a 
miniszter -értesíteni fogja a váro-st a tanács-
kozás eredményéről. 

— Végül a fogadalmi templom ügyében 
beszéltem Foerk Ernővel, aki bejelentette 
nékem, hogy a tervekkel április tizenkettedi-
kére elkészül. Ezen a napon a müépitő ismét 
Szegedre jön, hogy a kész terveket a tem-
plom-bizottság elé terjessze. Ezután kiírjuk 
majd a pályázatokat a föld-beton- és a kő-
művesmunkákra. 

Asszony a férje ellen. 
— Gyilkossági merénylet Újszegeden. — 

(Raját tudósítónktól.) Ma röggel egy ki-
sirt szelmü megtört asszonyt vezettek Fe-
renczy Mátyás ügyeletes rendőrtisztviselő 
elé. Az asszo-ny tegnap este hét árakor gyil-
kossági merényletet követett el a -férj-e ellen, 
mert ez házából kiüzt-e. A merénylet elköve-

i tése után, önként jelentkezett az újszeged i 
| rendőrségen, -abol őrizetbe vették az éjjel és 

m-a reggel átkísérték a főkapitányságra. Az 
'asszony háromszor lőtt rá az urára és köny-
nyebben megsebesítette. 

Hödör Jánios újszeged! földmives öt év 
ót-a élt törvényes házasságban Módra Erzsé-
bet 23 éves újszeged! asszonnyal. Eleinte a 
legnagyobb szeretetben -éltek, mert {Módra 
-Erzsébet, nagyo-n csinos, szemrevaló me-
nyecske volt. A házasságból egy gyermek is 
született, aki most három éves. HödÖr a fc-

- les-égével Újszegeden, a temesvári körút 4. 
i számú házban lakott békés egyetértésben öt 
| esztendeig. 

Az utóbbi időben azonban a házaspár éle-
tét apró családi. viszályok keserítették el. A 
férj az asszonyt tartotta a viszálykodás oko-
zójának, az asszony pedig meg volt győződ-
ve, hogy a férje a hibás. H-ödör a családi 
élet szomorúságán és egyhangúságán ugy 
ak-a-rt s-egít-eni, hogy korcs-mázai kezdett. A 
borban keresett feledést és ezért mégj-cbban 
meggyűlt a baj feleségével. A férj végre is 
-tűrhetetlennek találta a helyzetet és né-hány 
-nap ellőtt elkergette feleségét házából A 
gyereket azonban magánál tartatta és az 
asszony könyörgése ellenére sem akart meg-
válni tőlük. 

-Az asszony egypár napig egyik szom-
szédjához költözködött és ott akarta bevár-
ni, m-ig fér je haragja lecsillapodik. Remélte, 
hegy ekkorára majd csak kibékülnék és 
visszamehet ismét otthonába. Azo-nbam csa-
lódott. A férje nem közeledett hozzá, sőt ha 
tehet-tie, még az utcán is elkerülte feleségét. 
Hödörné végre is- elhatározta, hogy maga 
keresi fel az uirát Tegnap este hét óraikor 
elment Hődön lakására -és kérlelni kezd-te az 
urát, hogy v-egy-e vissza. Hödör erről hallani 
sem akar t Egy ideig csak elbeszélgetett az 
-asszonnyal, ezután egyszer dühbe jött ós kiu-
tasitatta a házból. Az asszony minden kö-
nyörgése hasztalan volt. A kemónyszivü em-
ber tudni sem akart ar-r-ól, hogy felesége vls-z-
szatórjen hozzá. 

Módra Erzsébet sírva hagyta -el- az ura 
lakását, -de nem távozott el messzire. Meg-
állt az utcán és visszament a ház elé és les-
kelődött az ablaknál. M-ajid egyszerre előrán-
totta régebben -elrejtett revolverét és azzal 
háromszor egymásután belőtt az ablakon, Az 
egyik go-lyó Hödör hátát találta, de súlyo-
sabb sérülést nem ejtett rajta, mert a lövés 
erejét felfogta az ablaküveg. 

-A férj a lövések zajára k-i-rdhant az ut-
cára, de feleségét már nem taláilta sehol. Az 
-asszony a merénylet után a Tisza-partra sza-
ladt és a revolvert bele-dcbta a Tiszába. Egy 
ideig járt-kelt még izgatottan a p-arton, az- i 

* után elment az njszeged-i r-endőrlaktanyába, 
ahol ihejelen-tette tettét. A laktanyában őrizet 
alá vették és ma reggel Ferenczy kapitány 
elé vezették, ahol az asszony részletesen 
mondta el a merényletet. Érdekes, hogy a 
férje ne-m tett ellene feljelentést. Ennek elle-
nére azonban szándékos emberölés bűntetté-
nek kísérletéért indította meg ellene a rend-
őrség az eljárást. 

H I R E K . 

Szegedi kalendáriume 

Vasárnap AZ IDŐJÁRÁS: A meteo-
rológiai intézet jelentése 

Ápfy |f szerint: Lényegtélen hő-
jjf változás és elvétve eső vár-
1 ható. —Sürgöny prognózis: 

Enyhe, elvétve csapadék. 
Déli hőmérséklet: 14.8 C 

fok mit. 
A VÁROSHÁZÁN: csak délelőtt M-ig 

van hivatal. 
A KÖZKÓRHAZBAN: A beteg látoga-

tási idő délután 1—3-ig tart. 
A TISZA-SZÁLLÓBAN: A Szegedi Ház-

tulajdonosok Egyesülete délelőtt M ómkor 
közgyűlést tart. Délután 4 órakor a Szeged-
városi zeneiskola tart hangversenyt. 

A SZEGEDI MUNKÁS OTTHONBAN 
szórakoztató előadást tart a Petőfi Műkedve-
lők Társasága délután 4 órakor. Színre kerül 
a „Tartalékos férj", bohózat. 

AZ UJ SZEGEDI FOOTBALL PÁLYÁN 
vasárnap délután 4 órakor a Budapest-Cse-
peli Atlétikai Klub kombinált csapata és a 
Szegedi Atlétikai Klub I. csapata barátságos 
mérkőzést tartanak. 

VÁROSI SZÍNHÁZ: Délután 4 órakor 
„Az aranykakas", bohózat. Este 8 órakor 
„Gáspáromé", operett. 

URÁNIA SZÍNHÁZ: Délután 2 órától 
kezdve „Zigomár" a hires detektív dráma 3 
felvonásban, 

VASS MOZI: Délután két órától kezdve 
ALames Patterson a detektív", dráma 3 felvo-
násban. 

APOLLÓ-MOZGÓ: Délután kettőtől este 
fél 11-ig „A végzet utjai", dráma 3 felvonás-
ban. 

KORZÓ-MOZI: Délután 2 órától kezdve 
„Halál Sevillában", dráma 5 felvonásban. 

EDISON-MOZI: Délután 2 órától kezdve 
kezdve „Zigomár" detektivdráma III. része. 

Huszonegy láda története. 
(Saját tudósítónktól.) Nagystílű csalás-

ra jött rá -mia délután -a szegedi rendőrség. 
Szakáll József -dr. alkap-itány előtt megjelent 
özvegy Dudás Milh-ályné, szegedi úriasszony 
és elmondta a rendőrkapitánynak, hogy már-
cius 31-én egyik rokona, M-ilá-nlkovics András 
szabadkai kereskedő 14 leszegezett ládát he-
lyezett el nála. A lá-dá'k tartalmát nem isme-
ri, de nagyon gyanús előtte a dolog, mert 
Málánikovics fölkérte, -hogy csak -néhány na-
pig őrizze a ládákat,,azoknak itt létéről sen-
kinek ne szóljon. Ezóta már m-aj-d egy hét 

legszebb és legmodernebb kivifelben, 

Braun Viktornál 
Szeged, Vár-utca 7. szám. 
Telefon 77-11. Telefon 77-11. 

A legkedvezőbb fizetési feltételek! 


