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Véres rablótámadás Püspökielén 
Egy Halai makói napszámos baltával támadt Jáksó Döme gazdára 

és Összevagdalta a gazda feleségét 

(A Délmagyarország makói tudósitójától.) 
Véres rablótámadás történt tegnap hajnalban 
I'üspöklelén. J á k s ó Döme jómódú lelei gaz-
da vasárnap reggel Makóra készölt a piacra. 
A falon függő óra fél 4-et mutatott és amikor 
Jáksó ezt konstatálta, azt is látta, hogy az óra 
lejáróban van, hozzálátott tehát, hogy felhúz-
za. Ebben a pillanatban hátulról hatalmas 
ütés érte, ugy, hogy megszédült és lebukott a 
földre. A következő pillanatban ismét talpon 
volt és a hajnali derengésben megrémülve lát-
ta, hogy egy uszónadrágos ember áll felesége 
ágya mellett és a magasba emelt baltával reá-
sujtani készül. 

Az idős gazda reávetette magát az ismeretlen 
támadóra. Vad dulakodás kezdődött, amely az-
zal végződött, hogy a gazda kivonszolta a ház-
ból a támadót, akit a fellármázott szomszédok 
egy uccai fához kötöztek. Közben megállapí-
tották, hogy Jáksóné eszméletlenül, borzalmas 
sérülésekkel fekszik ágyában. Egyszerre futot-
tak csendőrökért, orvosért és hamarosan tisz-
tázódott a borzalmas hajnali támadás minden 
részlete. Az asszonyt, akit két hatalmas balta-
csapás ért a fején, eszméletlenül szállították 
kórházba, ahol hétfő estig nem tudták kihall-
gatni. 

A megkötözött támadó M o l n á r CBagi) Ist-
ván 23 éves makói Adria-ucca 17. szám alatt 
lakó napszámos, akit mint futballjátékost jól 
ismertek. Molnár a csendőrségen bevallotta, 
hogy már napok óta Püspökleién kóborolt és 
kereste azt a módosabb gazdát, akinél eredmé-
nyes betörést hajthatna végre. A község alatti 
püspöki kukoricásban húzódott meg éjszakára 
és innen indult kémlelő útjaira. Éjszaka be-
mászott Á r v a János lelei gazda udvarára, in-
nen azonban csak egy baltát vitt magával. Ez-
zel a baltával felszerelve és úszónadrágra vet-
kőzve, — hogy ruhájáról fel ne ismerjék — 
mászott be azután Jáksó Döme házába. Haj-
nalig a kert bokrai között húzódott meg és 
várta a kedvező pillanatot, amelyet 3 óra táj-
han vélt elérkezettnek. Ekkor behatolt a házba, 
majd a szobába, ahol Jáksó és felesége mélyen 

aludt. Molnár hozzáfogott a szekrény átkutatá-
sához és ebben a munkájában zavarta meg az 
öreg óra jelenete. Az órát felhúzó embert a bal-
ta fokával vágta fejbe azért, hogy elmenekül-
hessen. A zajra azonban az asszony is feléb-
redt, kiáltozni kezdett és hogy őt is elnémítsa, 
többször reásujtott. 

A csendőrség hétfőn Makóra szállította Mol-
nár Istvánt a rendőrségre. Itt újból vallatóra 
fogták és hamarosan kiderült, hogy nem első 
rablási esete volt a püspökielei kirándulás. A 
legutóbbi hetek makói rablásai és lopásai kö-
zül két súlyosabb esetet beismert. Molnár be-
vallotta, hogy a Justh Gyula-uccában P á g e r 
Mihályné lakásán történt rablást, továbbá az 
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Ardics-uccában az idős Gréczi-házaspár laká-
sának kifosztását ís ő követte el. A rendőrség 
egyéb bűnesetekkel is gyanúsítja Molnárt. Ked-
den szállítják be a szegedi ügyészség foghá-
zába. 

Tüdőbeteg rendeiőpavlllon épül 
az OTI ul székháza helyett 

A kisgyűlés hétfői Ülése 

(A Délmagyarország munkatársától.) A tör-
vényhatósági kisgyülesnek juliusi ülését hét-
főn délután tartották meg Bárányi Tibor fő-
ispán elnökletével. Napirend előtt dr. Pájfy 
József polgármesterhelyettes szólalt fel. El-
mondotta, hogy hétfőn délben Baár Jenő, az 
Országos Társadalombiztosító Intézet szegedi 
kirendeltségének vezetője bejelentette, hogy az 

hajlandó a Szentháromság-uccai telké-OTI 
nek egyik részén lüdöbetegpaviilont építeni, 
ha ehhez a kisgyűlés beleegyezését adja. A 
pavillon kisebbszerü földszintes építkezés len-
ne és ezzel még egyáltalán nem merülne ki az 
a halaszthatatlan kívánság, hogy a Társada-
lombiztosítónak fel kell épiteni ü j székházát. 

A polgármesterhelyettes napirend előtt még 
bejelentette, hogy a Nemzeti Hitelintézet épít-
kezni kíván a bank tulajdonában lévő Pálfy-
féle vasgyár telkén. Hét villát építenének itt, 
ha a 438 négyszögöles telek felosztásához hoz-

14 napos nyári vásár!!! 
Mutató a Fehércégtáblás Boros Miksa cég ¿» imi: 

zájárul a város. 
A bejelentésekhez többen szóltak hozzá. Dr. 

Biedl Samu az OTI építkezésével foglalkozott 
és azt javasolta: elvileg járuljon hozzá a kis-
gyűlés az építkezéshez, az engedélyt azonban 
csak akkor adják ki, ha a Társadalombizto-
sító előzőleg bemutatja a terveket. Ebből aztán 
megállapíthatja a város, hogy milyen építke-
zés lesz a Gizella-téri telken. 
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Siessen vásárlásaival, mert ezek az árak csak a raktári készletekre vonatkoznak-
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Körmendy Mátyás szükségesnek tartja, ho; 

az OTI építkezése impozáns legyen, amely 
nem rontaná a tér hatását. 

A kisgyűlés megbízta a polgármestert, hogy 
az OTI-vei és a Nemzeti Hitelintézettel tárgya-
lásokba bocsátkozzon az építkezésekről dr. 
Biedl Samu indítványa értelmében. 

A napirend tárgyalása során dr. Csonka 
Miklós tanácsnok előterjesztést tett, hogy a 
Felsőtiszapart kövezésénél kimaradt öt vagon 
kőanyagot vegye meg a város és használja fel 
a Ráday-ucca ujrakövezésénél. 

Petril: Antal szólalt fel ezzel kapcsolatosan 
és azt indítványozta, mondja ki a kisgvülés, 
hogv a somorkői kőbányával a szerződésileg 
kikötött 350.000 pengő terhére a Mátyás-teret, 
a Sárkány-, Földműves-, Veresács- és Pász-
tor-uccákat köveztetik ki. A munkát részletben 
javasolja elvégeztetni, az egyik részét ősszel, a 
másikat tavasszal, hogy a munkanélküliek né-
mi keresethez jussanak. 

Az indítvánnyal a kisgyűlés bővebben nem 
foglalkozott, hanem azt a közgyűlés elé ter-
jeszti. Elhatározta a kisgyűlés, hogy hozzájá-
rul az öt vagon kő megvásárlásához és felha-
talmazza a város hatóságát, hogy a Ráday-
ucca kövezését házikezelésben végeztesse el. 

A posta közölte, hogy öt uj automata telefon-
állomást állit fel a városban. A kisgyűlés a 
következő helyeket jelölte ki az állomások ré-
szére: a DMKE előtt, a Somgyi-ucca 11. szá-
mú ház előtt, az ujszegedi hid vámház melletti 
járdaszegélyen, a Párisi-körut és a Kossuth 
Lajos-sugárut sarkán és végül az állomás előtt. 

Tárgyalt a kisgyűlés a névttlen hősök em-
lékmüvének helyiéijelölésérői is. A polgármes-
ter előterjesztése az, hogy az emlékmű méltó 
elhelyezéséről a végleges tervek elkészítése 
után döntenek, 

Dr. Szivessy Lehel azt kívánta, juttassa ki-
fejezésre a kisgvülés, hogy az emlékmű fel-
állítását sürgősnek tartja és a kérdést a napi-
rendről nem vesz' le. 

Dr. Thuróczy Mihály javasolta, elvileg egyez-
zen bele a kisgyűlés abba, hogy az emlékmü-
vet a Széchenyi-téren állítsák fel. 
A kisgyűlés a polgármester előterjesztését tette 

magáévá, kiegészítve dr. Szivessy javaslatá-
val, hogy az emlékmű gondolatát napirenden 
tartja. 

A kisgyűlés ezután elutasította a városi nyug-
dijasok azon kérelmét, hogy fíí60 pengős sür-
gős segélyt utaljon ki számukra a város. 

Több telekmegosztási kérelmet, földbérlő 
építési ügyet tárgyalt még a kisgyűlés, amely-
nek ülése fél 7 óra ntán ert véget. 


