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Híreik. 
Az idő 

A Szegedi Metoorologíai Obszervatórium je-
lenti. Szegeden a hőmérő legmagasabb állása —1.8 
C, a legalacsonyabb —7.4 C. A barometer adata 
nullfokra és tengerszintre redukálva reggel 775.7 
mm, este 773.2 mm. A levegő páratartalma reggel 
01, délben 100 százalék. A széi iránya délnyugati, 
erőssége 2—3. A hóréteg vastagsága 2 cm. A ta-
laj 8 centiméterig fagyott. 

A Mcteorologiai Intézet jelenti este 10 óra-
kor: Hideg, soknelyen ködös idő, csapadék nem 
lesz. 

— A főispán Budapesten. B a r a n v i Tibor 
»őispán csütörtökön délután fontosabb ügyek 
elintézése céljából Budapestre utazott. Buda-
pestről a főispán 18-án tér vissza Szegedre. 

— Bonyodalom a városi intézmények ke-
nyérszállitása körül. A város gazdasági hiva-
tala nemrégiben pályázatot hirdetett a városi 
intézmények részére szükséges kenyér és fehér-
sütemények szállítására. A pályázat most járt 
le, összesen 14 ajánlatot adtak be a városhoz. 
A legolcsóbb ajánlatot M i l o t t a János ke-
nyergyáros tetté, aki 10 cs fél fillérért hajlandó 
Fzállitani a 7-es lisztből készített kenyeret ki-
lónkint, a fehérsüteményekért 2.4 fillért kért 
dar bonkint. A pékmesterek körében mozgalom 
indi !lt meg, hogy a kisgyiiléstől a kenyérszál-
litásía vonatkozó árlejtés megsemmisítését kér-
lek, mert állítólag egvesek a pályázók közül, 
más-más név alatt kétféle ajánlatot is tettek, ez 
pedig ellenkezik a közszállílási szabályzat ren-
delkezéseivel. 

— Knnt Hamsun nagy beteg. Oslóból jelen-
tik: Knut Hamsun, a világhírű norvég iró sú-
lyosan megbetegedett. Oslóból két belgyógyász-
professzor utazott a nagybeteghez. A konzul-
táció azzal az eredménnyel, járt, hogy a költő 
magas korára való tekintettel — Hamsun het-
venötéves —. komoly komplikációktól kell tar-
tani. Knut Hamsun a napokban akarl külföldi 
utazásba indulni. 

Rendőri panasz a ^ilvcszter-pntak hídjá-
ra. Az államrendőrség szegedi kapitánysága 
hivatalosan értesítette a várost, hogy a Somo-
gyi-telep felé vezető uton a Szilveszter-patak 
hidja életveszélyesen korhadt és annak sürgős 
(átépítésére van szükség. A rendőrség a szük-
séges intézkedések haladéktalan megtételére 
kéri fel a város hatóságát. 

— Okirathamisitási per a FAKSz-kölcsön 
körül. A FAKSz már régebben feljelentést tett 
özv. H o c h m a n n Béláné szentmihályteleki 
lakos ellen, akinek részére még 1928-ban 1500 
pengős kölcsönt szavazott meg kislakásépités 
réljára. A feljelentés szerint az 1500 pengőt 
Hóchmanné felvette, de abból nem épített sem-
mit. A nyomozás során Hóchmanné elmondot-
ta. hogv az építkezéssel sógorát, A d a m ov i t s 
.Tenőt bízta meg. ő maga Budapestre költözött. 
Adamovitsnak felhatalmazást adott az figvek 
intézésére, a dologról többet nem tud. Hóch-
manné ellen az eljárást megszűntették és Ada-
movits ellen adott ki az ügvészség többrendbeli 
köz- és magánokirathnmisitás, valamint csalás 
miatt vádiratot. Az okirathamisitásokat azzal 
követte el. hogy számlákra iparosok, kereske-
dők neveit hamisította és ezekkel kicsalta a 
FAKSz-tól az 1500 pengőt, de belőle nem épí-
tett semmit. Az ügyet csülörtökör tárgvnlta a 
törvényszék G ö m ö r v-tanácsa. Adamovits el-
ismerte. hogv a pénzt felvetle. Elmondotta, 
hogy vásárolt nnvagot is, azonban tényleg nem 
('•pitéit házat. Hochmannétól — akit azóta fe-
leségül vett — meghatalmazása volt arra, hogv 
nevét aláírja. A bíróság Adamovits Jenőt 2 
rendbeli magánokirathamisitás, 3 rendbeli köz-
nkirathamisitás és egvrendbeli csalás bűntet-
tében mondotta ki bűnösnek és ezért 10 hó-
napi börtönre ítélte. 

— Egy földbirtokos ttngvilkossága. Szom-
fiathelvről ielentik: Csütörtökre virradóra Vát 
községben C s i l l a g Béla 33 éves gazdag föld-
birtokos vadászpuskáiával agyonlőtte magát. 
Asztalán levelet találtak, amelyben közli egv 
esztendővel ezelőtt készült végrendeletét teljes 
egészében fenntartja. Valószínűleg idegbaja 
miatt lett öngyilkos. 

x Kezdődő érelmeszesedésnél a természetes »Fe-
renc József" keserűvíz ugy az alhasi pangást, 
mint a renyhe emésztést megszünteti és a magas 
vérnyomást leszállítja. 

— Súlyos spanyoljárvány Tokióban. Tokió-
ból jelentik: A városban példátlanul heves spa-
nyoljárvány pusztit. A halottak száma naponta 
150. A megbetegedések és halálozások aránya 
rohamosan növekedik. 

— Indítvány a legelődijak leszállítására. 
D o b ó Imre törvényhatósági bizottsági tag in-
dítványt nyújtott be a városhoz, amelyben a 
legelődijak leszállítását javasolja. Indítványá-
ban hivatkozik arra, hogy az utóbbi évek alatt 
lényegesen csökkent az állatok és a mezőgaz-
dasági termények ára, de csökkent a legelők 
fenntartási költsége is. Az indítványozó azt 
kívánja, hogy a szarvasmarhák fübérdiját az 
eddigi 15 pengőről 10-re szállítsa le a város. 
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— Tisztújítás a magyarszabók társulatában. 
A Szegedi önálló Magyarszabók Társulata most 
tartotta meg évi tisztújító közgyűlését a Sár-
kány-vendéglőben levő egyesüléti helyiségben. 
A tisztújítás során diszelnokké választották dr. 
Pá l f y József helyettes polgármestert, tiszte-
letbeli elnök lett F a z e k a s Gyula, elnök Go-
1 i t v Lajos, társelnök T ű sk e Mihály, vigalmi 
elnök T a k á c s Béla, jegyző M á r t o n János, 
pénztárnok ö r d ö g h István. Ezenkivül 12 vá-
la.sztmánvi tagot választottak. 
— Halálozás, özv. Feuerstein Gézáné rövid szen-

vedés után elhunyt. Temetése pénteken 2—3 óra 
között a cinteremből lesz. 

— Két tolvajasszony a bíróság előtt. A cson-
grádi vásáron a mult év december 16-án elfog-
ták özv. B ó d i Kálmánné csongrádi asszonyt, 
aki a sátrakból ruhanemüeket lopott. Az asz-
szonyt letartóztatták. Csütörtökön vonta fele-
lősségre dr. Artczy Ernő törvénvszéki bíró. özv. 
Bódiné, aki lopás miatt többször volt már bün-
tetve. beismerte a lopást. A bíróság 10 hónapi 
börtönre ítélte. — Ugvanazon a napon, ugyan-
ott fogták el P a r á d i Andrásnét is, aki egy 
nadrágot lopott el. A csendőrök akkor tartóz-
tatták le, amikor meneküléshez látott. Parádi-
né is csütörtökön került dr. Apczy Ernő elé. A 
bíró megkérdezte az asszonytól, hogy nem 
volt-e valami köze Bődinéhoz, vájjon nem 
együtt határozták el a lopásokat. Parádiné ta-
gadta, később azonban kiderült, hogy a két 
asszony jól ismeri egymást, sőt régebben sze-
repeltek is együtt. A biróság Parádinét 3 hó-
napi fogházra Ítélte. Mind a két ítélet jogerős. 

x Ha Budapeste utazik, első utja legyen a fé-
nvesen átalakított és kibővített Hungária-fürdőbe 
(Budapest. VII.. Dohány-ucca 44.) menni Itt már 
reggel 5 órakor nyitnak és 1.40 pengő-
ért nemcsak m egfürödh'et, hanem jől 
megisreggelizhet. 

— A halálraítélt fegvenc nem enfedte mafát 
megoperálni. Newyorkból jelentik: Boss-
Cacamis. egy halálraítélt rablógvilkos, mialatt 
a Sing-Sing fegvház siralomházában várta, 
hogv.villamosszékbe ültessék, hirtelen megbe-
tegedett vakbélgyulladáshan. Az orvosok azon-
nal műtőasztalra akarták tenni, a fegvenc 
azonban vonakodott az operációtól és hevesen 
tiltakozott a mülét ellen. A fegvház igazgatóia 
erre ugv döntött, hogv akarata ellenére senkit 
sem lehet megoperálni és igv a fegvenc néhány 
óra múlva meghalt vnkVlgvulladásban. 

— A Szeced-Kőznonti Társadalmi Kör január 
M-én, vasárnap délután 5 órakor, határozatképte-
lenség esetén délután fél 6 órakor tartja évi ren-
des tisztújító közgvülését a Boldogasszonv-sugár-
uti Nváry-vendéglőben levő körhelyiségben. A 
közgyűlés után este fél 8 órakor barátságos va-
csora lesz. 

— Koszorrnnegváltás. Nyilassv Ágoston gyógy-
szerész, Nvilassv Sándor festőművész elhunyta al-
kalmából 10 pengőt adományozott a Pélmasryaror-
szág utján a polgármesteri gyorssegélyalap javá-
ra. Az összeget rendeltetési helyére juttattuk. 

— Elveszett a pénztárca az autóbuszban. Gre-
n e t F, Henry, az egyetem francia lektorának a 
felesége bejelentette a rendőrségen, hogy szerdán 
délelőtt az ujszegedi autóbuszban eltűnt a pénz-
tárcája. A lektor felesége a háromnegyedtizes 
autóbusszal igvekezett Újszegedről a városba. 
Megváltotta a jegvét és csak a leszállás után vet-
te észre, hogv valaki ellopta, de az is lehet, hogv 
az autóbuszban elvesztette. A tárcában 68 pengő 
volt. A rendőrség a nvomozást megindította. 

— Gáspár Jenő: Az arany páva — Délma-
gyarország kölcsönkönyvtár. 

| SELYMET BLAUNÁL3;Széarj 
MAKÓI HÍREK 

Régészeti leletek az inségmunkák során 

A makói inségmunkák során a város határában 
levő úgynevezett Marsi halmot lehordatja a város 
s a régi téglagyári gödröket tölteti fel. A honfog-
laláskori időkből származó mesterségesen emelt 
őrhalom lehordásának megkezdése előtt már kife-
jezésre jutott az a vélemény, hogy a halomban ré-
gészeti leletek fordulhatnak elő. Annál meglepőbb 
az az értesülésünk, hogy az első régészeti lelet, 
amelyre a tegnapi napon bukkantak reá az ínség-
munkások, nem nyert kellő figyelmet, illetve nem 
azzal a gondossággal tárták fel, mint aminő egy 
hatósági munkaakció keretében napfényre bukka-
nó leletnél elvárható volna. 

A városházán csütörtökön értesültek róla, ami-
kor egy kosárba halmozva, behozták az összetö-
redezett csontokat, azután a polgármester külön 
utasítására előkerült néhány bronz övdisz és csatt, 
késmarkolat és pengedarab. A leletről a munká-
sok előadásából ugy értesültek, hogy a halom nyu-
gati lejtőjén, két méter mélységben bukkantak egy 
teljesen ép csontvázra, amely arccal kelet felé for-
dulva, kinyujtózva, háton feküdt. A deréktájon 
voltak a bronz övdiszek, a csatt, a késmarkolatl 
Egyéb leletről a munkások nem tudnak, vagy nem 
vették azokat figyelembe. 

Nyilaskcresztesek Apátfalván. Apátfalva köz-
Bég néhány házán már hetekkel ezelőtt megjelen-
tek a nyilaskeresztek és a horogkeresztek a szô  
kásos uszitó feliratokkal. Tegnapelőtt ujabb nyi-
las-akció készült. Két nyilas agitátor érkezett, 
mint kosárfonó a községbe, akik a magukkal ho-
zott fonott kosarakat kínálták volna eladásra. A 
kosár azonban csak az ürügy és a burok volt, mert a 
kosarakban röpcédulákat hoztak. A töltés alatti 
házaknál jártak és egy apátfalvai halásznál, Széli 
Jánosnál próbálkoztak meg a propagandairatok el-
helyezésével. A kisbérlet azonban balul ütött ki, mert 
csakhamar megjelentek a csendőrök és elfojtották 
a kísérletet. 

A városi közgyűlés tárgysorozatát ma adta ki 
a polgármester. Mint már jeleztük, a képviselőtes-
tület első ülése az újévben igen élénk és mozgal-
mas lesz. A közgyűlés szerepén a nagy ügyek egész 
sora szerepel. Ezalkalommal kerül bemutatásra a 
létszámcsökkentő rendelet, a költségvetést felülbí-
ráló alispáni határozat, a kéményseprési szabály-
rendelet s a javadalmi hivatal ügyében lefolytatott 
vizsgálatról szóló polgármesteri jelentés. A régi 
„nagy" ügyeken kivül több külső indítvány is gon-
doskodik még érdekes és kiadós vitaanyagról. 

Hat hónapot kapott cjry földeáki napszámos, aki 
nem számolt el a szesredi hentes szalonnájával. Ifj. 
Rakoncai Mihály földeáki földmflvesnapszámos ez-
év nyarán 352 kiló szalonnát vett át Kern Lajos 
szegedi hentestől eladásra. Megállapodásuk az 
volt, hogy ifj. Rakoncai 1.20 pengőért számolja el 
a sózott szalonna kilóját Kernnel, amennyivel en-
nél többel adja el, az lesz az ő haszna. Ezen az 
áron 132 kilót adott el mindjárt az első napon az 
ármentesitő társulat munkásai között. A megma-
radt 220 kilót azonban nem szállította vissza, sőt, 
a hentes megbízottjának a felhívására azt üzente, 
hogy a szalonna nincs meg. Eladta és az árát fel-
élte. A hentes persze nem elégedett meg ezzel az 
üzenettel, hanem pert indított ifj. Rakoncai ellen 
sikkasztás címen. A makói járásbíróság ma tárgyal-
ta az ügyet. Rakoncai azzal védekezett, hogv nem 
bizományba kapta a szalonnát, hanem hitelbe vá-
sárolta a hentestől s igv mindössze az történt, hogy 
a szalonna árával nem tudott elszámolni. Ennek a 
védekezésének azonban ellentmondtak a tanuk. A 
biróság bűnösnek mondotta ki Rakoncait sikkasz-
tás bűntettében és hathónapi börtönre Ítélte. Ra-
koncai fellebbezést jelentett be. 

TTjból veszedelmes méreteket öltött az uccai 
fák pusztítása. A külső városrészekből nap-nap 
Után ujabb és ujabb jelentések érkeznek az uccai 
fák pusztításáról. Tegnap a Szilágyi Dezső-uccá-
ban vágtak ki több éves akácokat, ma a Tülipán-
uccából és Honvéd több ueeájából érkeztek hason-
ló jelentések. Tegnap megdézsmálták Zsikai Fe-
renc Vágóhid-uccai házának a kerítését és több 
fatörzset elloptak az udvaráról. A tolvajok a meg-
indított nyomozás ellenére az éjjel újból felszedték 
a kerítés egvrészét és a kinyitott kerítésen át a 
tegnap még visszahagyott fatörzseket elvitték. Ér-
dekes a rendőrségnek az a megállapítása, hogy az 
uccáról kivágott fákat leginkább kocsival szállít-
ják el a tolvajok. 
x Szemüveget Makón legolcsóbban és szaksze-

rűen készít Klein Imre látszerész. 


