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Kinevezték 
az uj kórházgondnokot 
(A Délmagyarország munkatársától•) Laka-

tos Mihály, a városi közkórház gondnoka ja-
miár elsejével nyugalomba vonult és igy meg-
üresedett a kórházgondnoki állás- Az uj gond-
nok kinevezési joga a polgármester hatásköré-
be tartozik, aki pénteken délben aláirta az uj 
gondnok kinevezés« okiratát- A polgármester 
körházi gondnokká Igaz Gézát nevezte ka- Igaz 
eddig a kórházi ellenÓr tisztségét töltötte be La-
katos M'hály gondnoksága alatt- A kórházba 
a városi számvevőségtől karült, ahol szintén 
hosszabb időt töltött-

Igaz Géza helyébe a polgármester Sajtos Fe-
renc városi napicüjast nevezte k> kórházi ellen-
őrré Sajtos is régi tisztviselője a városinak', ki-
lőne esztendeje szolgál különböző városi hiva-
talokban és egyike a város szorgalmas fiatal 
tisztviselőinek-

Letartóztattak egy rentWr-
örmestert, aki fosztogatta 

a tisztviselők fiókjait 
Budapest, Január xo. Feltűnést keltő letartóz-

tatások történtek tegnap Buda|>eslen. A rendőr-
ség letartóztatta Dóra Ferenc rendőrtörzsőrmes*-
tert, Sallay Leó dúsgazdag villa tulajdonost, aki 
azelőtt idegenvezető volt ós egy Flink Eliz nevű 
nevelőnőt, aki egy bankigazgatónál állott alkal-
mazásban. A letartóztatást megelőzte az a feljelen-
tés, amelyet már régebben tett egy hivatal ismet-
rertlen tettes ellen. A hivatali tisztviselők fiók-, 
jaibót állandóan eltűntek pénzek, valuták, a de-
tektívek sokáig nem tudták elfogni « rejtélyes 
tettest, mig a napokban sikerült leleplezni a tol-
vajt a hivatalban szolgálatot teljesítő Dóra Fe-
renc rend őr törzsőrmester tzemé'yében. 

Dóra bevallotta, hogy ő követte el a lopásokat 
és bevallotta azt is, hogy az ellopott valukáta 
Sallay váltotta be esetről^esetre. Flank Eli» kap-
csolatot tartott fenn a megtévedt rendőrrel és az 
a vád ellene, hogy orgazdája volt Dórának. 

Botrány 
a Boldogasszony-

sugáruton 
(A Délmagyarország munkatársától.) Tegnap 

este a Szeged állomás környékén nagy botrányt 
okozott egy vidéki gyógyszerész. Ittasan járkált 
az uccáa, minden nőt megszólított. Amikor a 
pesti gyors beérkezett, kiállott a Boldogasszony-
sugárut sarkára és minden járókelőt inzultált vi-
selkedésével. Az emberek felháborodva siettek a 
legközelebbi őrszobára ós panaszt tettek az is-
meretlen férfi ellen. A rendőrök be is vitték, de 
akkora már a panasztievők eltűntek és igy a 
gyógyszerészt el kellett bocsátani, miután heve-
sen tiltakozott még csak a feltevése ellen is an-
nak. hogy valakit bántalmazott volna. Nenuok-
kal később egy tanárjelölt és annak menyasszo-
nya tett panaszt a rendőrőrsicmnél. Elmondot-
tak, hogy az ismeretlen ittas férfi gorombán 
megtámadta őket, felháborító módon viselke-
dett. 

A rendőrőrszem elfogta a gyógyszerészt, iga-
zolásra szólította fel, de a gyóp\s/«ré<z m°g agad-
ta az igazolást, sőt követni sem akarta a rendőrt 
az őrszobára. Végül is .kényszerrel kellett a gyógy-
szerészt előállítani- Az őrszobán is folytatta előb-
bi viselkedését, mindenkinek nekitámadt és azt 
kiabálta, hogy piindznki'  r'csapat, mert olyan 
protekciója van a minniléfiupiband, 

A központi ügyeletes tiszt edé vitték, de itt 
s«m tudta magát megijjugtató módon bpzolni, 
csak leveleket tudott felmutatni. Az ügyeletes tiszt 
az ittas gyógyszerészt, aki ekkor már megjuhá-
szodott, í«t)Hette a rendőrségi foghn-bi. Reg, 
gel, amikor kialudta mámorát, elengedték, de 
többféle cimen megindították ellene a küiáaási 
eliárást. 

VltaQlésekén tárgyalták Szeged 
városfejlesztési problémáit 

(A Délmagyarország munkatársától.) Érde-
kes mozgalom kezdődött a Magyar Méri'ők és 
Épitéssegylet szegedi osztályának tagjai köré-
ben. Az osztály tagjai beadványt intéztek a 
választmányhoz és azt kérik ebben, hogy Sze-
ged idegenforgalmi, művészeti és műszaki vo-
natkozásait, valamint Szeged városfejlesztési 
problémáit több előadáson és ezt kővetően vi-
taüléseken ismertethessék. Az előadások és 
vitaülések anyagát az egylet eljuttatná dr. 
P á l f y József polgármesterhez, hogy a felve-
tett értékes eszméket a város esetleg gyakorla-
tilag is felhasználhassa. 

Nagy vonásokban már össze Is állították az 
előadások anyagát is. Eszerint öten tartanának 
előadást, mégpedig P a d á n y i-G u l y á s Je-
nő, H a r r e r Ferenc, B e r z e n c z e y Domo-
kos, dr. S z e k e r k e Lajos és dr. N é m e t h 
Antal. Padányi-Gulyás jenó az idegenforga-
lom és építészet vonatkozásairól beszélne, Har-

rer Ferenc városfejlesztési kérdésekről tartana 
előadást. Berzenczey Domokos előadásának ez 
a cime: Mit várhat a vidéki idegenforgalom az 
u j városrendezési törvénytől? Mig dr. Szekerke 
Lajos, az idegenforgalmi hivatal vezetője a 
szegedi idegenforgalom feladatairól tartana 
előadást. Igen érdekesnek Ígérkezik Németh 
Antalnak, a Nemzeti Színház igazgatójának 
előadása, a szabadtéri játékok művészi és mű-
szaki eszközeiről tartana előadást a Nemzeti 
Színház igzagatója. 

Minden előadást több vitaülés követné és 
valamennyi felszólalásról kimerítő jegyaetek 
készülnének, amelyeket azután a polgármester-
hez juttatnának el. 

* 

Az előadások megrendezése ügyében rövide-
sen megtörténik a megállapodás és valószínű-
leg hamarosan sor kerül az előadás megrende-
zésére. 
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M A K Ó I H Í R E K 

Politikai kérdések Csanátimegye 
ftetföi közgyűlése eiott 

Csanádmegye törvényhatósága hétfőn délelőtt 
tartja évnegyedes közgyűlését. A megyegyüíée 
iránt rendkívüli érdeklődés nyilvánult meg, ami 
egyrészt az ellenzék által beterjesztett indítvá-
nyokban, másrészt az alispáni jelentés kapcsán 
várható vitában leli magyarázatát. Az alispáni 
jelentés vitája során ugyanis a makói ellenzék 
foglalkozni kíván a decemberi városi képviselő-
választások előkészítésével és azokkal az intéz-
kedésekkel, amelyek a a ellenzéki propagandát az 
az utolsó óráig lehetetlenné tették. 

Az ellenzéki indítványok kőzött a törvényha-
tóság határain túlmenő érdeklődés kiséri dr. 
F r i e d Ármin indítványát, amely a miniszterel-
nök legutóbbi nyilatkozatát viszi a közgyűlés elé 
s azzal kapcsolatosan feliratot javasol. Az indít-
vány megállapítja, hogy a miniszterelnök nyilat-
kozata szerint a Nep szervezkedésében semmi 
változás nem lesz, a főispánok szerepe Ls válto-
zatlan marad, ,Fmár pedig a főispánoknak a Nep 
elnökségi tisztségükből kifolyóan is kötelezettsé-
geik vannak — mondja az indítvány — s e köte-
lezettségeik teljesítésében a Nep főtitkárságának 
utasításait keli követaiök." „A főispán — mondja 
többek között az inditvány — törvényeink értel-
mében az államhatalom képviselője és nem párt-
megbízott s a törvényhatóság területén levő kor-
máin yközegek, királyi hatóságok működésére és 
a törvényhatóság autonóm közigazgatására befo-
lyással van. Lehetetlenség számára tehát, hogy 
hatáskörében pártszempontok szerint járjon ej Hi-
vatalosan." Indítványozza „írjon fel Csanádvár-
megye a törvényhozásihoz, hogy a miniszterelnök 
alkotmánymagyarázatárak téves kijelentései or-
vosoltassanak". Az inditvány hasonló felirat és 
állásfoglalás érdekében az összes törvényhatósá-
gokhoz való átiratot is javasol. 

Hasonlóan politikai kérdést tárgyal H. S z a -
b ó Imre törvényhatósági bizottsági tag indítvá-
nya, amely a hitbizományi reform tárgyában a 
hitbizományok teljes megszüntetését követeli. 

Ülések a vármegyén. Csanád vármegye köz-
igazgatási bizottsága szombaton délelőtt 10 óra-
kor tartja januári rendes ülését, ezt kővetőleg pe-
dig a kisgyűlés tart rendkívüli ülést, amelyben 
előkészítik a hétfői közgyűlés tárgyait. 

Névnapmegváltás. N a g y Ernő gazdasági ta-
nácsos névnapmegváltás címén a szegénygondozó 
bizottság céljaira 10 pengőt adományozott. 

Hiányos a makói összeírás? Az uj képviselő-
választói névjegyzék most folyamatban levő ősz. 
szeállitását megelőzőleg, decemberben a lakos-
ság összeírását hajtották végre. Az összeírás 
összesítése most történt meg s az eredmények azt 
mutatják, hogy az össziré közegeiifi munkája nem 
volt pontos. A mostani összeírás eredménye sze-
rint Makó lakosainak száma 35 349 volna, ami ke-
rek 500-al kevesebb, mint az előző évi összeírás 
eredménye volt. Az összeirók összeírtak 18 éven 
felül/férfit 12001-et, nőt 13.133-at, A 18 éven alóli 
férfiak száma 5165, a nőké 5050. Az összes fér-
fiak száma 17.166, a nőké 18.183. A lakóházak szár 
ma belterületen 6722, külterületen 1732, összesei» 
8454, tehát minden házban átlag öt ember lakik. 
Érdekes adata az összeírásnak az, hogy Makón 
mindössze 10 egyén él 90 éven felüli életkorban. 

Makón is megindultak a névtelen levelek. A 
névtelen levéljárvány Makón is fellépett. A ható-
ságok vezetőihez, egyes főtisztvteelőkhöz az utób-
bi napokban érkeztek az első névtelen levelek, 
amelyek alapján — értesülésünk szerint — a vá-
rosházán vizsgálat is indult Hir szerint a város-
házán napok óta folyamatban levő számvevőségi 
vizsgálat egy ilyen névtelen levélben foglaltakra 
is kiterjedt s az ügyben kihallgatásokat is foga-
natosítottak. 

A Makói Torna Klub évi rendes közgyűlését 
szombaton délután 6 órai kezdettel tartja a Keres-
kedők Egyletében. A közgyűlés után a klub tár-
sasvacsorát rendez. 

A hagymaraktár fosztogatót P a s k e s z Jó-
zsef makói hagymakereskedő feljelentést tett a 
rendőrségen, hogy a Teltsch-féle malom helyisé-
gében bérelt raktárát ismeretlen tettesek rejté-
lyes módon megdézsmálták. A betörés elkövetésé-
nek külső jelei nem volak s a rendőrség ezért a 
telep őrzésével megbízott S z i l á g y i Imre volt 
kereskedőt vette gyanúba, mint hamarosan kide-
rült, alaposan is. Szilágyi Imre kihallgatásakor 
beismerte, hogy testvérével, Szilágyi Tódor Kmet-
ty-ucca.l lakossal vés Szabó Sándor Gőzmalom-ucca 
8 szám alatti barátjával szövetkeztek a hagyma-
raktár megdézsmáilására. Szilágyi Imre szerepe 
annyi volt, hogy éjszakára nyitvahagyta az egyik 
helyiség ajtaját, amelyből ablak nyílott a hagyma-
raktárba. Társai ezen az ablakon keresztül azután 
— saját bevallásuk szerint — mintegy 500 kiló 
fokhagymát vittek el s értékesítettek a piacon. A 
lopott hagyma árán azután hárman osztoztak. 

A pénteki makói hetipiacon ma az árak aa 
»gész vonalon lanyhultak. Gabonapiac: Buza 1820 
—18 50, árpa 16.50, tengeri 16 pengő mázsánkint. 
Baromfipiac- tyúk 110—115, kacsa 120—130, iába 
110-120, csirke 120—125. pulyka 110 fillér kilón* 
kint Tojás darabja 8 fillér. 

* 


