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Híreik
— Ráca Antal: a törvényhatósági bizottság u j
— Bélrenyheség és kinzó főfájások, a m á j
tagja. A kedden reggel elhunyt
T a r d o s s - és az epeutaik bántalmai, gyomor- és bélhurut,
T a u s s i g Ármint 1929-ben az ötödik kerüaranyeres bajok és a végbél
megbetegedései
letben választották meg törvényhatósági bi- esetén a természetes „Ferenc J ó z s e f keserűzottsági tagnak. 1934-ben, amikor a választott víz gyorsan ós biztosan megszűnteti a hasivárosatyák felét kisorsolták, Tardoss-Tanpsig szervek pangását. A z orvosok ajánlják.
A n n i n mandátuma nem került sorsolás alá és
— Festőipari szakelőadás. Ai ipartestület fesigy 1939 december végén járt volna le megvátőipari
szakosztálya február 28-án, pénteken este
lasztása. Az ötödik kerületben Tardoss-Taussig után soron következő póttag R á c z Antal, i 6 órakor az ipartestület székházában ismeretteraz igazoló választmány ót fogja behivni a T a r - jesztő szakelőadást rendes. A« előadás keretében
doss-Taussig Ármin halálával
megüresedett az egyetem kiküldötte foglalkozik igen fontos
szakkérdésekkel. Az előadás díjtalan, érdeklődőHelyre.
ket szívesen lát a szakosztály elnöksége.
— Rendkívüli előljárósági ülés az ipartestüx Finggi-via Márkusnál, Kigyó-ncea.
letben. Az ipartestület elöljárósága csütörtökön
— Beöthy Baba és Beregi Oszkár ma é« holdélután 5 órai kezdettel rendkívüli ülést tart.
A vasárnapi közgyűlésre beérkezett
indítvá- nap este „A királyné"-ben.
x Bndapeatre érve a Park-szállodában a keletinyokat késziti elő az elöljáróság.
pályaudvar mellett megtalálja kényelmét, legjobb
— Halálozás. Súlyos csapás érte dr. B o r b o 1 a Jenő rendőrfőtanácsost, a szegedi rendőr- ellátását olcsó árakért E Jwp előfizetőinek 80 száség bűnügyi osztályának vezetőiét. Anyósa, zalék engedményt nyújtunk.
özv. K i r á l y Ferencné 73 esztendős korában
Szegeden elhunyt. Szerdán szentelik be a közrendészeti kórházban, ahonnan Kecskemétre
szállítják és ott temetik el 27-én a családi sírBélyegaryöj teményt és tömegbélyeget Bélyegkereskeboltba. Dr. Borbola Jenő családja iránt mély
dés, Fogadalmi templommal szemben.
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részvét nyilvánult meg.
— Famunkások értekezlete. A Magyarországi
Pamunkások Országos Szövetségének szegedi cso- Mátyás
portja szerdáin este 6 órakor a Munkásotthonban
Almosán, kábultan ébredt. Hiába, fárasztó
(Hétvezér-ucca 9.) összmühelyértekezletet
tart,
volt ez a farsang. Sok báli éjszakát kellett véamelyen a famunkások gazdasági helyzetét és a
gigmulatnia, végig táncolnia. Mert hivatalos
közeli
munkabérmegállapitással
kapcsolatban
volt minden bálra. Ragyogó asszonyszemek
szükséges teendőket L á j e r Dezső titkár ismerkukucskáltak álarca mögé és boldog volt mert
tet}.
minden álarc mögött felismerték.
— „A királyné" — Beöthy Baba és Beregi OszNem lehet ráíogpi, hogy túlságosan filozókár felléptével ma este.
fus lenne. Soha nem volt a®. Nem hatolt a dolgok mélyére és igy nem érdekelte a nagy hó— Megint börtönre Ítélték Felsőbüki Nagy
dolat tulajdonképeni oka. De a hódolatot elFerencet. Érdekes ember került kedden ar.
fogadta és örült neki. Fürdött benne. Mit is
B e r z e Árpád tövényszéki biró elé. Lopás
törődjön azzal, hogy babonás hatalma miatt
miatt állították elő a Csillag-börtönből, ahol
hízelkedik körül. A dolgát elvégzi rendesen,
egyéb bűncselekmények miatt kiszabott börbecsülettel, ugy, ahogyan a sorsa meghatároztönbüntetését tölti. Áz illető előkelő dunántuli
za. Ha nincs jég a nevenapján,- hát csinál, ha
famíliából származik, a neve: Felsőbüki Nagy
talál jeget, hát összetöri és megindítja a megFerenc. Veszprémből került évekkel ezelőtt
dermedt folyóikat, felszabadítja a jégpáncél
Szentesre. Veszprémben ma is sok előkelő roaló] a vizeket. Hiábavaló minden hizelkedés,
kona él. Felsőbüki Nagv Ferenc teljesen elzülminden hódolat, mást nem tehet Ez a rendellött, a negyven év körüli férfi legalább tizszer
tetése.
volt lopás miatt elitélve. Hosszú éveket és hónapokat töltött már el a különböző börtönökMost nagyot nyújtózkodott, álosan nézett a
ben. A birónak arra a kérdésére, hogv mi a
naptárra és amikor ráeszmélt arra, hogy az ő
foglalkozása, több foglalkozást sorolt fel: asznapja érkezett el, rögtön kijózanodott. Magára
talos, kórházi műtős, horbélvmester, zsibárus.
kapkodta hivatalos öltönyét és kisétált a foEzekkel — mondotta — mind szokott foglallyópartra. Tudta, hogy minden szem őt lesi,
kozni aszerint, hogy mikor melyik mesterségőt követi.
nek van konjunktúrája. Ezúttal ís lopás miatt
A parton föltette okuláréját is és nagykokerült a biróság elé, mert Szegvárott több aszmolyan a viz felé nézett. Aztán megcsóválta a
talosszerszámot ellopott és azokat eladta. Szefejét. Jeget nem látott sehol.
mélvi adatai felvételénél elmondotta, hogy előA körülötte álló bámészkodóknak vállvokelő famíliából származik, édesatyja Felsőbüki
nogatva dobta oda a vigasztalást.
Nagy Iván. anyja É h n Katalin volt. A lopáso— Hát nem találtam jeget. De találtam mást.
kat beismerte, azzal védekezett, hogy
hiába
A farsangot. Elég volt belőle. Jég híján öszakar megjavulni, nem sikerül jó útra térnie. A
szetörőm azrt . . .
biróság halhónapi börtönre itélle. Az Ítéletben
És összetörte, Igy lett Mátyás napjából
a VÓdlot' r ' f T v i i e o r l o t t .
húshagyó kedd az idén.

Keresek megvételre

Özv. Taussig Árminná sz. Pollák Lilly, ugy maga, mint gyermekei,
Elly és Lajos, veje, dr. Gáspár Béla és unokája, Gáspár Péter nevében
fájdalomtól összetörve tudatják, hogy

TAUSSI6 ÁRMIN
ny. Máv. műszaki tanácsos

f. hó 25-én életének 62. évében rövid szenvedés után elhunyt.
Gyászolják még Taussig József és Fischer Lajosné sz« Taussíg Malvin testvérei, Taussig Józsefné sz. Färber Rózsi sógornője, valamint számos rokon és jóbarát.
Temetése csütörtökön délulán 3 órakor lesz.
Résízvéllátogatások mellőzését kérjük.
Szeged, 1936 február 25.
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Asprlon Pál (ezelőtt Müller
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készit és behelyez a legújabb
művészi
mód s z e r i n t
Budapesten tartózkodik
febr. 27, 28, 29 és mire. 2.
Található:

látszerésznél, Bpest,
V., Keoskeméti-u. 14.

MAKÓI

HÍREK

A vasárnapi üzletzárás. Az Ismerete« belügyminiszteri rendelet értelmében az üzletek teljes
vasárnapi záróráját el kell rendelni mindazokban
• városokban, amelyekben « kereskedőknek legalább kétharmad része erre nézve kérelmet terjeszt elő. Makón 280 érdekelt kereskedő van, akik
közül az első megmozdulásra 221 irta alá a teljes
vasárnapi záróra megvalósítása érdekében beadott kérelmet. Ennek ellenére a vasárnapi záróra
ma nincsen elrendelve, ami ujabb megmozdulásra
késztette a kereskedőket. Ma 12 kereskedő ismétélten fenntjárt a városházán azzal « kérelemmel,
hogy mt ügyet végre a belügyminiszteri rendelkezésnek megfelelően Intézzék el. A polgármester közölte a küldöttséggel, hogy az ügy eddigi elintézése azért szén edett halasztást, mert az eflintézé«
előtt kikérte a j érdekeltek és a szakközegek véleményét, ezek beérkezése után pedig ugy akarja el*
1nté ni e fontos problétaát, hogy elintézésével lehetőleg kielégíts« a* egymással ellentétes érdekeltségeket.
Ma temetik Csepregi Imrét. Csepregi Imre makői gazdálkodót, Csepregi apátplébános édesapját
szerdán délelőtt 11 órakor temetik a makói katoNkus egyház ravatalozójából.
Anyakönyvi hírek. Házasságot kötött: Víg Bajos Nyerges Erzsébettel, Deák István Baksa Ágnessel. Elhaltak: Csepregi Imre 86 éves korában a
katolikus plébánián, Faragó János 30 éves korában a kórházban és Juhász Mihály apátfalva! lakos 42 éves korában szintén a kórházban.
""Nyolc nap egy kerékvetőért. P r ó n a i Józsel
az eljnult hónapban a kiszombori Munkás-uecáből
ellopott egy kerékvetőt, amelyet a község állított
az egyik szélső ház elé azért, hogy a tulikőzeJ Járó
koosik esetleges kártevésétől megvédje a házát 'A
biróság 8 napi fogházra Ítélte Prőnait a lopásért,
sulyosbitő körülménynek tekintette, hogy köztulajdont lopott el és lopásával a kőznék okozott
kárt.
Hirek a bíróságról. M á t y á s Teréziát lopás
vétsége cimén ma nyolcnapi fogházra ítélte a makői járásbíróság. Mátyás Terézia Pitvaroson feltörte Varga Pál ottani gazda padlását, ahonnan
fehérnemüeket, húsokat és szappant lopott. —
B e r t a János magyarcsanádi napszámos kétizben
lopott baromfiakat magyarcsanádi gazdák bezárt
udvaráról. 14 napi fogházra Ítélték.
A tűzbiztosítás céljából «következett gazdák
közgyűlése. A tűzbiztosítás céljából önsegélyző
egyletbe tömörült makói és környékbeli gazdáK
vasárnap, március elsején délelőtt 10 órai kezdettel a városháza tanácstermében tartják évi rendes
közgyűlésüket.
Az államrendőrség makói kapitánysága az ismert belügyminiszteri rendeletre való hivatkozással jelentkezésre hivja fel az 1918. évben született
mindkét nembeli ifjúságot. A jelentkezés végső határideje március 31. Aki ezideig n«m jelentkezik.
at ellen kihágásí eljárás indul.
Két zsák liszttel menekültek a tolvajok. M é s z á r o s Mihály Kassa-uccai pékmester udvarán
ag éjiel betörők jártak, akiknek sikerült behatolniók Mészárosék kamrájába is és két zsák lisztet
loptak el. A munka azonban nem ment minden
csend nélkül, a zajra figyelmes lett Mészáros felesége, aki a a ablakon át segitségért kiáltott. A tolvajok erre menekülni igyekeztek s hogy menekülésük biztosabb legyen, az egyik zsák lisztet útközben hátrahagyták, a másikkal sikerült eltünndök.
Kézrefcerfiltek a kilincstolvajok Az utóbbi időben tőfyb Fő-téri ház kapujáról letörték, vagy leszereltek a sárga rézkilincs eket Több panasz érkezett a rendőrségre, a panaszosok szerint a tolvajok' csak nehezebb, értékesebb kilincsekre pálráztak. A rendőrség kedden több kiskorú személyében kinyomozta a tetteseket és megállapította
azf Is, hogy a kiskorúak bandában tömörülve végezték a kilincsek leszerelését és a kilincseket az
egyik makói ócskavaskereskedőnél értékesítették.

