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Dorozsmán elfogtál! 
az ulszetredi trafiktieförés 

második tettesét 
(A Délmagyarország munkatársétól.) Be-

számolt tegnapi számában a Délmagyarország, 
hogy Újszegeden, a Temesvári-körut sarkán 
álló önálló trafikbódéba két ember vasárnapról 
hétfőre virradó éjszakán betörést kísérelt meg, 
de az őrszemes rendőr rajt i ikütött, Az egyiket, 
Kozaneez Mihály 28 esztendős napszámost el-
fogta, míg a másik a sötétben kereket oldott. 
Kozanecz Mihály a rendőrségen megnevezte 
szökésben lévő bűntársát Rácz László 30 éves 
szegedi napszámos személyében. A nvpmozás 
megindult Rácz László kézrekeritósére és ked-
den délelőtt sikerült is elfogni Dorozsmán. A 
rosszul sikerült betörés után Dorozsmán lakó 
fivéréhez szökött, ett meg is találták és Sze-
gedre hozták. 

A két betörő tagadja, hogy része lenne az 
ntóbbi Időben elkövetett trafikfosztogatásnak. 
azaal védekeznek, hogv csak ebben az egy eset-
ben kísérleteztek trafikbetöréssel. De beis-
merték, hogv ők jártak a nyáron a móravárosi 
iskolában, ahonnan pénzt és könyveket vit4ek 
magukkal. Elmondották, hogy mindketten 
hosszabb idő óta munka nélkül vannak, nyomo-
rogtak ós ez adta az ötletet a betörések elkö-
vetésére. A rendőrségen megalapították, hogy 
ugy Kozanecz, mint Rácz. már lopásért tün-
tetve volt régebben. A két betörőt átad 'ák 
a» ügyészségnek. 

Őszikötöttáruk 
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•— Meghalt Frank Adolf felsőháií tag. Bu-
dapestről jelentik: F r a n k Adolf, a magyaror-
saági ortodox izraelita hitfeleüezet felsőházi 
képvisel je kedden délután 78 éves korában 
elhunyt. 

— Elóadás. L a j o s Sándor, a tehetséges fiar 
fal festőművész, aki a közelmúltban nagysike-
rig kiállítást rendezett a református egyház ta-
nácstermében igen érdekes megoldású színes 
Uissra.vzaíból, kedden este nagy érdeklődéssel 
UJsért előadást tartott a Bethlen Gábor Körben 
a modern finn művészetről. Előadásában a Ka-
levala hatását fejtegette a finn művészetre. A 
fiatal festőművész előadását nagyszámú hall-
gatóság tapsolta meg. 

— Temetés. Nagv részvét mellett temették el 
kedden délután a Budapesten elhunyt dr. L i p -
p a v István IPOK Igazgatóhelyettest. A temetésen 
megjelent az elhunyt rokonsása, a barátok, volt 
iskolatársak nasy csoportja, ott volt többek között 
Pintér tábornok, Sárav póstafőinazerató, Sárav 
törvényszéki biró, Borbola rendíirfőtanácsos. A 
testületek részér«! meffielent az IPOK vezetősége 
élén Pspp József országos elsők és Dqbsa Lás?-
jo igazgató, a budapesti kereskerlplmi és iparka-
mara részéről Nagv Antal alelnök, a szegedi és 
debreceni kamnra kéoviseMében Cserzv Mihály, 
aa OTI igazgatóságának képviseletében Baár Je-
nő. az ipartestületi tisztviselők megbízásából Fü-
rpdi Lajos, a szecedi ipartestület vezetőségének 
éjén Körmendv Mátyás, a makói ipartestület rc-
síéről Bittner Róbert. A Dugonics-temetőben a 
koszorúkkal takart koporsónál az egyházi gyász-
szertartás után D o b s a Eászjo dr., N a g y An-
tal és F ü r e d i La>os mondottak búcsúbeszédet. 
Kiemelték az elhunytnak az ipari érdekek szolgá-
latában teljesített érdemeit, tevékeny munkásságál. 

— Fehértói halárusitás! Október hó 15-töl kezd-
ve a vátosi bérház halárusító bóltjában, a váro-
si fehéttéi halgazdaság a fehértói iaalak árusí-
tását meskezrii 

— Az asszony kötelessége törődni azzal, 
hogy béjmüködése rendben legyen, amit pe-
dig ugy érhet el, ha naponta reggel éhgyomor-
ra egy félpohár természetes „Ferenc Józse f 
keserüvizet iszik, amely enyhén és kellemc-
sen, pontosan és biztosan szabályozza ¿az 
emésztés folyamatát. 

— Stauffer pusztasajt viláirmArka 

— MUNKAKÖZVETÍTÉS. Munkát kaphatnak a 
Hatósági Munkaközvetítő íítján: 1 tűzhely laka-
tos, 30 répaszedő munkás vidéken, 5 kovács, 1 
kocsifényezö kárpitos dukkoló raunkós, 2 kádár, 
3 bognár, 4 kosárfonó, i ketekötő, 1 böröndös, 1 
kárpitos, 2 kötszövő, t kötélgyártó, 24 eipész 
helyben és vidéken (kézi. nagy, kenfékciós és ma-
gyar munkás), 3 höjgvfodrásznő, 1 hentes mészá-
ros nőtlen, 1. mázoló fényező, 8 kövező, 4 üzlet-
szerző, 1 cijknísz tgnuló, 2 kifutó kerékpárral, 1 
pincérleány. Hadigondozottak részére fenntartott 
munkahelyek: 3 lakate6, 2 kötszövőnő, 2 fonónő, 

4 szőnyegcsomózónő, 8 téglagyári munkás és nő, 
7 fürészgyári mijnkás, 3 földmunkás, 3 koppasz-
tónű, 3 szövőgyári tnunkásnő. Női osztályon: 1 
szakácsnő Budapestre. 

— Sakkverseny. Nagy érdeklődés mellet folyik 
a SzFIE által rendezett sakkcsapatverseny a fel-
sővárosi Katolikus Házban. Kedden az volt a 
helyzet, hogy a SzFIE 29:23 arányban vezetett a 
VSC ellen. Á versenyt szerdán este 7 órakor foly-
tatják. 

. TTlxikcH túrák.. 

A taücskaut, a makói munkások és a meg-
drágított helypénz 

A tegnapi városi közgyűlés sok érdekes hatá-
rozata sorában nagy jelentősége van annak, ame-
lyet N a g y Gy. Mihály városi képviselő indítvá-
nyára hozott a város képviselőtestülete és amely 
alkalmasnak játszanak arra, hogy rendezae ezt az 
évek óta húzódó ügyet. A határozat és indítvány 
alapját képezte az a miniszteri rendelet, amely 
most már egyszer és mindenkorra leparancsolta 
a t'Uieskáí arról a járdáról, amelyet a mákéi ta-
licskások pénzéből építettek Nagy Gy. Mihály 
ait ifiditványoztg. hogy a rendes járdák mellé ké-
szíttessen 9 város Wilőn taMeska,járdát ? talics-
kások számára. Mindjárt fedezetet is jelölt meg 
erre a eélra a közmunkaköltségvetésben. A köz-
gyűlés az indítványt alkalmasnak találta a pro-
bléma végleges megoldására és egyhangú hozzá-
járulásával emelte határazattá 

Az interpellációk sorában nagyobb jelentősége 
veit H. S z a b ó Imre két interpellációjónak Az 
egyikben azt kérdezi a polgármestertől, hallotta-e 
L ő r i n c z Jenőnek a rádióban Makóról tartott 
előadását és szükségesnek tartja-e, hogy egy má-
sik rádióelőadás tartassék a Lőrincz-féle előadás 
társvi tévedéseinek korrigálására. Másik interpel-
lációjában azt kérdezte a polgármestertől, igaz-e 
Nagy Erpő megvebizottsági tagnak az a megye-
gyűlésen elhangzott kijelentése, hogy a polgár-
mesternek a terméseredményekre vonatkozó je-
lentése nem fedi a valót és osztfa-e a polgármes-
ter Nagy Ernőnek azt a kijelentését, hogy a 
makói munkások nem vállaltak a nyáron arató-
munkát. mert izsatók visszatartották őket ettől 
s ennek következtében aratómunka helyett — kár-
tyázta!^, 

A polgármester nem válaszolt e két interpellá-
cióra A választ — förvénvhen biztosított jogaira 
való hivatkozással — a jövő havi közgyűlésre 
halasztotta. 

Nagy port vert még fel a helypénz ügye. A mi-
niszter felemelte a makói helvpénzek tarifája* 
olyan maffasrg, amelvet garasaikkal semmiesetre 
se érnének el a makói piacra járók. A város ve-
zetősége js belátta, heffy ez feltétlenül a piacuk 
elsorvadásához fof? vezetni, éjiért tavasplta a pol-
gármester. hosv az emelésben történt túlzás vet 
széiveire hivassák fel a minieitsr figvelme A 
közgvülés egyhangúlag fogadt* el a »elgármeste-
ri 'áv.nslatet. 
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Az első diplomás iparos Makón. A makói pol-
gármester, mint elsőfokú iparhatóság hagyma, 
zöldség és őrleményekkel való kereskedésre ipar-
igazolványt adott ki dr. P a t k ó s Imre ügyvédje-
lölt számára. Patkós az első diplomás Makón, aki 
iparigazolványhoz kötött foglalkozással akarja 

mcgkcfcgfú a kenyerét. Az indíjlás biztató, inert 
ebben pz évben ő a századik, akjnok ilyen igazol-
ványt kiadott a polgármesteri hivahil 

Anyakönyvi hírek. Elhaltak: Ménesi Mátyásnr 
Szentpéteri Julianna 70 éves. Sarkantyu-ucca 1.. 
Kolompár Erzsébet 38 éves. Kápolna-uccu 17.. Fe-
jes Sándor 7 éves. Járondó 59—1. 

A szegényházi élelmezés ellen panaszkodtak a 
makói közgyűlésen. Makó képviselőtestülete teg-
napi ülésén n szegénymenház kezelését ujabb cgv 
évre a városi szegény gondozó bizottságnak adta 
át, amely a szegénygondozó nővérek utján láttat-
ja el a szegényház élelmezési és egyéb gondozási 
teendőit- Az egyhangúlag hozott határozat vitá-
jában F a r k a s Imre szóvátette az ápoltak köré-
ben felmerült panaszokat a szegényházi élelme-
zés ellen, amely nem a makói szokásnak és „száj-
Íznek" megfelelő és a házi kezeléshez képest a 
husadagokban szűkösebb. Nikelszky polgármester 
a panaszokra megjegyezte, hogy az első két év-
ben a szegényházi ápoltak ruhabeszerzése szűkí-
tette az élelmezési adagokat, azonkívül pedig lu-
datosan történik a füszertelen étkeztetés, mert 
a? élemedett korban levő ápoltak érelmeszesedés-
re hajlamos szervezetét n°ni észszerű fűszerek kel 
feleslegesen izgatni. 

A vágóhídi átalakítások ügyében a városi köz-
gyűlésen C s n m o r Sándor városi képviselő in-
terpellációt terjesztett a polgármester elé, amely-
ben kifogásolta, hogy a folyamatban levő munkák 
máris olyan hiányosságokat mutatnak, amelyek 
aggodalmat keltenek. így a vastartók merevítése 
körül, valamint a cementburkolat állóképesség 
tekintetéhen vannak a szakértőknek komoly aggo-
dalmai. Szabó Imre városi főmérnök megnyugtató 
választ adott s kijelentette, hogy az átvétel alk.il-
mával a legszigorúbban fogják megvizsgálni 
végzett munkák helyességét és tartósságát é< 
csak jó munkát hajlandó átvenni és kifizetni a 

város 

Motorkerékpár, Wanderer, oldalkocsis, kardá-
nos, 5Qft-as. príma állapotban, luxus felszereléssel 
eladó. Urbán főkertász, Makó. 

— Belvárosi ifjak lártkérü íáneestélye ma este 
8 órai kezdettel Kurbos Illy táncintézetébcn 
Zászló-ucca 2. 

— Cserép Sándor szűcsmester Horváth M.-ueca 7. 
x Budapestre érve a Park-szállodában a keleti-

pályaudvar mellett megtalálja kényelmét, legjobb 

ellátását olcsó árakért E lap előfizetőinek 20 szá-

zalék engedményt nyújtani. 

— Országosan körözték a főorvost, megtalálták' 
Lipótmezőn. Budapestről jelentik: A nyíregy-
házi rendőrség elrendelte T u r i Lajos OT1-
főorvos országos körözését, aki nyomtalanul 
eltűnt nyíregyházai lakásáról. A lipótmezei el-
megyógyintézet értesítette a főkapitányságot, 
hogy Turi Lajos az intézet ápolása alatt áll. 
I'uri ezt megelőzően megvizsgáltatta magát a 
főkapitányság rendőrfőorvosával és a vizsgá-
lat eredménye következtében utaltatta be ma-
gát a gyógyintézetbe. 
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