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— Küldöttség a városházán. Csütörtök dél-

hon a Cserzy Mihúlv-uccai lakók küldöttsége 
kereste fel a hivatalában dr. T ó t h Béla pol-
gármesterbe! vet lest, akitől kérték, hogv ren-
delje el a város az ucca kövezetének mielőbbi 
k;javítását. A küldöttség hangoztatta, hogv 
szaiaz időben állandóan nagv a por a Cscrzv 
Mihály-jiocóban. a lakások ablakait sem mc-
rik kinyitni. Kérte a küldöttség, hogy addig is, 
amig a kövezet javítást elrendeli a város, rend-
szeresen locsoltassák az uccát. A polsármester-
helvcttes a küldöttség kérelmét kiadta a mér-
nökségnek. 

Kormány zógvürüs doktorrá avatás a sze-
gedi egyetemen. Budapestről jelentik: A kor-
mányzó a vallás- és közoktatásügyi miniszter 
előter jesztésére megengedte, hogy *N a g v Bé-
lát. a Ferenc József tudományegyetemen a 
bölcsészeti tudományok doktorává sub aus-
piciis gubernatóris doktorrá avassák. A kor-
mányzó az ünnepélyes avatáson képviseletével 
a vallás- és közoktatásügyi minisztert, akadá-
lyoztatása esetén dr. Tasnádv Nagy András ál-
lamtitkárt, vagy Szilv Kálmán államtitkáét 
biz la meg. 

— MUNKAKÖZVETÍTÉS. Munkát kaphatnak 
a Hatósági Munkaközvetítő utján. Férfink: 14 ko-
vács. 1 géplakatos, 1 vasesztergályos. 2 fiatul la-
katos, .2 órás. 1 fogépmunkás. 2 asztalos vidéken, 
3 kádár vidéken. 8 bognár. 1 kaptafnkészilő, 1 
magvarszabó vidéken, 1 keztvükészitö 1 cipész, vi-
déken. 1 cipőfelsőragasztó, 1 cukrász állami inté-
zetbe, 3 kifutófiú. 1 nőtlen gazdasági mindenes. 
NöU: 3 hölgyfodrás/nő vidéken. 2 vövőnd .'gyár-
ban). 1 Varrónő. 4 cukorka elárusítónő a szabad-
téri büffébo. Hadigondozottak lé-zérc fenntartott 
munkahelyek: 1 műszerész, 1 tiata! lakatos, 1 
gyümölcscsomagoliönö. 

— Tropteal. BIau. Olcsó árak. Kelenicn-ucca 5. 
Telefon 30-53. 

— Nyaralás — kerékpáron. k's pénzű ember 
leghűbb barátja a kerékpár. Amióta a nemzet-
kdei autóul megnyílt, egyre többen ülnek fel a 
kerékpárra, hogy nagyobb furákat tegyenek. Ma 
már, aklw'k nincs pénze, de ran kerékpárja, ha 
Pestre kel mennie, nem sokat téloáz'k. fl'ap 
a gépére és néhány óra a'att már a főiáros ha-
tárában nyomja a peáá't. De már nyaralásra 
is felhasználják a kerékpárt a rékonypénzü embe-
rek. Az e'mulf napok':an például egy háromtagú 
társ ság. Farkas Pál-él neje, valamint Priszljnyer 
István li tá rvta e', hogy kerékpáron nyaral. Mi-
a'da még so/wm vo'tak a Balatonon, a transz-
kontinentális uton a Bala'on par'jdra wn'ek és 
egy teljes hétig kerékpároztak, fíuríaprs'ról Székes-
fehérvárra, onnan a Ra'atonra mentek, majd 
ugyanezen az uton tértek vissza egy hét múlva. 
Mindhármuknak összesen 80 pengőbe került az 
egyhetes nyara'ás, amely bői'dk ed tt kalandok-
ban. izga'makban és amely sportnak sem volt 
utolsó dolog... .4 nemzetközi ut a kispénzű />ol-
gár előtt is megnyitotta a távolságokai és olya-
nok is megengedhetik maguknak ma már az 
utuzás élvezetét, akik azelőtt a roS3z útviszonyok 
következtében nem is gondolhattak erre. 

— Istentisztelet a zsinagógában péntek c.-te 7 
órakor, köznapokon reggel egynegyed 7 és este 
fél nyolc órakor. Böjti istentiszteletek szombatén 
este egy negyed .9, vasárnap reggel egynegyed 7 és 
vasárnap este fél 8 órakor. 

— lta belei el vannak dugulva és gyomra rossz, 
rgy folyamodjék azonnal a természetes „Ferenc 
József" keserüvizhez. mert cz már csekély, clig 
egy pobúrnyi mennyiségben i? gyorsan, biztosan 
és mindig kellemesen k'liszliljn az emésztés út-
jait s jo étvágyai es friss közérzetet teremt. Az 
orvosok ajánlják. 

— Féloldali liüdésben fekvő betegeknek 
igen nagy megkönnyebbülést szerez reggelen-
ként egy kis pohár természetes „Ferenc Jó-
zsef" keserűvíz azért, mert anélkül, bogy a 
betegnek a legcsekélyebb mértékben is eről-
ködnie kellene, a beleket alaposan kitisztítja 
és az egész anyagcserét előmozdítja. Az orvo-
sok ajánlják. , . 

Nem vagvunk elég gazdagok ahhoz,hogy silány 
és otesó szövetekből visel jünk ruhákat. Többszöri 
csinállalási költséget takarítunk meg, ha tiszta 
szingyapjuszöveteket veszünk Még ma kérje a 
szövelmintakotlekqió költség- cs kötelezettség-
mentes elküldését a Trunkhahn posztógyártól 
Budapest, XI , Lenke-ut 117. 

— A Szinházi Étet uj számában ' Szép Ernő, 
Bnbav József, l'rsula Punolt irtak cikkeket, Hat-
vány t.ili levele, Karinthy Frigyes humoreszkje, 
stb../ stb. 
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Németi! és Minich 
professzorok 

érdekes vallomása 
Torday László 

orvosi bizonyítványáról 
\ 3000 pengős ügyben elmebeteg volt 
Torday, a 150 ezer pengős ügyben újra 

meg kell vizsgálni 

Budapest, julius 15. A Torday László elme-
állapotáról kiadott orvosi bizonyítvány ügyében 
tegnap megkezdődtek a kihallgatások. Az első ki-
hallgatott Németh Ödön professzor volt. aki Tor* 
day elmeállapotáról adott véleményét fentarlotta. 
Azután Torday védőjét, dr. Székely Sándort hall-
gatták ki. 

A védő vallomása szerint a család megbízásá-
ból kereste fel a professzorokat, hogy vizsgál-
ják meg Torday elmeállapotát. Minich és Németh 
professzorok vizsgálati diját ő állapította ineg 
és fizc te ki a család által rendelkezésére bocsá-
tott összegből. Az igy kifizetett pénz — 100—100 
pengő előzetes vizégikitírt, 500—500 pengő a to-
vábbi vizsgálatokért — a professzorokat, mint 
magánorvosokat illette. 

Igen érdekes volt Minich professzor vallomása. 
Kijelentette, hogy Torday akkori elmeállapotára 
vonatkozólag és a 3000 pengős sikkasztással kap-
csolatban továbbra is fenlartja véleményét, azon-
ban időközben olyan események történtek, ame-
lyek egészen más világításba helyeik a tanácsos; 
elmeállapotának megítélését. Az uj adatok alap-
ján uj vizsgálatnak kell megállapítani, hogy a 
junius 4-én talált ok ma is fcnnáll-c. 

Egyébként pedig, .mint azt a korábbi kihallga-
tás jegyzőkönyve is elmondja, egyáltalán nem tud-
hatták. hogy Torday olyan ügyben szerepel, amely 
később a iönényszék elé kerül. Székely Sándor 
ugy informálta óket, hogy csak fegyelmi ügy-
ről van szó, amelynek büntetőjogi következmé-
nyei nem lesznek. A védő csik 3000 pengőről tett 
említést és felmutatta az emiatt kiadott felfüg-
gesztő végzést. Erenkixül 3003 peigö. öl szóló pos-
tabeflzetési lapot, ami szerint a 3000 pengőt már 
vissza fizet lék s igy a minisztériumnak nincs kára. 

Torday orvosi vizsgálata ezzel egyidőben folyik 
a fogházban. Az ujabb vizsgálatot dr. Bokody 
Aurél egyc.eini magántanár és dr. 7.8akó István, 
a lipótmezei elmegyógyintézet igazgató-főorvosa 
végzi. 

A földművelésügyi miniszter jóváhagyta Csanád 
varmegye 5000 pengős kiállítási segélyét. Csanád-
megye törvényhatósága a Csanádmegyei Gazda-
sági Egyesület szeptember 5- 12-ig Makón rende-
zendő nagyszabású jubiláris kiállítására és ün-
nepségeire 5000 pengő támogatást szavazott rreg, 
A földmüvelésügyi miniszter jóváhagyta ezt a ha. 
tározatot s a jóváhagyás alapján Tarnay alispán 
már utalványozta is a vármegyei állat tenyésztési 
és állategészségügyi ebadóalapból a megszavazott 
támogatást az egyesület részére. 

Lelepleztek két buzaesaló asszonyt. Furfangos 
inódon károsított meg két makói asszony egy Rá-
Uóczi-uccai gazdálkodói. Tegnap beállított N a g y 
Gy. Erzsébet Rákóczi-ucca 29. szám alatti gazdál-
kodó házához két makói asszony, akik búzát akar, 
lak vásárolni. Hosszas alku után megegyeztek féi-
mázsa buza megvételében, 9 pengő 60 filléres áron. 
A búzát felszedték zsákba, a zsákot oz egyik í »z-
szony feltette talicskára, mialatt a másik asszony 
valami kifogással az udvar hátsó részébe ment, A 
tiieskás asszony arra való hivatkozással, hogy 
siet a búzával a malomba, a fizetést majd elin-
tézi a társa, távozott. Amikor a másik asszony 
előjött az udvarból, ő is távozni akart. A gazd-
asszony reászólt, boga* mi lesz a buza árával, 
mire azt a választ kapta a másod'k asszonytól, 
hogy neki semmi köze a megvett búzához, ez a 
másik asszony dolga volt. ö csak véletlenül volt 
vele. A károsult' gazdaasszony feljelentésére a 
rendőrség hamarosan kinyomozta a két buzaesaló 
asszonyt Horváth Jánosné Boros Piros és Mária 
Antalné Tátra-uccai asszonyok személyében, akik' 
már követtek el hasonló csalásokat s akik ezút-
tal is nyomban eladták a fél mázsa búzát 9 pen-
gő 40 fillérért az egyik gabonakereskedőnek és ai 
kapott pénzen nyomban megosztoztak. Csalás vét-
sége miatt megindult ellenük az eljárás. 

A jövő vasárnap is szabad a cséplés. 'A föld-
müvelésügyi miniszter előbb két vasárnapra, most! 
ujabb két vasárnapra függesztette fel Makón és 
Csanádmegyében a mezőgazdasági munkákra- a 
munkaszünetet, ugy, hogy julius 18-án is szibadoa 
folyhat a cséplési munka. 

Veszedelmes kotuszurús. Fári Imre 45. éves • 
gazdasági cseléd, aki Magyarbánhegyes határá-
ban, a Telbisz-majorban volt alkalmazásban, kö* 
rülbelül egy héttel ezelőtt heretarlón dolgozva, 
mezítelen lábával kotuba lépett, amely talpán és 
sarkán szúrta meg. Fári nem tulajdonított sérülé-
sének fontosságot. Mikor azonban nyakán kezd-
te érezni a merevgörcs fájdalmait, rémülten fu-
tott a községi orvoshoz, aki tetanuszoMst adott 
neki s beutalta a makói körházba. Állapota sú-
lyos, életveszélyes. — Fárinál óvatosabban és 
okosabban járt" el O r o s z József, Szikszai-ucea 
33. szám alatti lakos, 16 éves gazdasági cseléd, 
illetve gazdasszonya, Görbe Józsefné. Orosz. Jó-
zsef is ugyanúgy járt, mint Fári: kotuba lépett, 
mely a talpán megsebezte, Görbéné azonnal or-
voshoz, majd kórházba vitte a sérült kisbérest, 
aki idejében kapott . tetsínuszoltáslól rövidesen 
meggyógyult. 

Szemén harapta meg a kutya. Veszedelmes ku-
tyaharapással szállították be tegnap a mentők « 
kórházba K ó s z ö Pistát. Kószó János TOrr-uc* 
ra 13. szám alatt lakó napszámos f éves kisfiát. 
Kószó Pistát megtámadta a szomszédasszony, özv. 
Biró Imréné kutyája s a szemén harapta meg. A 
kórházban állapították meg, hogy a harapás nem 
sértett meg nemesebb szemrészt, ugy, hogy s» 
szeiniiélysérülés előreláthatólag 20 napon belül 
begyógyul. 

Anyakönyvi hirek. Házasságra jelentkeztek: 
Gyapjas Ferenc Királybaimi Etelkával. Elhaltak! 
Rácz József magyarcsanádi lakos 16 éves korá-
ban a kórházban 

Friss fe j - láb 
kapható 

a Pick szalámigyárban 
szombat reggel 7 és 10 óra közöli 

kg-kénf 5 4 fillérért 
Sózott szelet szalonna P t'36. 


