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Megbírható margitszigeti évelő selyem-
pázsit fűmag-

keveréket J | c g e | | j j s vetőmag 

ben vegyen! 

szaküzlet é-

Tisza Lajos körút 51. 

— Gyomor- és bélbajoknál, a má j és az 
epeutak megbetegedéseinél, reggel felkeléskor 
egy pohár természetes „Ferenc József" kese-
rűvíz kortyonként elfogyasztva igazán remek 
hashajtó. Kérdezze meg orvosát. 

— Súlyos baleset. F e i n Lázár 93 eszten-
dős magánzó, aki a Béke-ucca 15. szám alatt 
lakik, hétfőn délelőtt az Attila-ucca sarkán 
elesett ós 6ulyos zuzódásokat szenvedett. A 
mentők életveszélyes állapotban szállították 
kórházba. 

— A szegedi elemi iskolák matinéja. A sze-
gedi elemi iskolák szegénysorsu növendékei-
nek tanfelszerelése javára vasárnap dél-
előtt nagysikerű előadást rendeztek a szín-
házban, amelynek nézőterét mindenütt apró 
gyermekfejek népesítették be. A műsort jól 
állították össze az iskolák igazgatói, az egyes 
számok amellett, hogy szórakoztattak és le-
kötötték a kicsinyek figyelmét, igen gondo-
sak változatosak és érdekesek voltak. A Szent 
László leventezenekar játékával vette kezde-
tét az előadás, majd a belvárosi leányiskola 
"lső osztálya kitűnően összeállított zenés tor-
nagyakorlatot mutatott be, a belvárosi fiúis-
kola negyedik osztályának cserkészei vidám 
jelenetet adtak elő, báios volt a belvárosi 
leányiskola második osztálvu növendékeinek 
szines, eleven tánca, értelmésen és ügyesen 
játszottak a Somogyiteleui-iskola növendékei 
cgv mesejátékban, szcp és hatásos volt a 
Szillérí-iskola I I—IV. leány és fiúosztályai-
nak játéka és tánca a magvar lakodalom be-
rnutalásában, gondos előkészítés látszott a 
rókusi elemi iskola énekkarának szerenlésén, 
a Csongrádi-sugárúti iskola VI. leány és fiú-
osztályai egy Szent István korabeli életkénet 
mutatlak be ügvesen. látvánvos. iuen sikerült 
szám volt a belvárosi leánviskola III. osztályá-
nak Gavotte tánca és végül ötletes volt az al-
sóvárosi iskola IV. leánv és V. fiuosztálvainak 
énekszóra bemutatott pattogó tornagyakorla-
ta. A iól sikerült műsort a levenlezenekar in-
dulószáma fejezte be. 

Kávépörkölés naponta reggel 7—9-lg Kocsisnál. 

— 71 éves asszony holtteste a Tiszában. Há-
rom nappal ezelőtt rejtélyes körülm'nvek kö-
zött eltűnt szentmihálvteleki lakásáról özv. 
Jóiárt Mihályné 7Í esztendős asszony. Hoz-
zátartozói mindenfelé. keresték, de nem akad-
tak nyomára. Vasárnap délután azután elő-
került az asszony, holtan. A Tisza Gvála kö-
zelében a partra vetette, ahol a halászok meg-
találták. A nyomozás fogja megállapítani, 
hogy Jóiártné miiven körülmények között, ke-
rült a Tiszába. va"nn öngyilkosság történt-e, 
vagv pedig bünce1'1 mény van Jójártné halá-
la hátterében. Holttestét, a törvényszéki orvos-
tani intézetbe szállították. A nyomozás folvik. 

— Négy hónapi fogházra ítélték a feleséget 
bíiiisegódi bünrészcsség miatt. J. Gyula konyhale-
gény volt az egyik szegedi vendéglőben. Felesége 
minden este zárás után megvárta. J. Gyula rit-
kán jött ki az üzletből üres kézzef, majd minden 
alkalommal hozott magával hol egy kis zsirt, hol 
egy fazekat, csuprot, szenet, fát, ami a kezeügyé-
he akadt. Végül a tulajdonos észrevette a dolgot 
és feljelentést tett J. Gyula és felesége ellen. Az 
alkalmazott ügyében időközben megszűnt' az eljá-
rás, mert a tulajdonos a feljelentést visszavonta, 
azonban az asszony ellen tovább, folyt az ügy és 
hétfőn a törvényszék bünsegédi bünrészcsség ci-
mén jogerősen négy hónapi fogházra Ítélte. 

— Pászkaliirdetniény. A hitközség közli fagjal-
vnt. hogy csak azok pászkaszükségletérő! gondos-
kod Int, akik utalványaikat április 11-én, hétfőn 
délután 5 óráig a hitközségi irodában (Margit uc-
ea 20., I.) kiváltják. Tojásos pászka kilogranion-
kint 2.50 P árban kapható. 

-- Kulturdéiután. A Felsővárosi Katolikus 
Népkör vasárnap délután a felsővárosi Katolikus 
Házban jól sikerült kulturdólulánt rendezett. Nng-
rárlv Tibor csellón fátszott Szeles Tstvánné zongo-
rnkisérete mellett. Pék Sarolta mély érzéssel sza-
valt. Bánáti Antit klarinéton magyar dalokat' 
adott elö nagv sikerrel, majd P. Merényi V;ncc 
minorita rendi házfőnök tartott előadást ..A spi-
ritizmus katolikus megvilágításban" eimen. 

— ELfiAPASOK. Pr. F a r k a s György, a ka-
tolikus szabadegveiem keretében ma este 8 óra-
kor ..Néni ifínségünk szervezésének vélkitüzései" 
címmel a tanárképző főiskola előadótermében elö-

íadást tart. 

MAKÓ iv. 5. 
Házastársak, okik a vásárban velközietlék le 

egymást. Nem mindennapi perpatvar zajlott le 
vasárnap délután a makói vásárban. H e r 111 n g 
János sütösegéd összetalálkozott kütönváltan élő 
feleségével, G a l a m b Rozáliával. A házastár-
sak összctalálkozását összeszólalkozás, majd ve-
rekedés követte, amelyről kölcsönös rendőri feb 
jelenlések számolnak be. Ilcrtling Jánosnak kü-
lörrváltan élő felesége ellen tett feljelentése sze-
rint az asszony volt a támadó, aki valósággal és 
a szó teljes értelmében ..levetkőztette" a férjei, 
amennyiben ruháját a verekedés során letépe róla. 
A férj hazament, átöltözött s ugy tért vissza a vá-
rosba. A véletlen újból összehozta a harcias ssz-
szonnyal, aki — a feljelentés szerint — újból le-
szaggatta róla ruháit. Az asszony részérőt szin-
tén megtörtént a feljelentés, amely a férjet vá-
dolja meg a kölcsönös összCveszés folyamán tör-
tént ruhaletépésekkel. 

A szegedi kereskedelmi és iparkamara vezetői-
nek látogatása Makón. A szegcdi kereskedelmi és 
iparkamara vezetősége: Bainer Ferenc kamarai 
elnök és dr. Tonelli Sándor főtitkár hétfőn dél-
előtt Makón az ipartestületben, majd ezt követő-
leg délután fél 3 órakor a Kereskedők Egyleté-
ben tett látogatást. 
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Ellopott kerékpár. Dr. F r i c d Ármin feljelen-
tést tett a makói rendőrségen ismeretlen tettes el-
ICD, aki vasárnap délután, a városi bérpalota ud-
varáról ellopta Opcl-gyártinányu kerékpárját. 

Helyszini tárgyalás a Szegedi-ucea kövezése 
ügyében. Kedden délelőtt 10 órakor lesz helyszí-
ni tárgyalás a Szegedi-ucea ujrakövezése tárgyá-
ban. A szeged—aradi állami ut Szegedi-uccai sza-
kaszának ujrakövezésérc az államépitészeti hiva-
tal két tervet dolgozott ki, amelyek közül az 
egyik teljesen nagyvárosi módon oldaná meg a 
Szegedi-ucea kérdéses szakaszának újraburkolá-
sát, felemelt gyalogjárókkal, földalatti vtzlrvezetö 
csatornával s a kövesut kc't oldalán parkosítás-
sal, A kétféle megoldási terv között az uccabeli 
háztulajdonosokon múlik a döntés, illetőleg attól 
függ, milyen összegű hozzájárulást hajlandók vál-
lalni. A régi makadám utkövezés helyeit az út-
test különben kiskoekaköburkolatot kap. 

A' váro9Í hirtoknyilvántartási állás. Dr. H a-
1 á s z István birtoknyilván'tartónak pénztárossá 
történt megválasztásával megürüli állás teendői-
nok ellátásával, amig az állás betöltésre kerül, a 
polgármester Kelemen István városi dijnokot, aki 
eddig is a birtoknyilvántarlói hivatalban dolgo-
zott, bizta meg. A birtoknyilvántartói állásért a 
küzdelem már megindult a jelöltek' között, akik 
négven is vannak: Gerzanits Elemér, Horváth 
Gyula, Szentirmai Géza és Tóth Ferenc. 

Anyakönyvi liirck. Házasságra jelentkeztek': 
Háló Bálint Kovács Hona Teréziával. Elhaltak: 
Czene Istvánné Nagy Katalin G5 éves, Szcndi Já-
nos 56 éves (Dembinszky-ucea 29.), 
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Sógorok revolveres harca 
A törvényszék felmentette a revol-
veres gazdát, mert életveszélyben 

forgott 

(A DHmaomrorszáa munkatársától.) Ér-
dekes tárgyalást tartott hétfőn a 6Zogedi tör-
vényszék Rács-tanácsa. Diós István makói 
gazdálkodó került a vádlottak padjára szándé-
kos emberölés bűntettének kísérlete miatt. A 
vádirat szerint két esztendővel ezelőtt revol-
veréből rálőtt sógorára, Mándoki János gaz-
dálkodóra, akinek ltomlokáról a revolvergolg/á 
lepattant, ugy, hogy csak jelentéktelen sérü-
lést szenvedett, amelv néhány napon belül 
meggyógyult. A hétfői főtárgaláson Diós el-
mondotta, hogv a rabiátus, verekedős termé-
szetű Mándoki hosszú évek óta gyűlöli őt, ha 
csak szerét ej tettei, szidalmazta, megveréssel 
fenyegette, ő pedig félt tőle. A kérdéses alka-
lommal is az történt, hogy Mándoki megvárta 
őt az útszélen ós amikor ki akarta kerülni, 
goromba megjegyzéseket tett rá, szidalmazta, 
majd kergetni kezdte. Bekergette a szőlőbe, 
ott azután szorongatott helyzetében elővette 
revolverét és ráfogta, Mándoki azonban nem 
ijedt meg, hanem továbbra is feléjo tartott. 
Háromszor csottentettc cl a revolver kakasát, 
az azonban nem 6ült el, közben már csak egy 
lépés választotta el Mándokitól, végre a ne* 
gyedik próbálgatásra a revolver eldörrent és 
a golyó Mándoki homlokának csapódott. 

A bíróság kihallgatta a hatalmas termeti! 
Mándoki Jánost, aki azt vallotta, hogy csu-
pán azért, szólt Diósra, mert az el akart sur-
rant mellette. Elmondotta azután, hogy Dióa 
szidalmazta őt, maid revolvert rántott sé rá-
szegezte a pisztolyI, ő azonban nem ijedt 
meg tőle. felóie indult, mig csak homlokárt 
nem találta a golyó. 

— Maga csak nekimegy egy revolvernek? 
— kérdezte az elnök. 

— Még nagyobb veszedelemnek isi — feleltei 
önérzetesen Mándoki. 

A biróeág több tanút hallgatott ki. akikről 
kiderült, bogi' bizony erősen respektálja mind-
egyik a nagyerejü és bátor Mándokit. A tanuk 
elmondották, hogy Mándoki mindig megvető-
leg bánt Dióssal. 6zidta e fenyegette, Diós 
pedig nagyon félt tőlo és igyekezett útjából 
kikerülni. 

A bíróság Dióst felmentette az ellene emeli 
vád alól, megállapítva, hogv Mádoki egyene-
sen belement a revolverbe, a esettentgetésok 
sem tántorították el és Diósnak nem volt 
más választása, minthogy rálő. mert tudhat-
ta., hogvha közelébe ereszti, az élete is veszély-
ben forog. 

Dr. Vékes Bertalan ügyész az ítélet elleti 
fellebbezést jelentett, be. 

AUar jól és olcsón 
szórakozni 

Iratkozzék be a D Imagyarország 
kölcsönkönyvlárába. 


