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Kisteleki hírek 
Kistelek képviselőtestülete a vágóhíd berende-

zési munkálatait F a r le Lajos kisteleki lakatos-
mesternek adta ki, jóllehet, nálánál voltak ol-
csóbb 'ajánlattevők is. Dr. B á r k á n y i Ferenc, a 
legolcsóbb ajánlattevő a döntést megfellebbezte, 
a vármegyei kisgyűlés arra kötelezte a községet, 
hogy a szerződést dr. Bárkányival kösse meg. 

A Kisteleki Iparos és Kereskedő Ifjak Egyesü-
lete pünkösd vasárnapján az Ipartestület nagyter-
mében előadta műkedvelőivel az „Érettségi" ci-
mü vígjátékot. A szereplök közül Makovics Giza, 
Bitó Ilus, Füredi Baba, Lévav Bözsi, Békési Ve-
ra, Sánta Ica, Szentgyörgyi István, Horváth 'Jó-
zsef, Deli István, Körösi János, Bene Jözsef, dr. 
Körösi Pál, Seres Sándor 'aratott nagy sikert. 
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— öngyilkossági kísérlet marólúggal. É b e r 
Anna 19 esztendős leány Hattyas-sor 41. szá-
mú lakásán bélfőn délután öngyilkossági szán-
dékból marólúgot ivott. Állapota súlyos, a köz-
kórházban ápolják- Tettének oka ismeretlen. 

— GFB, Sistcrs fürdőruha Pollák Testvéreknél. 

— A Felsővárosi Katolikus Legényegylet pün-
kösd vasárnapján >a kulturház nagytermében nagy 
sikerrel, nagyszámú közönség jelenlétében mutat-
ta be T á p a y Jánosnak Lengyel József után 
színpadra átirt „Györgyike a laktanya virága" ci-
mü 3 felvonásos operettjét. A zenét szerezte és a 
darabot vezényelte V i n c z e István, közreműkö-
dött u Legényegylet szalonzenekara, az egyes 
táncszámokat L a k a t o s Gyula tanította be. A 
lelkes szereplőgárdában legkiválóbbak voltak: 
Belovay Piriké, Gyepes Mancika, Papp Rózsika, 
Bárkányi Lajos, Nagymihály Ferenc, Balázs Fe-
renc és Lakatos Gyula. A hangulatos előadást két 
óráig tartó tánc követte. Az opcrettelöadást 12-én 
megismétlik. 

— lizrednap. A volt szegedi 3. honvédlhuszár-
ezred ezévi ezrednapját junius hó 12-én tartja. 
Erre az összes bajtársakat szeretettel meghívja 
cs elvárja a rendezőség. Délelőtt fél 9 órakor 
szentmise és szentbeszéd, utána >a huszárlakta-

nyában lévő emléktábla megkoszorúzása. Délután 
egy órakor bajtársi ebéd a Zöldfa-vendéglőben. 
Az ebeden résztvenni óhajtókul kéri a rendező-
ség, hogy részvételi szándékukat Tukarcsy Mi-
hálynak, Szekcres-ucci 9 sz., junius 10-ig jelent-
sék be. 

Qngol hajót bombáztak 
a spanyol nemzetiek 

Alicenta, junius 7. A nemzet'ck egyik vizi-

repülőgépe Mayorka szigetről jövet bombád 

kat dobott a kikötőben horgonyzó hajókra. 

Torpenhaven ángol tehergőzöst három bom-

ba eltalálta és felgyújtotta. A bombák igen 

nagy károkat okoztak, a z áldozatok számát 

még nem tudják. 
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— Akinek a vérnyomása magas 'és szívmű-
ködése rendetlen, ugv érhet el erőlködés nél-
kül megfelelő könnyű székelést, ha reggel éh-
gyomorra egy kis pohár természetes „Ferenc 
József" keserüvizet iszik. Kérdezze meg or-
vosát. 

— A Világvárosi Regények legújabb szá-
ma: Lenkei Sándor: Vass János boldog napjai . 

— Halálra forrázta magát egy kétéves gye-
rek. Posta Sándor két esztendős átokházi gye-
rek a mult hét szombatján magára rántotta 
szülei házánál a forró tejet- A gyerek' másod-
és harmadfokú égési sebeket szenvedett és ked-
den sérüléseibe belehalt a bőrgyógyászali kli-
nikán. a vizsgálat megindult. 
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MAKÓ vi. s. 
A nevelt íiu bűne. S z a b ó Imréné. Bercsényi-

uccai asszony feljelentést tett a rendőrségen ne-
velt fia, N e m e s József és annak barátja, Mé-
h é s z János Sziget-uccai lakosok ellen. Vasár-
nap este, amint lakásából kilépett az uccára a ne-

Fájdalomtól megtört sziwel jelentjük, hogy a leghűségesebb feleség, rajon-

gón szerető anya és nagyanya 

Kenyeres Izsóné 
S p l l z e r T e r é z 

életének 69-ik" évében, hosszas betegség után f. hó 6-án délelőtt csendesen el-

hunyt. 

Földi maradványait 8-án délelőtt fél 11 órakor helyezzük örök nyu-

galomra a zsidó temető halottasházából. 

Gyászolják: 

K E N Y E R E S IZSÓ férje 

Kovács Jenőné K E N Y E R E S MARGIT leánya 

Pisla és Katinka unokái, Kovács Jenő ve je 

Herskovitsné Spitzcr Janka , Hegyi Fü l öp 

testvérei 

sógornői és kiterjedt rokonsága. 

(Részvétlátogatások mellőzését kérjük.)' 

Fá jda lomtól megtört sziwel tudatjuk', hogy a legjobb férj, apa, fiu, vő és 

rokon 

Szekulesz József 
életének 38-ik évében hosszas szenvedés után folyó hó 5-én Szabadkán elhunyt. 

Temetése ugyanott f. hó 7-én megtörtént. 

A gyászoló család. 
Minden kü lön 'értesítés helyett* 

veit fiu és annak barátja megtámadták. Nemes 
József zsebkésével fejbeszurta, társa pedig meg-
rugdosta. A rendőrség Szabó Imréné feljelentése 
alapján megindította az eljárást a két asszonyve-
rö legény ellen. 

Díszpolgára válás Csanádpalotán. Pünkösd hét-
főjén ünnepelte Csanádpalota képviselőtcstülcce és 
Csanádmegye agrártársadalom vitéz P u r g l y 
Emil ny. földmüvelésügyi miniszter, akit Csa-
nádpalota község díszpolgárai sorába választott 
s -akiknek az erről szóló oklevlet most arták át 
ünnepélyes keretek között. Az ünnepségen Makó 
és a vármegye vezetősége, birtokos- és agrártár-
sadalma, azután a Duna-Tiszaközi Mezőgazdasági 
Kamara vezetősége is képviselve voltak. A vár-
megye vezetősége részéről maga K á s z o n v i 
Richárd főispán és R i n g Béla alispán, a ka-
mara részéről Szentjobi Staub Elemér elnök je-
lentek meg az ünneplő közönség és előkelőségek' 
sorában. A képviselőtestületi díszközgyűlésen 
Szappanyos Miklós főszolgabíró elnökölt. A köz-
gyűlésbe küldöttség hivta meg vitéz Purgly 
Emilt, akinek F o d o r József okleveles gazda ad-
ta át a diszes oklevelet. Vitéz Purgly Emil meg-
köszönve a község kitöntető bizalmát az agráresz* 
mék szolgálata mellett tett hitet s kifejtette, hogy 
a nemzet életerejének emelkedése szorosan össze-
függ a mezőgazdaság virulásával. A keres/.ténv és 
nemzeti gondolat éltető elemét, a szertetet, össze-
fogást birdetto s reámutatott arra. hogv a most 
elkövetkezett nagy munkához a nemzet igazi cgv-
ségére van szükség. A díszközgyűlés után 200 teri-
tékes ünnepi bankett volt, amelyen számos po-
hárköszöntő hangzott el. " ' 

Makó segít az apntfalvi burgonyatermelőkön? 
A tegnapi apátfalvi burgonyapiac eseményei új-
ból előtérbe állitolták azt a meggondolást és tö-
rekvést, hogy az -apátfalvi burgonyatermés érté-
kesítésében az apátfalvai termelők Makótól re-
mélhetnek segítséget és támogatást abban ut 
irányban, hogy jobb árakat kapjanak', A tegnapi 
piacon a makói Kádár kereskedő cég vásárolt fel 
80 mázsa burgonyát elsőnek, mázsánkint 25 pen-
gős áron. Ezzel a mennyiséggel a maga üzletkö-
rét a Kádár cég a tegnapi napra ellátta, mire meg-
szüntette a további vásárlásokat. A makói keres-
kedő távozása után a helyi kereskedelem már 
csak 18—20 pengőt volt hajlandó fizetni az áruért 
s a termelők kénytelenek voltak ezen az áron is 
átadni készleteiket. Mintegy 4—5 vagon ujburgo-
nyát raklak be az, apátfalvai kereskedők tegnap s 
további két vagont a termelők kérésére a piurorf 
megjelent makói szövetkezeti meghízottak vettek 
fel, ezt azonban a szövetkezeti értékesítési mód 
szerinti bizományi elszámolásra. Az apáffaivi uj-
burgonyatermelök körében egyre határozottabban 
alakul ki az a gondolat, hogy az ujburgonyn-ér-
tékesités terén igenis igénybe kell venniök a ma-
kói* kereskedők, nemkülönben a makói szövetke-
zet közreműködését. 

Két besurranó lopás. Ma k á n Miklós Bcm-uc-
cai lakos feljelentést tett -a makói rendőrségen 
ismeretlen tettes ellen, aki tegnap besurrant iaká-
sóba s a záratian szekrényből egy pár arany fül-
bevalót ellopott. — Ugyancsak besurranó tolvaj 
iárt K o l o m p á r Jánosné Pajzs-uccai lakásá-
ban, ahonnan egy párnát két kilő lúdtollal 'opo'.f 
el. 

Anyakönyvi hirk. Elhaltak: özv. Bognár Ká« 
rolyné Tóth Teréz 72 éves Bem-ucca 1., Dávid Ist-
vánné Volenler Teréz 43 éves hattonyai lakos a 
kórházban. Gazdag Margit 14 éves Aradi-uccc. 5t. 
száni alatti lakos a kórházbsfn, Daru Zsuzsanna 7 
hónapos Gróf Apponyi Albcrt-ucca 4. 

Leesett a bicikliről. Ma t a s z k . Mihálv H 
éves asztalostanonc szombaton este, kerékpáron, 
jött Makóra Kiszomborból. Útközben valahogy le-
esett a kerékpárról s olvan szerencsétlenül, hogy 
jobb alsókarját eltörte. Kórházba vitték 

Eladó borkereskedés és vendéglő. 
Az üzlet 48 éve áll fenn. Borbrvásárlási központ, 
Ugy bevásárlásra, mint eladásra kitűnően beveze-
tett cég. 800 hektoliter bor bcraklározására a'-1 

kalmas jól felszerelt borpince. A vendéglő évi 300 
hektoliteren feliili borfogyasztással, berendpzés-
és felszereléssel, áruraktárral eladó. Érdeklődni 
ÖRDÖG-nél, Kálvária-ucca 10. 

„Egv uidám M a Balatonon" 
jegy füzet aondnélküli pihenést nvu.it as 
elő- és utóidényben. A jegyfüzet gyors 
I I I . osztályon való utazásra és 1 heti 
lakás és teljes ellátásra jogosít. — Ára 
p 59.— Kapható az Ibusz, Máv. Hiv. Me« 

• " netjegyirodáiban. 


