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Hiréte 
— Békéscsabai vendégek' Szegeden. Vasár-

nap Békéscsabáról 960 kirándulót hozott a kul-
turvomat Szegedre. \ csabaiak nagyon jól 
érezték magukat, megnéztek mindent, megkós-
tolták a szegedi vendéglők főztjét és most nem 
lehetett panaszuk az árakra sem, mert az ér-
dekeltek ráeszméltek az árdrágítás súlyos ve-
szedelmeire. Újdonság volt az autócar. amely 50 
fillérért vitte városi körútra az érdeklődőket 
és nagy érdeklődést keltett. A csabaiaknak 
csak az volt a panaszuk, hogy tulkorán indult 
vissza a knlturvonat, már pedig, ha már el-
jcttek Szegedre, szerették volna a szegedi szó-
rakozóhelyek meglátogatására is felhasználni 
az alkalmat. Az Idegenforgalmi Hivatal lépése-
ket kezdeményez, hogy a lövőben a Szegénél 
kisebb városokból érkező alkalmi vonatokat ne 
este, hanem éjjel. 11 óra után indítsák vissza. 

— Az ötvenéves hercegprímás ünneplése. 
Esztergomból jelentik: Esztergom hétfőn me-
leg ünneplésben részesitette Serédi Ju^ztinián 
bíboros hercegprímást 50-ik születésnapján. 
Reggel a város kegyúri templomában ünnepé-
lyes Te Deum volt, utána a városháza nagyter-
mében díszközgyűlést tartottak. G l a t t Gyula 
polgármester javaslatára a hercegprímást 
érdemeinek megörökítése mellett • Esztergom 
díszpolgárává választotta. A város képviselő-
testülete és közönsége nevében dr. Frev Vilmos 
országgyűlési képviselő mondott beszédet. 

— Háztula jdonosok értekezlete Rókuson. A 
Háztulajdonosok Egyesülete vasárnap délután 
a rókusi Ágoston-féle vendéglőben értekezletet 
trrtottak dr. Hammer Fidél tanácsnok elnök-
letével. Török József főtanácsos, a kereskedel-
mi és iparkamara adóügyi szakértője ismertette 
a tatarozísi adókedvezményeket majd 
dr Singer István főtitkár a szegény 
háztulajdonosok névjegyzékébe való felvétel 
módozatairól beszélt, végül György Vilmos fő-
mérnök közölte, hogy a gázbevezetéssel egyide-
jűleg beszerzett magyar gyártmányú gázberen-
dezlsi tárryakra is kiterjed az adókedvezmény. 

— A főispán iskolalátogatásai. Bárányi Ti-
bor főispán hétfőn folytatta a szegedi iskolák 
látogatását. Meglátogatta a városi gimnáziumot, 
a leánygimnáziumot, a katolikus tanítóképzőt, a 
reáliskolát, a reálgimnáziumot és az állami fel-
sőikereskedelmi iskolát. 

— Lesz-e monopólium a paprikakereskede-
lemben? Nemrégiben jelent meg a kormány-
nak a paprikatermelés szabályozásáról szóló 
rendelete, amely — mint ismeretes — Szeged és 
Kalocsa vidékét paprikatermelés szempontjából 
zárt területnek minősiti. A paprikakereskedelem 
körében aggodalmak merültek fel, hogy a két 
paprikatermelő vidéknek zárt területté való nyil-
vánítása csak bevezetése a pap rikafo reálom to-
vábbi szabályozásának és a monopólium be-
vezetéséinek. A kereskedők kérelmére a szege-
di kereskedelmi és iparkamara a rendelet meg-
jelenése után felterjesztéssel fordult Kállay 
Miklós földművelésügyi miniszterhez és nyilat-
kozatot kért abbar. a tekintetben, hogy Szeged 
és Kalocsa körzetének zárt területté való nyil-
vánításán 6s a termelői szövetkezetnek megala-
kuásán túlmenő momopóláumszeirü központosí-
tást terver-e. A földművelésügyi miniszter 
most válaszolt a kamara felterjesztésére és kö-

•lte, hogy az az aggály, mirntha a paprikater-
melés szabályozása csak bevezetése lenne a 
paprikakeresk:delem monopolizálásának, vagy 
korlátozásának, tárgyi szempontokból indokol-
va nincs, illetőbe a paprikatermelésnek kor-
mányrendelettel történt szabályozása és a ke-
reskedelem monopolizálása között — semmi-
féle okozati összefüggés nincsen". 

— Hullaszállító kocsit vásárol a város. A vá-
ros régi hullaszállító kocsija a hosszú szolgálat 
következtében megrokkant. De kiderült az is, hogy 
egy kocsi — nem "elég a forgalom lebonyolítására. 
A polgármester határozata alapján most uj kocsit 
rendeltek, amelyért a régi tatarozás! költségeivel 
együtt 595 pengőt fizetnek. 

HAGI-ETTEREM 
ú j o n n a n á t a l a k í t ó i t 

kerthelyisége megnyílt! 
Kitűnő zónák minden időben. Halász által főzött bal-
paprikás Minden este Farkas Jóska zenekara játszik 

— Meghűlésnél, náthaláznál, torokgyulla-
dásnál, mandolalobnál, fülkatarrusnál, vala-
mint idegfájdalmaknál és szaggatásnál na-

Eonta fél pohár természetes „Ferenc József" 
eserüviz nagyon jót tesz, mert a gyomorbél-

csatornát alaposan kitisztítja és desinficiálja, 
azonkívül pedig megfelelő emésztést biztosit. 
Egyetemi orvostanárok véleménye szerint a 
Ferenc József viz hatása gyors, kellemes és 
megbízható, s ezért használata járványok ide-
jén is igen célszerűnek bizonyul. A Ferenc Jó-
zsef keserűvíz gyógyszertárakban, drogériák-
ban és füszerüzletekben kapható. 

„Kass", vagy „Hungária". A „Kass" meg-
nyitásának tervével kapcsolatban olyan hirek 
terjedtek el, hogy a Csongrádi Takarékpénztár, 
mint a Kass uj tulajdonosa, nem tudott meg-
egyezni Kass Jánossal a névhasználat kérdé-
sében, ezért u] nevet keresve a „Hungária" név-
re esett a választás, "ass János, aki jelenleg 
a margitszigeti éttermi üzem igazgatója, vasár-
nap Sz"'-eden tartózkodott és kijelentette, hogy 
vele erről a kérdésről senki sem tárgyalt, sen-
ki sem tett ajánlatot, hogy az uj tulajdonos 
esetleg még áldozatokat is hozna, ha megtart-
hatná a Kass szálló régi nevét. így tehát ezt 
az ajánlatot nem is utasíthatta vissza, de nem 
is utasíthatta volna vissza, mert édesapja em-
lékének megörökítését jelenteré az. ha az ál-
tala alapított szálló 'és Mvéház megtartaná 
régi nevét. 

— Előadások. Az Egyetem Barátai Egyesülete 
természettudományi szakosztálya értesiti tagjait 
és az érdeklődőket, hogy nyolcadik népszerű elő-
adását kedden délután 6 órakor tartja meg az I. 
számú vegytani intézet előadótermében a Tem-
plom-téren. Az előadás tárgya: 1. Dr. Kőszegi Dé-
nes: Hogyan állapítja meg a vegyész az anyag 
összetételét. (Kisérietekkel). Az előadásra való 
belépés díjtalan, vendégeket szívesen lát az el-
nökség. 

— Dr. Wolf Ferenc főorvosról még Tiindig 
nem érkezett értesités. A mult hét végén — 
mint Ismeretes — az a hir terjedt el Szegeden, 
hogy dr. Wolf Ferenc tiszti főorvos világkö-
rüli utján. Indiában, vagy Japánban meghalt. 
Aliitóla' valaki táviratot kapott Schermann 
Kálmántól, a „Tisza" volt tulajdonosától, aki 
a főorvost elkísérte útjára és ez a távirat közöl-
te volna a tragikus h i r t A távirat azonban 
nem került elő és nem találták meg a hir forrá-
sát sem. Azóta semimi értesités nem érkezett 
a világutazókról Szegedre és igy nagyon való-
színűnek látszik, hogy a hir teljesen alaptalan 
volt. 

— Pálty Dániel-emlékünnep. P á l f y Dániel 
emlékezetének ünneplésével kapcsolatosan érte-
siti az ipartestület elnöksége tagjait, hogy a Pálfy 
Dániel nevét viselő cserkészcsapat az ipartestület 
kebelébe tartozó összes mestereket és iparosokat 
meghivta, az elnökség felkéri tagjait, hogy az ün-
nepségen minél többen jelenjenek meg. Az emlék-
beszédet Körmendy Mátyás helyett, akinek részt 
kell venni az országgyűlés ülésén, T a k á c s Béla 
az ipartestület alelnöke mondja. Az ünnepség ke-
retében dr. L a n d e s b e r g Jenő vetitettképekkel 
kisért előadásában bemutatja a passau—bécsi du-
nai viziutat. Az előadás este 8 órakor az ipartes-
tületben lesz. Az ünnepséget rendező 123 számú 
Pálfy Dániel cserkészcsapat minden érdeklődőt 
szívesen lát az emlékünnepélyen. 

— A közrendészeti kórház vízvezetéke. A 
közrendészeti kórház vízellátását eddig egy 
külön Artézi kut biztosította- de a kut teljesítő-
képessége nagyon megcsappant az utóbbi idő-
ben és ezért .1 vízellátás terén egyre súlyo-
sabb zavarok mutatkoznak. Mivel az épület a 
"árosé, a város hatósága felterjesztést intézett 
a honvédelmi miniszterhez és 4000 pengő hoz-
zájárulást kért a vízellátás javitási költségei-
hez. A minisztertől most érkezett meg az — 
elutasító válasz. A város ezért egyelőre nem 
javíthatja meg a közrendészeti kórház vízellá-
tását, mert sem a magasnyomású hálózatba 
való bekapcsolásra, sem egy uj ártézl kut furá-
sára_nincsen fedezete. 

— Munkaközvetítés. Állást kaphat a Hatósági 
Munkaközvetítőben: 2 ügynök, 3 kifutó, 1 lakatos, 
aki nikkolezéshez ért, 1 fazekas, 1 bognár, 1 ko-
sárfonó, 1 bőröndös, 1 vásári szabó, 1 hölgyfod-
rász, 2 hölgyfodrásznő, 1 szobafestő. 2 ügynök, 1 
mindenes perfekt főzőnö tanyára, 1 mindenes szo-
balány. 

Előfizetőink figyelmébe! 
Nyomatékosan felkérjük előfizetőinket, hogy 

előfizetési dijakat csak a kiadóhivatal nyomta-
tott nyugtája ellenében Hzessenek, mert a nyug-
ta nélkül, vagT' szabálytalan nyugtára eszkö-
zölt fizetéseket kiadóhivatalunk nem ismeri el. 

Műjég 
házhoz szállítását megkezdtük 

Megrendeléseket felvesz 

Központi Tejcsarnok Rí. 
fi6kle)csarnokal 

M A K Ó I H I R E K 
Hagymaszállitás — Oroszországba? Amikor Ma-

gyarország felvette a diplomáciai összeköttetést 
Oroszországgal, a makói hagymaszindikátus ve-
zetője Berlinbe utazott, hogy összeköttetésbe lép-
jen az orosz kereskedelmi külképviselettel. A szin-
dikátus vezetője hagymát ajánlott fel Oroszország-
nak, az oroszok azonban hagymamagra kértek 
ajánlatot. Ez meg is történt és ennek alapján a 
képviselet hir szerint 30 vagon magot le is kötött. 
A kiszivárgott hirek szerint ez volt az első me-
zőgazdasági üzlet, amelyet Magyarország kötött 
a Szovjettel. 

Halálozás. N a g y G y ö r g y József gazdálkodó 
81 éves korában vasárnap este elhunyt. Az érde-
mes gazda nevezetes tagja volt a makói gazdatár-
sadalomnak. Szorgalmával, felkészültségével, gya-
korlati érzékével nagy vagyont szerzett magának. 
A vagyongyűjtés azonban nem elégítette ki ambí-
cióját. A mindennapi életnek számos problémáját 
dolgozta fel. Fiatalabb éveiben résztvett minden 
olyan mozgalomban, amely a gazdatársadalom ér-
dekében indult. Lelkes munkása volt D'Orsay Oli-
vérnek, részt vett a makói gazdasági egyesület 
alapító munkájában és később hü kurátora volt 
egyházának. Két feleségét temetette el és 12 gyer-
mekéből ma már osak három é l Kedden délután 
3 órakor temetik a Kálvin-uccai gyászházból. 

Az apátfalva! uj burgonya. Az apátfalvai nj 
krumplinak ma már mindenütt hire van. Ebben az 
évben már február elején a földbe került a kivá-
lóan csiráztatott rózsakrumpli és ma olyan élő-
rehaladott állapotban van, hogy a kertek napos 
oldalain már virágzásnak indult. A terméskilátá-
sok igen szépek s ha kellő időben megjön az eső, 
akkor ebben az évben egy hónappal előbb kerül a 
piacra, mint az előző évben. Persze az esőtől 
függ. Az esőt már ugy lesik és várják a mezőkön, 
mint más években junius vagy julius hónapokban. 

Miért tiltották be a független kisgazdák ma-
gyarcsanádi gyűlését? Vasárnapra alakuló gyűlés 
tartására kért engedélyt a független kisgazda-
párt makói csoportja Magyarcsanád községbe. A 
kérelem teljesítését azonban azzal az indokolás-
sal tagadta meg a hatóság, hogy a legutóbbi bi-
róválasztás alkalmával az ellentétek igen kiéle-
ződtek az ottani nemzetiségek kőzött s igy attól 
lehet tartani, hogy egy gyűlés zavargásokra adna 
alkalmat. A párt vezetőségét meglepte ez az el-
utasítás s különösen annak indokolása, mert ugy 
tudják, hogy a legutolsó biróválasztás — ezelőtt 
3 évvel volt a községben. . . Az elutasitó végzést 
megfellebbezték a miniszterhez. Ugyancsak párt-
alakuló gyűlést hirdettek a független kisgazdák 
május hatodikára Földeák községbe is. 

Megverte nyolcvanh&roméves mostohaanyját. 
S z ű c s Bálint földműves feljelentette a rendőr-
ségen A1 m á s i Jánost, hogy feleségét, egy nyolc-
vanhárom éves idős asszonyt, aki Almásinak mos-
tohaanyja, megverte, ugy, hogy nyolc napon tul 
gyógyuló sérüléseket szenvedett. Almáisi ellen 

megindult az eljárás. 
Gyermekén ekkart szervez a református egy-

ház. P a p p Antal és több száz református arra 
kérte a makói református egyház presbitériumát, 
hogy temetések alkalmával a kántor mellé isko-
lás gyermekekből énekkart szervezzen. Az egy-
házi törvények nem engedik meg, hogy gyermeke-
ket e célból elvonjanak a tanítás alól, ezért ugy 
döntött a presbitérium, hogy az elemi iskolából 
kikerült gyermekekből szervez gyermekénekkart 
erre a célra. 

Sik Sándor előadása Makón. A Bozgonyi Pi-
roska bajtársi törzs április 25-én este 7 órai kez-
dettel kulturestet rendez, amelyen a megnyitó be-
szédet dr. Bednár Ilona törzsfő tartja. Az est ese-
ménye S i k Sándor előadása. Közreműködnek még 
az ismert makói muzsikusok: Donáth Antal, Je-
dowszky Jenő, dr. Kosztaleczky Ede és Bánffy 
Adorján A záróbeszédet Vajda Etelka törzsfőbe-
lyettes mondja. 


