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K i t ű n ő e n s i k e r ű i t 
a Szegedi H s e g y S e t g a r t a 

partija 
(A Détmagyarorszdg munkatársától.) Szom-

baton este rendezte meg nagyszabású gardert 
partiját a Szegedi Zs<idó Nőegylet as ujsziegedi 
cukrászda kioszkjában. Rendkívül fényes kü!-' 
sőyégelí k3Zött, gyönyörük kivilágított kert-
ben zr.jlott le a szorgos előkészületekkel meg-
rendezett szép korti ünnepség. Kilenc órakor 
kezdtek gyülekezhi a vendégek, akiket a Nő-
egylet vezetőségének élén dr. Cserő Edéné el-
nöknő fogadolt. Szebbnél-szebb tollettben vonul-
tak fel a hölgyek és egyszerre megtelt vendé-
gekkel a pompás kert. A zene hangjai mellett 
Vette kezdetét a kiszól gálás, amelynek gyors 
és pontos lebonyolítására a háziassztJnyok har-
minc tagbóJ álló, fáradságot netm kímélő 
csoportja ügyelt léi. A farden inrti háziasszo-
nyai a kővetkezők voltak: Dr. Baoh Irnréné, 
Baracs Dezsőmé. dr. Biedl Samumé, dr. Cserő 
Edémé. Csillag Józsefné, Déry Sándorné Fe-
nyő Má'tyáMié, Fodor Gyulámé- Franki Ahtalné, 
Gerle Jenőmé, Kardos Manóné Kohn Jenőmé, 
Lendvay HonriknC, Lustig Vilmosné, May Fe-
rencné, Neumann Gyuláné. dr. Pap Róbert né, 
Patza-uef Sándorné, Pártos Lajosné, Pollák 
Fndréné, PoMtzer Jónásné, Pick J.enőné, Réti 
Il'ésné. Rosemstok Salaimomné. Schwartz Hem-
rikné, Sebestyén Józsefné, dr. Srnger Istvánmé, 
dr Székely Ferencné, ölv. dr. Szivesisy LásZló-
ni és Wifiter Gyulámé. • 

A fi*Vi";'irti>es felszolgálás után imcTkezdődött 
a tánc. A hangulat, a forgalom, a rendezés ki-
tűnő volt- a kerti ünnepélynek nagy sikere volt. 
A kerti mulatság eredményesen növelté azt az 
alapot, amelyből a Nőegylet államdóan és rend-
szeresem segélyezi gyám oltjf.it. 

— Újra megnvilt a gyiimölcsklállitás az ipar-
testületben. Gyönyörű rózsaba rck, a szebbnél 
szebb mosolygó nyári almák hirdetik a szegedi 
gvümölcs diadalát Most már az alma a kiállítás 
főgyflmölcse, de megjelent az első görögdinnye ls, 
a jövő héten pedig hódító körútjára indul a Cse-
megeszőlő. 

— Névmagyarosítás. H d f f m a n n Béla ny tá* 
bernok ugy a mága, mint Béla és Magda nevű gver 
meKei nevét belügyminiszteri engedéllyel Horlay-
ra változtatta. 

— Szegedi szereplők a rádióban. A rád'ö keddi 
műsorában két szegedi előadó szerepel. Este 7 
órakor dr. S o 1 y m o s s v Sándor, a szegedi egye-
tem ny. tanára „ösi emlékek a népmesékben" elő-
adását közvetíti a rádió, 6 órakor Oláh Ferenc 
tart szinészíörténeti előadást „Szent komédiások" 
eimmel. 

— Fotóművészeti kiállítás Szegeden. A Ma. 
gyár Amatőrfényképészek Országos Szövetsé-
gének szegedi csoportja augusztus 4-től 10-ig 
országos fotóművészeti kiállítást rendez Sze-
gedén. 
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— U j berendezések az njszegedi uszodában. 
Az ujszegedi versenyuszoda modernizálását 
Célzó intézkedések eredménye: egy u j kut léte-
sítése. Az u j kutat és a szivaítyuberendezést 
szombaton helyezték használatba. A z u j kut 
és_ a szivattvuborendezés lehetővé teszi, hogy 
mindennap délelőtt 10 órára friss víz legyen a 
medencében. A kut és vízlevezető berendezésék 
B u ó c z Károly mfi«zaki tanácsos irányítása 
mellett S z e g f ű Sándor gépészmérnök terve 
szerint késeültek. Az u j kut üzembehelyezését 
bankett keretében ünnepelték meg, amelyen 
v. dr. S z a b ó Géza tanácsnok, a SzUE elnöké 
méltatta a munkálatok jelentőségét, majd 
B u ó c z Károlynak emléktárgyat adott át. 

— Állatkínzásért kétnapi elzárás. Néhány 
héttel ézélőtt B á h a Ferenc fuvaros ellen ál-
latkínzás miatt eljárás indult. Bába egylovas 
kocsival érkezett Szegedre 80 kilométeres útról. 
A lovat Kisteleken etette meg utoljára és itt 
már a ló megbetegedett. A rókusi vámnál a ló 
felfújódott, de Bába tovább hajtotta a lóvat. A 
Pacsirta-uccábali a ló összeesett, Bábá pedig 
ütlegelte, amíg felkelt és tovább vánszorgott. 
Vértóig többször megismétlődött ez A durva je-
lenet, végül a ló elesett és kimúlt. A ló szenve-
déseinek többen szemtanúi voltak, akik felje-
lentést tettek Bába ellen. Bábát szombaton von-
ta felel őssésrrc a rendőri büntető biró, 2 napi 
elzárásra itélte. -

Részletre Is legelőnyösebben vehet 
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M A K Ó I H 8 B E K 
A városi temetkezési intézet sorsa. Mákó kép-

viselőtestületének állandó Választmánya szomba-
ton délelőtt tartott ülésén foglalkozott a városi te-
metkezési intézet problémájával. A másodízben ki-
tűzött versenytárgyalás alkalmából egyedül K i s s 
Lajös, az intézet volt vezetője adta be az ajánla-
tát. 12 ezer pengőt igét at intézet leltári készleté-
ért és felszereléséért s kötelezi magát arra, hogy 
az intézet jelenlegi helyiségét évi 600 pengő üzlet-
bérért haszonbérbe fogja venni. Érkezett egy utó-
ajánlat is, özv. Gyurikné részéről, aki 13.000 pen-
gőt igér az intézet teljes anyagáért és kötelezi 
magát az üzlet kibérelésére is, kiköti azonban, 
hógy az üzletet albérletbe adná és határozott ki-
jelentést kivárt a várostól arra nézve, hogy temet-
kezési ipar gyakorlására több engedélyt nem ad ki, 
sőt visszavonja azt az egyet is, amelyet az elmúlt 
évben adott ki, de amelynek alapján az engedmé-
nyes bb ipar gyakorlását eddig nem kezdette meg. 
Egy órai vita fejlődött ki az ügyben. Kiss Lajos 
ajánlatában égy hibát találtak és pedig azt, hogy 
az általa beigért összeget nem készpénzben fizet-
né, hanem részletekben. A Gynrikné által követelt 
kötöttségeket az állandó választmány minden tagja 
visszautasitóttá. Hosszas tanáéskozás után ugy 
döntött az állandó választmány, hógy előbb Kotro-
ezó képviselő indítványának megfelelően deputá-
ciót meneszt a miniszterhez azzal a kéréssel, hogy 
egyelőre kegyelmezzen meg az intézetnek s csak 
abban az esetbeíi dönt a két ajánlat sorsáról, ha a 
miniszter véglegesen elzárkózik az intézet további 
működése élői. 
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és bármely 

Bárhova kíván 

u t a z 
vagy 

nyaralni 
társas utazáson 

kíván résztvenni! 
felvilágosítást, tanácsot, 
prospektust dijméntesen kaphat 

Vasúti és ha óie®ys>& 
Valuta-átatatás 

érédeti árákón 

Z banküzlet 
u t a z á s i irod^jáb^n 
Széchenyi tér 6. 

Anyakönyvi hírek, líázasságra jéléntkeztekJ 
Szakács Mihály Bárányi Anna Julianna Évával, 
Molnár István Kiss Máriával és Bozóki István Bi-
necz Viktóriával. Házasságot kötöttek; Kovács 
Kálmán Bánfi Máriával. Elhalt: Tóth B. Anna 
apátfalvai leány a makói kórházban. 

A Park Mozi műsora. A három legnagyobb si-
kert élért magyar tárgyú film, a „Magyar rapszó-
dia", „Maros vizé.. ." és a „Sárga liliom" egy mű-
soron kerülnék előadásra vasárnap a Park Mo-
ziban. Az előadások 3, é és 9 órakor kézdődúek 

Elgázolta egy száguldó lovas a kiszortiborl 
gyógyszerészt. Különös szerencsétlenség történt 
tegnap éjfél tájban Kiszómbóron. H o f b a u e r An-
dor kiszombóri gyógyszerész a Fő-uccán hazafelé 
tartott, amikór egy vágtató loVas közeledett felé-
je. Hofbáuernek, ugy látszik, nem volt már idejé 
félreugrani, a vad irambán száguldó ló feldöntötte, 
eszméletlenül terült el. A lovas tovább Vágtáfótt 
Hófbiuért eszméiétlen állapotban, vérző fejjel ta-
lálták meg a járókelők és az éj folyamán a makói 
közkórházba szállították. Megállapították, hogy 
súlyos agyrázkódást szenvedett. A JfiSZómborí 
csendőrség megindította á nyomozást a lovas ki-
létének megállapítására. 

A vármegye megint megsemmisített« a kerék-
párok hid vámcsökkentését. A vármegye kisgyűlé-
se szombaton foglalkozott a város határozatával 
amely másodszor is 50 százalékkal kivánja mérsé-
kelni a kerékpárok hidvámtételét. A képviselőtes-
tület második határoaatára is ugyanaz lett a kis-
gyűlés döntése: nem hagyja jóvá a hidvámesök-
kentést 

Szeptemberre marad a beiratások zöme. Az elő-
zetes beiratkozások alkalmával a 6051 makói ele-
mi és ismétlő tankötelesek közül mindössze 951 
tankötelest írtak be a makói iskolákba, ugy, hogy 
5100 tanköteles beiratása szeptemberre marad. Ha-
sonló arányt mutatnak a makói középiskolák is. 

Ingatlanforgalom Makón. Balogi József és Sán-
dor megvették Bárányi József és társai Báró Er-
délyi-ucra 16. számú házát 4000 pengőért, Gyürki 
József és neje megvették a Makói'Takarék Pénz-
tár Tisza-ucca 11. számú házát 3600 pengőért, 
Papp Sándor özv. Bárányi Sándorné üj-ucca 16. 
számú házát 2900 pengőért, Felberbauer Ignác és 
neje Imrovics János és neje Verebesi 348 négy-
szögöl földjét 360 pengőért, Bittó Sándor és neje 
id Balogi Sándor Barcsai-ucca 4. számú házát 
38Q0 pengőért, Török János és neje Háló József és 
társai egy hold 1273 négyszögöl dáli ugar földjét 
1370 pengőért, Makói Takarék Pénztár árverésen 
megvette Nagy Gy. István és neje ingatlanait 39 
ezer 565 pengőért. Bobis Andrásné örökölte Gera 
István ingatlanait 1899 pengő értékben. Kádár Im-
re és társai örökölték Kardos Ferencné ingatla-
nait 800 pengő értékben. Tóth Ferenc és társai 
részvénytársaság árverésen megvette Tamás Mi-
hály és társai ingatlanait 20.400 pengőért, Kiss 
JánoS megvette Szalái Mihály és neje Buza-ucca 25. 
számú házát 1200 pengőért. 

Eladó ház. Szent István-fír 23. szám alatti nagy 
kőház, amelyben 3 szoba, egy nagy üzlethelyiség 
(teljes fűszerbe rendezéssel) duplán üvegezett élő-
szoba, konyha, speiz, cselédszoba, mosókonyha és 
pincehelyiség, eladó. Érdeklődni lehet Makón. S 
margittal szélmalomnál a tulajdonosnál. 

Darálómalom átvétek Értesítem a nagyérdeműi 
közönséget, hogy a Sirkert-uCcal darálómalmot át-
vettem és azt a legszolidabb kiszolgálás mellett 
fogom vezetni. Tisztelettel: Vári János molnár. 

Eladó ház. 4 uccal szobából és mellékhelyisé-
gekből álló ház közvetlen a Kossuth-ucca mellett 
2700 pengőért eladó. Értekezni lehet Kossuth-ucca 
56 szám alatt 

— Artisták levele. A Magyarországi Artista 
Egyesülettől kaptuk az alábbi sorokat: „Tekinte-
tes Szerkesztőség! Nb. lapjuk egyik a közelmúlt-
ban megjelent számában „Az uecai cirkuszok és a 
vendéglősök" cim alatt cikk jelent meg, mely da-
cára annak, hogy tárgyilagosan csak a valóságot 
szögezi le, mégis alkalmas arra. hogy félreértsék, 
Vagy hasonló eljárásokra serkentre az érdekelte-
ket. Tény az, hogy hasonló intervenció történt 
már másutt is és vólt példa arra is, hogy a ható-
ság helyt adott a« intervenciónak és az engedélyt 
kérő artistákat elutasította. Jelen soraink célja 
az, hogy rámutassunk azokra az igazságtalansá-
gokra, amelyek a magyar artistát megakadályoz-
zák abban, hogy kenverét becsületes művészi mun-
kával megkéréssé. Mert ugyanannyi joggal kér a 
magyar artista egy darabot a magyar kenyérből, 
mint bárki más. A magyar artista soha nem pa-
naszkodott senkire, nem irigyelte senkitől a jöve-
delmét, osak dolgozik tisztességesen a családja és 
a maga mindennapi kenyeréért és azért hogy jus-
söfl — esetleg — a téli hónapokra is valami. Hogy 
ne kelljen fűtetlen szobában nyomorogni, éhezni. 
Ezt. az élethez való jogát senki a becsületes artis-
tától él nem vitathatja. Soha senkit sem kényszeri-
tettünk arra, hogy előadásainkat megnézze, csak 
invitáljuk a közönséget szép szóval, zeneszóval és 
jóindulatáért igazi művészetet adunk, amit csodál 
az egész világ. Csak itthon sokalják a magyar ar-
tistától még a levegőt is. A magyar artista kive-
szi részét mindenből, amit kötelességnek neve-
zflfik. Ha Van miből, fizeti adóját ls éppen olvan 
porctósafl, mint bárki más. Honnan veszi bárti a 
jogot ahhoz, hógy tagjainkat a kenyérkereset le-
hetőségétől hatósági utón megfossza? Hisszük, 
hógy a vendéglősök és kocsmárosok panasza pusz-
tába kiáltott szö marad, de ha akadna hatóság, 
amelyik az ilyen és hasonló panaszt meghallgat-
ja: megtaláljuk a módját annak, hogy a magunk 
igazát és kenyerét megvédjük. Szives jóindulatu-
kat kérjük, amelyért vagyunk hálás köszönettel és 
megkülönböztetett tisztelettel Magyarországi Ar-
tista Egvesfilet. S á n d o r József kormánytaná-
csos elnök." 

— A Társaság szépirodalmi és társadalmi 
hetilap. Megjelenik hetenkint. A „Szegedi Sza-
badtéri játékok alkalmából rendkívüli „Szege-
di szám ', szegedi érdekességek. 

1 Hfe l e n v a c s ö f á k h O Z Eslerházv-ltasáruk 
| sajtok, rajak MAKKOS esemegfrtlBletébsn, Kígyó K*» 1. 


