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Kerékpárosok! 
ElsörondU ktrikpárofcil engedményes ár-
ban részletre adom. M i m i k a ' " s ¡ j ' ' a t r *s /eke t 

árban kaphat Szántó Sándor nál 
M Szeoed, íKias n palota Kiss u. 1 

- A JÓTÉKONY EGYESÜLETEK L'CCAI 

PERSELYGYÜJTÉSE Szombat reggel a sr gedi 
jótékony egyesületei: sátrai megjelentek a: uccá-
kon és megkezdődött tiz jótékony egyesület gyű j-
tése. Más években mindegyik egyesület külön-kii-
lön rendezeti gyűjtést, ami miatt a közönség kö-
rében sokan panaszkodtak. A belügyminiszter leg-
utóbb «ként rendezte az uccai gyűjtések ügyéi, 
hogy csakis egyszeri gyűjtésre adott engedélyt. 
A szombati és vasárnapi gyűjtésben tehát minden 

Í 'ótékony egyesület résztvesz, igy a Vővédö. a Va-
ok, a Stefánia Szövetség, a Szent Vince Egye-

sület. és a többiek. első nap már szép ered-
ményt értek el a gyűjtést váValá jótékony höl-
gyek, valószínű, hogv vasárnap még löbhet fog 
eredményezni munkásságuk. Kérik a közönséget, 
ltogy minél nagyobb számban járulj de az ur-
nákhoz és segítsenek adominyikika.'-a nyomor-
gók szenvedésein. 

Jégszekrények 
románooiott vlrt*rtit»y»J CobOlO N6ni tnnnf t l Kopnnthl ».-ntls. 
lÍKlolr» 1« leKOlr»óbh«n lEntílD llflllUUl tldl Telelőn ¿0-72 >7 

— LÉGVÉDELMI BEMUTATÓ A SZÉ-
CHENYI-TÉREN. A szegedi cserkészek va-
sárnap délelőtt nagyszabású gáz- és légvédel-
mi bemutatót rendeznek a Széchenyi-téren. A 
bemutatón közreműködik a Légügyi Hivatal 
három gépe is, amelyek Makó felől fogják a 
várost „megtámadni". A gépek feltűnésekor 
váltakozó szirénabugással és harangzugással 
figyelmeztetik a közönséget a közelgő veszély-
re. A téren óvómintahelyépitményeket, fertőt-
lenítő állomásokat és mentőmühelyeket is 
bemutatnak a közönségnek. A légvédelmi be-
mutató délelőtt 11 órától délután 1 óráig tart. 
A légvédelmi bemutató főpróbája szombaton 
este volt, amely jól sikerült. 

Parfíilltftb kölnivizek, púderek, kimérvo is, szappa 
Ful lUlllUn, aok, borotvapengék, kötszerek, gumiáruk 
fogkefe, fogpaszta. Tisztviselőknek kedvezmény. Bényí 
fllafsnrtár, Tá,bor-u. 7. Városi adóhivatallal szemben. 

— Aba-Novák Vilmos festi a Hősök Kapuja 

freskóit. A Képzőművészeti Tanács most hozta 
meg döntéséi a llösök Kapuja freskói ügyében. A 
tanács Aba-Novák Vilmos terveit találta ugy el-
képzelésben és művészi megoldásban, mint ki-
vitelben minden lekintelbeln a legművészibb ér-
tékűnek és épen ezért egyhangú határozatta' \ba-
A oi úhot hízta meg a freskók elkészítéséiül. .4 ki-
váló tehetségű, egyéni ut.alcon járó festőművész 
munkásságát jól ismerik Szegeden is nemcsak 
vásznairól, de annakidején gróf hbhelsberg Knnó 
öt bizta meg a Templom-téri csonkatorony fres-
kóinal,- elkészítésével. A freskók azóta is nagy 
•"'ismerést és meybzcsülést arattak. Aha-SováJ: 
legutóbb hosszabb időt töltött Amerikában, ahol 
friss erejű képeiivl nagy sdcert aratott. A festő 
most részletesen kidolgozza terveit és amint az 
építési, munka megengedi, Szegedre jön, hogy 
hozzákezdjen a Hősök Kapuja freskóinak elkészí-
téséhez. 

'«ölnvfodrász sepédkisasszony, aki 
tartós ondolálást, viz-
ondolálást vécéz, jól 

manikűröz, A z o n n a l f e l v é t e t i k . 

F E K E T E fodrász, Somogyi-u. 24. 

Dtlmaguarorszdg 
Kölcsönkönyvtár 
Anofttfo legnagyobb, 
cMflielése legkisebb' 

M A K Ó I H Í R E K 

Ünnepségek » kormányzó születésnapján. Csa-
nád vármegye törvényhatósága jundus 18-án rend-
kívüli közgyűlést tart, amelyben' leleplezik Horthy 
Miklós kormányzónak Vdtézy Erzsébet állal fes-
tett arcképét. Az ünnepi beszédet vitéz Purgly 
Emil ny. miniszter, a törvényhatóság örökös tag-
ja mondja. Aznap este a Hollósy Kornélia szín-
házban a MANSz karöltve a bajtársi egyesületek-
kel „Magyar Estet" rendez, amelynek program-
ján magyar táncok, ének, zene és élőképek és nép-
viseleti bemutatók szerepelnek. 

Tanitóáthelyesések. A kultuszminiszter Bar-
na Miklós állami tanitót Battonyáról Csepelre, 
K r a á l i Lászlónét Mezökovácsházáról Hejőcsa-
bára, G e r é n y i Margitot Kunágotáról Szalk-
szentmártomba. S t r a s s b u r g e r Gyulát Csa-
nádpalotáról K iszom borra. M é s z á r o s Pált Kis-
zomborról Csanádpalotára. S a s v á r i Pétert Ki-
rályhegyesre, K a s s a v Pétert Kunágotára és vé. 
giil D r a s f c o v i c s Ágostont Mezökováesházára 
helyezte át. 

Két útépítés államsegélyből. Csanád vármegye 
utadójövedelme még évekig ugy van lekötve, hogy 
nj útépítésre egy fi'llér sem marad a százezrekből, 
amelyeket a vármegye adózói fizetnek évente. A 
közigazgatási bizottság ülésén Tarnay alispán be. 
jelentette, hogy e nehéz és kilátástalan helyzet-
ben is sikerült két kisebb, összesen talán \ ki-
lométernyi uj ut építésére lehetőséget találnia. Az 
egyik útépítés a választásokkal kapcsolatosan for-
szírozott ószegedi ut építése. Az ut földmunkála-
tait inségmunkában készítették el, a kövezés ér-
dekében az alispán államsegélyt kért a kormány-
tól. \ kereskedelemügyi miniszter most 178 vagon 
követ adományozott államsegélyképen s miután 
ezt az útépítést az Inségakció keretéhe iktatták, a 
szállításra 50 százalékos díjkedvezményt kap a 
vármegye. Ezzel a kősegéllyel mintegy 2 kilomé-
ter hosszban kövezhetik ki az ószegedi utat a 
nyár folyamán. Szükséges azonban, hogy a város 
a közmunkaváltság térítést, amely 80tKl pengő 
teljes összegében, erre az útépítésre használja. A 
másik megyebeli íitépités a bolettaalarpból a vár-
megye részére járó 55.000 pengő kiutalás;] folytán 
válik lehetségessé. Ebből a pénzből, minthogy a 
pénzügyminiszter kikötötte, hogv csak fő közle-
kedési útvonal építésére használható fel a csa-
nádpalota—pitvarosi uton épitenek ki mintegy 2 
kilométeres szakaszt. 

Vérhasmegbetegedések Csanádmesryében. A köz-
Igazgatási bizottság szombati ülésén dr. ,T o ó Im-
re h. tiszti főorvos bejelentette, hogv a vérhasjár-
vány sulvos formában lépett fel Csanádmogyében. 
A legutóbbi tiz uj megbetegedés közül öt halállal 
végződött. A vérhas főként kisgyermekek és cse-
csemők között pusztít. 

Hat tanító jutalma. A vármegye közigazgatási 
bizottsága szombaton Ítélte oda a vármegye terü-
letén kitűnt tanítók jutalmait, amely az eddigi 100 
pengő helyett 70 pengő fejenkint. Jutalmat kap-
tak: Huhn Péter Ujszentiván, Majoros István Kis-
zombor, Kiss Lajos Makó. Kovács Mihály Batto-
nva, Kősaeghy Márton Makó, vitéz Csaba László 
Makó. Ilajduné Kiss Julianna Makó és Kiss La-
jos Makó. 

Tennisziitök, felszerelések, hurozások Klein Im-
rénél. 

Balesetek. N a c s a István makói ugari gazdál-
kodó űrnapján egy régi köszörükövet akart meg-
javítani. Gyors forgatás következtében a kő szét-
robbant s repeszdarabjai olyan súlyosan sebezték 
meg Nacsa Istvánt, hogy eszméletlen állapotban 
szállították kórházba. — Ifj. S e l m e c z y Lajos 
9 éves földeáki fiu, hogy jobban megfigyelhessen 
egy a levegőben uszó repülőgépet, felmászott az 
etperfára. Annyira elbámészkodott, hogy a fáról 
leesett s kulcscsontját törte. Kórházba szállítot-
ták. — V a s t a g Erzsébet 2 éves földeáki kis-
leány szülei lakásán egy forró vízzel telt láibasbá 
esett bele. Sulvos égési sebeivel a kórházban ápol-
ják. — B a k s a i Tivadar apátfalvai 9 éves gye. 
rek leesett az eiperfáról s jobb felső lábszárát 
törte. 

Anyakönyvi hírek. Házasságot kötött Erdei 
János Barna Margittal. Elhalt: özv. Czina József-
né Gera Julianna 57 éves Kálvin-uoca 35. A bel-
ügyminiszter elrendelte hősi halált holt Baksa Já-
nos halálának a bejegyzését. , 

Névmagyarosítás. Rankl Kálmán, valamint 
Kálmán József és ödön, Ferenc nevű gyermekei 
családnevüket a belügyminiszter engedélyével De-
ményire változtatták. 

Szemüveget szakszerűen készít Klein látszerész. 

Ebzárlat. A polgármester Makó egész terüle-
tére, a külterületre is szcDtember 4-ig ebíárlatot 
rendelt el. 

Zálogjegyéi, 
brilliáns és arany » 

ékszerét mteiatt el- fiftnnán htlll iC arany-, ezllstmüvesnél 
adná, kínálja fel U(1o[iül UIVUo Varon! zAIOfti&zxat 
szemben Oroszlán ucca. 1. Ora, ékszer.jartti« olcsón. Tegyen 

kísérletei! érdemes. 

Rendőri hirek. A s z t a l o s Mátyás Páva-uccai 
lakos, áll Utólagos szabómester ellen, mint már 

megírta a Pélinagyarország, hitelezési csalás cí-
mén egész sereg feljelentést adtak be s amikor 
Asztalost nem találták lakásán, elrendelték körö-
zését. Most megkerült Asztalos, a rendőrség őri. 
zetbe vette s átkisértette a járásbíróságra, ahol 
ügyében nyomban megkezdték a tárgyalást. Asz-
talos azzal védekezett, hogy őt csalási szándék-
nem vezette, ő minden hitelezőjének meg akart és 
meg akar fizetni. A biróság uj tárgyalást tűzött 
ki Asztalos bizonyítékainak kivizsgálására s öt 
szabadlábra helyezte. — P a n y o r István Gróf 
Vay-uooa 9- szám alatti lakos feljelentést tett a 
rendőrségen ismeretlen tettes ellen, akt bezárt há-
zából ágynemüeket lopott el. 

Ingatlanforgalom Makón. Balázs János meg-
vette Moravszki János egy hold 710 négyszögöl 
sóstói ugarját 1725 pengőért Nagy Mária Vészi 
Dezső Hunyadi-ucca 5. számú házát 13 ezer pen-
gőért, Balázs József és neje Görbe Sándor egy 
hold 104 négyszögöl csókás! földjét 850 peng|őérí. 
Igaz Antalné Dávid András és Antal 1072 négy-
szögöl ráikosi iárandóját 510 pengőért, Ludánvi 
István és neje Lantos Béla Alkotmány-uoca 3. 
számú házát 1250 pengőért, Szegvári Jánoené 
Vajda Julianna Bálvánv-ucca 16. számú felházát 
500 pengőért. Takács Péter és neje Bagaméri Mi-
hály 7 hold 1428 négyszögöl bogár zói földjét 7 
ezer pengőért és végűi Czina István és neje Oláh 
Mihály Szilágyi Dezső.uccai házát 2800 pengőért. 

Középkor« nő aiánlkozák idősebb házaspárhoz, 
vagy beteg mellé ápolónak, esetleg elmenne egye-
dül álló férfi, vagy nőhöz vidékre is, gazdaságban 
és varrásban jártas. Bagamériné, Makó, Nádasdi 
ucca 6. szám. 

BUTOR olcsó 
és ió 

Szpndrénvi (itta t 
e> Tár a 

ASZTALOSMESTEREK BÚTORCSARNOKA, 
Telefon 19—82. Szeged, Dugonics-tér 11. 

— ANYAKÖNYVI HIREK. Aa elmúlt héten 
született 10 fiu. 12 leány. Házasságot kötöttek! 
Menczel Miklós és Engelsberg Irma, Meisl Izsó 
és Lendvai Margit, Adamicska György és Gáspár 
Erzsébet, Bálint Lajos és Gazdag Julianna, Ben 
der Ferenc és Kis Livia, Vib Pál és Czukár Ro-
zália, Daróczi János és Balogi Eszter, Rozsnyat 
István és Mihályi Terézia, ördög Antal és Szűcs 
Katalin, ördög István és Kovács Ilona, Kis Já-
nos és Csetvai Rozália, Csókási Alfréd és Ruha 
Mária, dr. Botár Gyuila és Kasztner Hedvig. — 
Elhaltak: Reisner Olga 6, Nagy Mihály 80, Balla 
József 62, Csörgei Jánosné 71, özv. Zelenka Ró-
bertné 70, özv. Matuska Jánosaié 73, Pap Teréz 8, 
özv. Devich Istvánná 69, özv. Jancsó Károlyné 67, 
Kovács Ferenc 3 nap, Bihari Imréné 39, Kószó 
Anna 33, Juhász Ibolya 2 nap, Pásztori Tivadar-
né 33, Gyarmati Ibolya 14, Horváth János 60, Du-
dás István 65, Deák Mihály 71, özv. Drobin Já-
nosné 67, Hovai István 70, Harmat Béláné 56áves 
korában. 

Az idő 
A Szegedi Meteorológiai Obszervatórium 

jelenti: Szegeden a hőmérő legmagasabb állá-
sa 26.0. a legalacsonyabb 130 C. A barométer 
adata nullfokra és tengerszintre redukálva 
reggel 763.2. este 761.7 mm. A levegő páratar-
talma reggel 90, délben 45 százalék. A szél 
iránya északnyugati, erőssége 2—4. 

A Meteorológiai Intézet jelenti este 10 

órakor. Időjóslat: Változó irányú gyenge 

légáramlás, további bőemelkedés, egy-két 

helyen a délutáni órákban záporeső, vagv 

zivatar lehetséges. 

K í n e m l u d f a , n a g y o n r l t k a 

Poűvenntt a szabás (Ilka. 
Egyenruha és uri szabóság. Kigyó u. 3. Feketesas u. 

•arok. ** u Cserkészte] sierelések raktár 


