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— Kiállítás. A Magyarországi K ö n y v n y o m -
dái Munkások Egyesülete szegedi kerülete ja-
nuár 26-án, vasárnap propaganda ziyomtat-

ványkiállitást rendez az ipartestület márvány-

termében, amelyre ezúton is meghívja a kö-
zönséget. Az ünnepélyes megnyitás délelőtt 10 
órakor lesz, megtekinthető a kiállítás este 8 
óráig. Belépődíj nincs. 

— Felejthetetlen mulatság lesz a Szegedi Keres-
kedelmi Alkalmazottak janutór 18-án tartandó 
jelmezes bálja. (Tisza-szálló.) Meghívók még kor-
látolt számban igényelhetők az egyesület helyisé-
gében. (Feketesasr-ucca 21, I. em) 

— Közgyűlések Újszegeden. Az Újszeged! Nép-
kör évi közgyűlését január 26-án, délután 3 óra-
kor, határzoatképtelenség esetére 4 órakor tartja 
a Liget-vendéglő helyiségében Indítványok a köz-
gyűlésen csak akkor tárgyalhatók, ha azokat leg-
alább nyolc nappal a közgyűlés előtt az elnökség-
hez irásbao nyújtották be. — Az Újszeged) Polgá-
ri K8r január 12-én délután 5 órakor a Töth-ven-
déglőben, határozatképtelenség esetén 6 órakor 
tartja rendes közgyűlését. 

— Menza-bál. A fennállásának tizedik évát 
ünneplő M I E F H O E ezévi jubiláris menza-bál-
ját február 6-án rendezi meg a Hungária-
szálló temeiben. A megnyitó szavakat dr. Hol-
ló Pál, az egyesület alapító elnöke mondja. 

— ANYAKÖNYVI HTREK. Az elmúlt héten 
született 23 leány és 12 fiu. Házas«ágot kötöttek; 
Frank István Börcsök Juliannával. Kispéter Mi-
hály Tanács Gizellával, Acs Sánta Pál ökrös Ro-
záliával, Lencse Imre Szabados Máriával, Barna 
István Páger Máriával, Katona Lajos Kokavecz 
Annval, dr. Ehmann Aladár Sikorszky Rózával, 
Galiba András Kiss Máriával, Szilágyi Ferenc 
Kovács Erzsébettel. Elhaltak: Rosenberg Rezső 
fiO. Papp Mária 3, Kazi István 67. özv. Fabók An-
talné 79, Acs Kovács Imre 31. Szabó András 19, 
Kasza Olga 2 hónapos, Ábrahám Ilona 17, özv. 
Horváth Antalné 78, özv. Borbély Józsefné 92, Ko-
vács István 74, Szalai Julianna 53 Fűzesért Izsák-
né 68 éves korában. 

x Budapestre érve a Park szállodában a keleti-
pályaudvar mellett megtalálja kényelmét, legjobb 
ellátását olcsó árakért. E k»p előfizetőinek 80 szi-
zalflr enged mén vt nvnjtnnk 
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Szeged. Dugonics-tér lt.. I. eim. Te-
lefon 26—02. Arcáoolás. SzéosérH: 

bák. szemölcsök, szőrszálak véele 
ges eltávolítása. Fénvkezelés. 

fanitvánv ik Vikénz^e. Olcsó btr\e*r$r>óizeT 

B U D A P E S T E D 
legolcsóbb és a pályaudvarok-
hoz l e s r k ö z e l e b b fekszik a 

H U N G A R i ü 
gőz,liádfürdíí,éSv!zgyógyín!éíe 

(VII., Dohány -ucca 44. szám) 
" y M i i r e g g e l 5 Ö r s k o r . — Oőx- é s k á d -
fürdő ára P 1 . - K i s zo l gá l á s i dl| csak 10 FIH. 

HRSI 
Mély fájdalommal tudatom ugy a ma-

gam, mint gyermekeim nevében, hogy 
szeretett feleségem 

Füzesséri Izsákné 
szül. Kanfmann Irma f. hő 11-én elhunyt. 

Prága halottunkat vasárnap d.n. fél 3-
kor kisérjük a Koroua u 13. sz. gyász-
háiból örök nyugalomra. 

A GYÁSZOLÓ CSALÁD. 

M A K Ó I H Í R E K 
Makói szerkesztőség, flókkiadóhtvatal, hir-
detésfelvétel: Városi Bérpalota, telefon 270. 

A csanádmegyei kisgyűlés napirendretérést ja-
vasol & politikai indítványok felett. A vármegye 
hétfői közgyűlésének tárgysorozatán szereplő ma-
kói ellenzéki indítványok előkészítésével ma fog-
lalkozott a kisgyűlés. F r i e d Armln legutóbbi 
kijelentéseire kér orvoslást, a napirendről levenni 
javsolja a kisgyűlés. A javaslat az indítvánnyal 
szemben azt a megállapítást teszi, hogy a várme-
gye területén a Nep szervezkedése a közigazgatás-
tól függetlenül folyik, a közigazgatási tisztviselők 
tevékenysége és munkálkodása a szorosan vett 
közigazgatási ügyekre irányul. Ugyancsak napi-
rendről való levételt javasol a kisgyűlés H. Sza-
b ó Imre indítványával szemben, amely a hifbi-
zományok megszüntetését s a háborús érdemeket 
szerzett földnélküli kisbirtokos és munkás lakos-
ság között való felosztását kivánja R e i b e l Mi-
hály képviselőnek a vidéken pineéroők alkalmazá-
sát eltiltani kívánó indítványát pártoló javaslat-
tal terjesztik a közgyűlés elé. 

Halálra forrázott kisgyerek. S ó l y o m Antal 

csanádalberti községi jegyző házánál fürdővizet 

melegítettek. A forró vízzel telt edény körül ját-

szadozott a jegyző két kisgyermeke, egy 3 éves 

fiu és 5 éves kisleány A kisfiú játék közben bele-

bukott a forró vízzel felt edénybe s olyan súlyos 

égési sebeket szenvedett, hogy kétnapi kinlódás 

után a makói kórházban meghalt. A szülők ellen 

az eljárás megindult. 

Ablakbeverés. L i rt d Miklós Mpgyeház-uoea 8. 
szám alatt lakó borbéíymester feljelentést tett is-
meretlen tettesek ellen, akik az éjszaka uocal ab-
lakait beverték. 

Ingatlanforgalom Makón. Háló Józsefné meg-
vette Putnoki János 483 négyszögöles ardicsi föld-
jét 450 pengőért, ifj. Horváth Mihály Igaz Pálné 
371 négyszögöl ószentiváni földjét 460 pengőért, 
Goldstein Salamonné Neumann Lipótné Bolygó-uc-
ca 3. sz. házát 2400 pengőért, Simon János Almos-
di József Feltámadás-ucca lá. számú házát 740 
pengőért, Mihácz Elek és neje ifj Mágori Bálint 
Kálvária-ucca 11c. sz. házát 5000 pengőért, Baga-
méri Sándorné Gajdi Julianna 304 négyszögöl 
ókortyogói földjét 300 pengőért, Nemesik József 
Varga Imre Bethlen-ucca 11. sz. házát 700 pengő-
ért, Árva Frigyes és társa Fehér István 1 hold 
1140 négyszögöl habtatói földjét 1280 pengőért, 
Borka Imre ifj. Kristó Lajos Alma-ucca 60. sz. 
házát 940 pengőért, Mágori Lajos és neje Kiss An-
tal Kálvin-ucca 40. sz házának felét 1500 pengőért, 
Rédai Rozália a Gazdasági Hitelszövetkezet Kis-
poron-ucca 7. sz házát 400 pengőért, Adler Tibor 
dr. Sél László Bajza-ucca 12. sz házának kilenc-
tizenketted részét 3000 pengőért, Eiket István Fo-
dor Lászlóné Sas-ucca 1. sz házát 1050 pengőért, 
Joó Imre Zsigmond János 1 hold 1050 négyszögöl 
sóstói ugarját 2700 pengőért. 

Furfangos bnzaszélhámosok a makói piacon. 
A makói hetlpicaokon Ismételten előfordultak kü-
lönböző szélhámasságofc, amelyek arra mutatnak, 
begy egy szervezett szélhámos társaság dolgozik, 
amely főképen a tanyai gazdákra veti ki hálóját 
és ravasz furfanggal károsltja meg őket. A szom-
bati hetipiacon is sikerült a társaság egy tagjá-
nak egy deszki gazdát léprecsalnia. V i c z i á n 
Pál deszki gazdálkodó fiával együtt ment a heti-
piacra s egy kocsi búzát hozott eladni. Piac vége-
felé, amikor már a buza egy részét eladta, egy 30 
—35 év körüli csizmás barna fiafalember jött a 
kocsihoz s megalkudott a kocsin levő öt és félmá-
zsa búzára. Amikor meg volt az alku, kijelentette, 
hogy a bnzát a zsidó menház részére vásárolja, 
azt be kell szállítani az Emilia-malomba s az ott 
kapott átvételi elismervény ellenében fogják az 
árát a zsidó menházban kifizetni A vevő fel is f i t 
a kocsira s elhajtottak az Emilia-malomhoz. Ott 
a búzát átadták, az ismeretlen vevő bement az Iro-
dába s kis idő múlva kijött azzal, hogy itt van a 
cédula, mehetnek a menházhoz a pénzt felvenni. 
Oda is kocsin vitte a gyanútlan eladó, aki még 
akkor sem fogott gyanút, amikor a fiatalember 
átadta a cédulát a gazdának azzal, hogy menjen 
be felvenni a pénzt, ő pedig megy más dolga után. 
A menházban azután kiderült,' hogy a oédula, 
amelynek ellenében a deszki gazda pénzt remélt 
kapni, nem beraktározásí jegy, hanwn vételi elis-
mervény, amely szerint az Emília-malom megvet-
ne az őt és félmázsa burát s annak az árát ki is 
fizette A i Ismeretlen fiatalembernek a menház 
semmiféle búzavásárlásra felhatalmazást nem 
adott. A károsult g»ada feljelentésére a rendőr-
ség megindította a imozást. 

Középkorú nő elmenne idősebb házaspárhoz, 
vagy magános nőhöz ápolónőnek, esetleg háztar-
tásba, gazdasághoz ért, varrni tud, vidékre Is el-
megy. Cím: Makói kiadóhivatalban. 

örökbe fogadnék 11 éven felüli leányt 14 évei 
korig vallásra tekintet nélkül. Tari János Makó, 
Kolozsvári-ucca 49. 

Anyakönyvi hirek. Házasságra jelentkeztek; 
Ei lei István Bárányi Etelkával, Bajusz József D. 
Nagy Rozália Juliannával. Házasságot kötöttek: 
Balázs István Tóth Bodor Juliannával. Elhaltak; 
Hamvai Kovács Lajos 34 éves (Aradi-ucca 35), 
özv. Barta Jánosné Biró Erzsébet 74 éves 
(Gyöngy-ucca 24.). 

Zálogfeq yéi, 
brilllánü arany 

ékszerét mielőtt el- RáonáltfifllftC arany-, ezüstmüvesné 
adná, kínálja fel UŰöUfll ylVUö VArost z ö l o g h ó z r e 
szemben Oroszlán ucca óra, ékszer,javítás olcsón, fe t jyen 

b i s £ r e ; e f ! érdemes. 

TÖSSSÚe 
Budapesti értéktőzsde zárlat Barátságos han-

gulat, élénk forgalom jellemezte a mai tőzsdét 
Erős véleményes vásárlások kezdetén a tegnapi 
árfolyamok voltak érvényben. Később a járadék-
piac igen szilárd hangulata a részvénypiacra is 
átterjedt, minek következtében a tőzsde egész te-
rületén csak jelentősen magasabb ajánlatok je-
lentkeztek. A részvénypaplrok árfolyama fokoza-
tosan emelkedett. A bányapiac értékein kivül kü-
lönösen a cukoripari részvények állottak az ér-
deklődés előterében. A kisebb papirok is jelenté-
keny árnyereséget értek el és a napi legmagasabb 
árfolyamokat közvetlenül a zárlat előtt jegyezték. 
A Magyar Nemzeti Bank 180, Kőszén 334.50, Ganz 

21 80, Izzó —, Szegedi kenderfonó 37. 

Zürichi devizazárlat. Páris 20.30 egynegyed. 
London 15.17 háromnegyed, Newyork 306 három 
nyolcad, Brüsszel 51.775, Milánó 24 50. Madrir. 
42.025, Amszterdam 208.75, Berlin 123.65, Schillinp 
57.15, Prága 12.74, Varsó 57.95, Belgrád 7.00. Athén 
2.90, Bukarest 2.50. 

A Magyar Nemzeti Bank hivatalos árfolyamai: 
Angol font 16.65—16.95, dán kor. 7430—75.10, belgi 
56 90 -5750, cseh korona 14 15—14 35, dinár 7.80-
7.95, svéd kor. 85.95—86.85, dollár 335.90—339.90, 
kanadai dollár 32900^-339.00, francia frank 22.30-
22 50, hollandi forint 229.10-23110, lengyel zloty 
63.90 -6450, leu 280—3.00, leva 4.00—4.15, líra 
29 90-30 25 (az 500 és 100 lirás bankjegyek kivé-
telével), német márka . norvég 
korona 83.70-84.60, osztrák schilling 80.00—8078. 
svájci frank 11070—111.65. 

Budapesti terménytőzsde hivatalos árjegysésef: 
Buza tiszai 77 kg-os 18.05-18.35, 78 kg-os 1820-
18 50, 79 kg-os 18.35-18.66, 80 kg-os 18.60-18.80, 
felsőtiszai 77 kg-os 18.00-18.10, 78 kg-os 18.15-
18 25, 79 kg-os 18.30-18.40, 80 kg-os 18.45-18.55, 
Dimatiszai, fejérmegyei, duaántuli 77 kg-os 17.90 
17 85, 78 kg-os 17.90-18.00, 79 kg-os 18.05-18.15, 
80 kg-os 18.20—18.30. Pesfcmegyei rozs 15.50—15 80. 
egyéb 16.30—16.40, sörárpa I. 19.00—20.0o, takar-
mányárpa I. 16.75—17.00, zab I. 17.70-17.80, tengeri 
15.00-15 20, 

Csikágói terménytőzsde zárlat Irányzat alig 
tartott. Buza máj. 100 hétnyolcad—101 (101.75— 
ötnyolcad), jul. 88.75-ötnyolcad (89.25—egy nyol-
cad), szept. 87 háromnyolcad (87.75—ötnyolcad) 
Tengeri 60.25 (60 ötnyolcad), Jtri. 61 egynyolcad 
(61 ötnyolcad), szept. 61 háromnyolcad (61 egy-
nvolcad). Zab máj. 28 egynyolcad (28.5), }ul. 27 
(27), szept. 26 hétnyolcad (27.) Rozs máj. 54 (54 há-
romnyolcad), 

Báli J T s l é l v i e lnökét 
hozott anyagból is VésziteV, V a « a « * Dugonics tár 2 

4—5000 Pengő készpénzzel, lehetőig 

közreműködő társat keresek 
régi. bevezetett váilaJatam kiterjesztésébe* — 
Aiánlatokat »Konkarrenciam<*ntes biztos egzisz-
tencia" lengére a kiadőha kérek-

Estélyi 's báli öltönyük 
(frack-'szxnokms stb-) liesmodferöebb lá.'.-lbeo-

legfinorhabb anyazból legolcsóbban Hfczüh'slc 

Lakatos Lajos 
uriszabónál, Gróf Apponyi AlberHicca 


