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makói furek.„ 
Adventi előadások Makó-Ujvároson. Az adventi 

időben vasárnap délutánonkint 5 órai kezdettel 
ai újvárosi római katolikus fiúiskolában előadá-
sokat rendeznek, amelyeken neves hitszónokok be-
szélnek. Az első adventi előadáson november 29-én 
dr. Halász Pál püspöki tanácsos az egyházmegyei 
A. C. igazgatója, szeged-móravárosi plébános fog 
beszélni. 

Rendőri hirek. Urbán András temetkezési vál-
lalkozó tegnap délután a Baranyás-vendéglő előtt 
hagyta kerékpárját, amelyről ismeretlen tettes le-
lopta a Bosch világítóberendezést. — Szekula Ist-
ván állomástéri borbély üzlete előtt hagyott ke-
rékpárját tegnap délután ismeretlen tettes el-
lopta. 

Előadás Mongóliáról. Szombaton este 6 órai 
Kezdettel a makói vármegyeháza dísztermében a 
MANSz kulturclőadást rendez, amelynek program-
ján Geleta József a lámák Mongóliában cimmel 
tart előadást 

A szerdai makói hetlptac árai. Gabonapiac: bu-
za 17.00—17.20, rozs 13, árpa 12.40, tengeri 8.60. 
Baromfipiac: csirke, tyúk 110, kacsa 115, pulyka 
110, gyöngyös 160, tojás 160 fillér kilónkint. Nyul 
320, fácán 140—180, fogoly 50-80 fillér darabon-
kínt Sertéspiac: hízott sertés 78—85. 100 kilón 
alóli 76—78, süldő 78-80 fillér kilónkint Hagy-
mapiac: vöröshagyma élénk kereslet mellett 5 
pengő, fokhagyma 32 pengő. Apróhagyma (zsiga) 
11—16, piles 5 pengő mázsánkint. 

A Telmányi-hangverseny műsora. T e l m á n y i 
Emil pénteken este tartja 6 órai kezdettel hang-
versenyét a makói vármegyeháza dísztermében. 
Műsorán Vivaldi: Kanzert, Bach: Ghaconne, 
Brahms: Szonáta, Bartók—Székely Román táncok 
szerepelnek Zongorán kísér Vásárhelyi György, 
aki önállóan is szerepel Schubert: Wanderer-fan-
lá¿iájának előadásával. 

D i ó b é l m i n d e n m e n n y i s é g b e n 

'í4 kg. rózsadióbél 
darálva s ó m Csikósn*!, Tisza L.-körut 53 

— Vakmerő betörés Alsóközponton. Szerdán 
délután az alsóközponti rendőrség azt jelen-
tette a szegedi kapitányságnak, hogy vakmerő 
betöréses lopás történt Alsóközponton. Az is-
meretlen tettesek falbontás utján behatoltak 
özv. S u t k a Antalnc asszony lakásába és ab-
ból több értékes holmit elvittek. A betörők fő-
leg ruhanemüeket vittek el, de eltűnt a lakás-
ból az összes ágynemű és Sutka Antalné éksze-
rei is hiányoznak. A rendőrség nyomozást in-
dított a tettesek kézrekeritése érdekében. Ala-
pos a gyanú arra, hogy a helyzettel ismerősök 
követték el a vakmerő betörést. 

— Ha sajtot vesz, ügyeljen a Stauffer névre. 

— Vegyen államsorsjegyet. 3.— pengőt kockáz-
tat, 40.000 pengőt nyerhet, 17.000 különböző nye-
remény van. Húzás már december 4-én. 

— „Hófehérke". A szegedi gyermekmüked-
relő gárda nagy buzgalommal készül arra a 
matinére, amelyet december 8-án délelőtt 11 
órai kezdettel rendeznek a szegedi színházban 
és amelynek keretében bemutatják a „Hófe-
hérke" cimü meseoperettet. A matiné jöve-
delméből az elhagyott, árva gyermekek kapnak 
ajándékot. A matiné jegyeinek árusítását meg-
kezdték. 

— öszi blúzok ZwickJ L., Horváth IL-ucca 10. 

Horváth Mihály ugy a maga, mint leá-
nya, Ilona, valamint testvérei és roko-
nai nevében fájdalomtól mélyen lesújtva 
jelenti, hogy a legjobb feleség, a legoda-
adóbb édesanya, testvér és rokon, 

Horváth Mihályné 
Juhász Terézia 

életének 58., boldog házasságának 20. 
évében, 24-én, liosszu, kínos szenvedés 
után meghalt. Drága halottunkat 26-án 
d. u- 4 órakor temetjük a Gyevi temető 
halottasházából. Az engesztelő szentmi-
sét ma d. o 8 órakor tartjuk a felsővá-
rosi Minorita templomban Emlékét ke-

"gyeífettd megőrizzük-
A gyS&zoló fciaíád. 

Wakend záradékkal 

A városi hivatalokban külön közgyűlési 
határozattal honosították meg azt a 
rendszert, amely jól bevált már hosszú 
évtizedek óta a nyugati államokban, kü-
lönösen Angliában és Amerikában: a hét-
végi hivatalszünetet. A közgyűlés kimon-
dotta, hogy a hét utolsó napián. illetve 
minden ünnepnap előtt, két óra helyett 

tizenkét órakor van vége a hivatalos idő-
nek. amely hétfőn, illetve az ünnep utáni 
napon, nvoV: óra helyett kilenc órakor 
kezdődik ismét. A tisztviselők isrv szombat 
déltől hétfőn reggel kilenc óráig szaba-
don gazdálkodhatnak az idejükkel. Eleinte 
csak a nyári hónapok alatt a^almazták 
ezt. a rendszert, később bevezették a téli 
hónapokra is. A közgyűlés határozatát 
fel kellett terjeszteni a belügyminiszter-

hez, hogy felügyeleti hatáskörében elbí-
rálja 03 döntsön: vikendezhetnek-e a vá-
ron tisztviselői, vaav nem. 

Most érkezett meg a miniszter válasza, 
de egyelőre nem tartalmazza a véaső dövr 
tést. Azt mondja a miniszter, hogy a ha-
tározatot lássa el záradékkal is a közgvü-
lés, ebben a záradékban pedig azt mondja 
ki. hogv a hétvégi hivatal&ziinet alatt, 
szombaton tehát tizenkét órából kettőig, 
vasárnap nvolctól kettői?, hétfőn pedig 
nyolctól kilencig, az iktatóhivatalokban 
inspekciós szolgálatot kell tartani. Ha a 
közgyűlés megszavazza ezt a módosítást, 
akkor majd ióváhagvja a belügyminiszter 
a határozatot. 

— MUNKAKÖZVETÍTÉS?. Munkát kaphatnak 
a Hatósági Munkaközvetítő utján: Férfiak: 2 ko-
vács, 1 géplakatos, 2 fiatal asztalos, 1 böröndös, 
2 kótszövő, 6 cipész, 2 szűcs, 4 kifutófiu, 1 gazda-
sági mindenes, 6 üzletszerző. Nők: 1 ciptüzőnő, 2 
kifutóleány. Hadigondozottak részére fenntartott 
munkahelyek: 8 gyári munkásnő és 6 gyárimun-
kás. 

— Cserép Sándor szűcsmester Horváth M.-ucca7. 

— Megtámadták a haragosok. Szerdán dél-
után sulvos állapotban vitték a mentők a se-
bészeti klinikára K a t o n a János 35 éves fe-
hértói lakost. A szerencsétlen ember a klini-
kán elmondotta, hogy haragosai megtámadták 
és agyba-főbe verték. Katona János az ütések 
következtében agyrázkódást és zúzott sebeket 
szenvedett. Állapota súlyos. 

H * z i s e r t é s v á ' á s k e r 
SZOKOLAY-szalámitiiazerrel készül mindenütt az 
Ízletes, kedvelt házikolbász és szalámi! A tiszta 
húshoz rajta kívül mást tenni nem kell! Főeladás: 
Maros-ucca 27. SZOKOLAY SÁNDOR. 

Az egyik orosházi lapban olvassuk: „A megle-
hetősen nagy strapának kitett községi érkezési 
bélyegző, amelyet az iktatóhivatalban minden 
egyes érkezett ügydarabra rányomnak, kiörege-
dett és kicseréléséről kellett gondoskodni. Ez most 
megtörtént és tegnap óta uj bélyegzővel csapkod-
ja az aktákat az iktatókönyvet vezető tisztvise-
lő . . . " 

Bácsalmásról és Jánoshalmáról 150 vagon r,:üs-
töt és ujbort szállítottak el. Ebből néhány vagon 
külföldi piacra került 

Hódmezővásárhelyen a Duna-Tiszaközi Mező-
gazdasági Kamara segítségével a tél folyamán 
kertészeti előadásokat rendeznek a gazdáknak. 

A Kőrős-Tisza-Maxos Ármentesitő Társulat, 
amely a mult esztendőben próbaőntözőmüv;t lé-
tesített Szentes alatt, elhatározta, hogy a Tisza, 
Maros és a Kőrös egyes szakaszain ujabb öntöző-
müveket létesít. A körösi öntözőberendezést már 
ugy épitik, hogy bekapcsolhassák a Békésszent-
ar.drásnál építendő alföldi duzzasztóba. 

Békéscsaba értékes telket ajándékozott az OTI-
nak építkezési célokra. Az OTI modern rendelőt 
építtet. 

A békéscsabai Auróra Kör vasárnap díszes 
hangversenyt rendez, amelyen Telmányi Emili a 
világhírű hegedűművész és Vásárhelyi György 
zonsorimüy^sz szerepel. 

, Vásárhelyén ftltótárdztjk'; hogy afrendézík' a 
piacokat. A munkát megkezdték az ócskapiacon, 
rövidesen sor kerül a többi piacra. 

Budapesti értéktőzsde zárlat. Szilárd newyorki 
tőzsdejelentések hatása alatt nyugodt hangulatban 
barátságos irányzattal nyitott a mai tőzsde. Ai 
első kötések a legtöbb értékcsoportban a tegnn 
pinái magasabb áron alakultak. Az érdeklődéi 
előterében a részvénypiacon a Bauxit, a köt-
vénypiacon pedig az 1914-es fővárosi kölcsönkö'.-
vény állott. Az üzleti tevékenység a spekuláció 
tartózkodása miatt igen mérsékelt volt még a ve 
Eetőértékekben is, mint például a Kőszénben és » 
Magyar Cukorban kevés üzlet jött létre. Zárlat 
előtt nyereségbiztositó eladások következtében 
gyengébb árak kerültek felszínre ugy, hogy a/ 
egyes részvények napi árnyereségüket elvesztet 
ték. A tőzsde egyenetlen irányzattal zárt. Magyar 
Nemzeti Bank 207, Magyar Által ános Kőszén 5<\* 
Egyesült Izzó 248, Ganz 18.90, Szegedi kender, 
fonógyár 55. 

Zürichi devizazárlat. PárTs 20.25, London 21.295, 
Newyork 435.00, Brüsszel 73.575, Milánó 22.92.", 
Amszterdam 235.75, Berlin 175.00, Bécs 76.10, Schil-
ling 81.20, Prága 15.40, Varsó 8180, Belgrád 10, 
Athén 3.90, Bukarest 3.25 

A Magyar Nemzeti Bank hivatalos árjegyzése: 
Angol font 16.55—16.75, dán kor. 73.90—74.70, belga 
56.90-57.50, cseh korona 10.10-12.10, dinár 7.80--
7.95, dollár 337.30-341.30. svéd kor. 85.25-86.1.". 
kanadai dollár 333.00—343.00, francia frank 15.tr 
—15.85, hollandi forint 173.00—186.00, lengyel zlotv 
6000-61.40, len 2.80-3.70, lira 16.90-17.90 (500 és 
lOoo lírás címletek kivételével), német márka 
—. , norvég korona 82.95—83.85, svájci frank 
76.85-78.65. 

Budapesti terménytőzsde zárta*. Barátságos 
volt ma a terménytőzsdén az irányzat. A határ-
idős csendes üzlet keretében jól tartott volt az 
irányzat és a márciusi rozs ára 3, a májusi ten-
geri ára 6 fillérrel javult A készárupiacon is jól 
tartott volt a kenyérmagvak irányzata és ugy a 
buza, mint a rozs öt fillérrel emelkedett A takai-
mánycikkek piacán a zab 10 fillérrel drágult. A 
sörárpa irányzata szilárd volt A forgalom buz v 
ban csendes volt. 

Budapesti terménytőzsde hivatalos árfolyamat. 
Buza tiszai 77 kg-os 18.15—18.45, 78 kg-os 1833— 
1860, 79 kg-os 18.55—18.75, 80 kg-os 18.65—18 85, 
felsőtiszai 77 kg-os 18.10—18.40, 78 kg-os 18.30-
18.55, 79 kg-os 18.50—18.70, 80 kg-os 18.60—18.80 
dunatiszaközi, fejérraegyei, dunántulí 77 kg-os 
17.95—18.20, 78 kg-os 18.15—18.35, 79 kg-os 18.aí 
—18.50, 80 kg-os 18.45-18.00. Pestvidéki rozs 15..Ti 
—15.45, takarányárpa I. 14.00—14.50, sörárpa I 
21.00-22.50, zab L 16.60—16.75. tengeri 9.70-9.9" 

Csikágói terménytőzsde zárlat. Buza egyenet-
len. Dec. 117 ötnyolcad—háromnegyed (114.25-
háromnyolcad), márc. 115 ötnyolcad—háromne-
gyed (115 háromnyolcad—egynegyed), jal. 104 öt-
nyolcad—háromnegyed (104 hétnyolcad—105). Ten-
geri egyenetlen. Dec. 95 (106), márc. 915 (98 há-
romnyolcad), jul. 845 (94.75). Rozs tartott. Dee. 
105 hétnyolcad (95.5), márc. 107.5 (91 háromnyol-
cad), jul. 106.25 (84.75). 

MIKULASRA: 
Csokoládé Mikulás színes alumíniummal 

borítva 12 cm - —.18 
Csokoládé férfi cipő töltve 7 cm , —.28 
Csokoládé csizma töltve 13 cm —48 
Csokoládé sziv bonbonier 12 cm —.58 

CUKORKA, C80K0LADÉ: 
Csokoládés drazsé 10 dkg —.2,' 
Csokoládés mignon 10 dkg i—.22 
Nápolyi 10 dkg —18 
Mézes csók 10 dkg —.18 
Savanyu, v. erős, v. méz cukorka 10 dfcjz —.17 

BABA.TAVITÁSHOZ: 
Massé babafej, hajas: t 

cm 1 2 3 4 
ár P —.68 —.98 1.06 1.28 

Massé babafej alvós, haj nélkül: 
cm 1. 2 3 4 
ár P 1.98 2.28 2 . « 2.98 

BABAJAVITASOKAT OLCSÓN VALL A LÜNK! 
JÁTÉKOK: 

Alló katona fából 20 cm ~ —24 
Festett bádog edény 1 kartonon 8 drb' —.48 
Nikkelezett vasaló 
Sjatiikárt' 32 tm-es —.7$ 

PÁRISI NGGY HRUH0Z RT. 
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