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K a r á c s o n y r a habselyem ágykabátok 
cs egyéb fehérnemüek nagy választékban, olcsón 

Pollák Testvéreknél, 
Szécheny i lé r 17. 6. 

— Tavasz Görögországban. A magyar közönség-
nek ujból alkalma nyílik a háború"előtt annyira 
kedvelt Korfuba utazni. A két kormány közö'tt a 
li gutóbhi héten turisztikai megállapodás létesült 
és igy a magyar utasok megfelelő drachma kiuta-
lásokat kapnak a görögországi utazásokra, — 
Korfut, Erzsébet királyné és Vilmos császár ked-
velt helyét mindig nagyszámú magyar kereste fel, 
n ert (innak nagyszerű klímája, olcsó árai. nagy 
nemzetközi publikumot csábítottak oda. A görög-
országi utazásokat a Via Utazási Iroda. Budapest, 
IV., Váczi-u. 36. szervezte meg. Korfuban egv 10 
napos tartózkodás összköltsége P 70.—. mig a 
legelőkelőbb szállodában ugyanaz P 95.— " Ki-
lene napos hajóút indul Fiume. Zara, Raguza! Du-
raz.zo. Valona. Rrjndisi megtekintésével, melynek 
összköltsége p 198.—. 

TÖRÖK JÁNO/ 
K É S Z Í T : 
SZÉPIRODALMI KÖNYVEKET, 

egyszerű kiviteltől a legizlésesebü 
kivitelig, 

( ZLETI KÖNYVEKET, 
TÉKÁKAT. 
DOBOZOKAT. 
MONTI HOZÁSOKAT 
a l e g o l c s ó b b á r b a n . 

köiiyvkötöniester Szeged, Kelemen u. 1. 

Uru) alíanfortióiom 
Szeged város területén 1937 december 1-től 11-

ig a következő ingatlanok cseréltek gazdát: 
Vidéki Antal és neje eladták özv. Szanka An-

í.'.lné és gyermekének a Fertő dűlőben lévő 1 hold 
1 ; n. öl földjüket 5.19 K kat. tisztajövedclemmel 
1532.35 pengőért. 

Ábrahám Imréné és társat eladták Sebők Fe-
rencnek a Lengyel dűlőben lévő 306 n. öl földjü-
ket 0.39 K kat. tiszta jövedelemmel 307.20 pen-
gőért. 

Ábrahám Imréné és társai eladták Papp Vince 
és nejének a Lengyel dűlőben lévő 000 n. öl föld-
jüket 1.73 K kat. tiszta jövedelemmel 720 pengőért. 

Ábrahám Imréné és társai eladták ön'. Kispál 
Ferene.nének a Ixmgvcl dűlőben lévő 000 n. öl 
földjüket 1.73 K kat. tiszta jövedelemmel 720 pen-
gőért, 

Ábrahám Imréné és tsai eladták dr. Soleman Fe-
renc és nejének a Lengyel dűlőben lévő 336 n. 
öl földjüket 5.01 K kat. tiszta jövedelemmel 430 80 
pengőért. 

Molnár Lajos és neje eladták Sári György és 
nejének a Belső Szalymnz dűlőben lévő 1 hold 
1470 n. 51 földjüket 40.29 K kat. tiszta jövedelem-
mel 2800 pengőért. 

Kéri Ferenc eladta Balog Ferencnek a Ballngi-
f<> és alsóvárosi nyomás dűlőben lévő 382 rr. öl 
földjét 7.53 K kat. tiszta jövedelemmel 052.80 pen-
gőért. 

özv. Török Károlyné eladta özv.Katona Kiss 
Ernáménak a Höbiárt basn-ucca 25a. számú házát 
153 n. öles telekkel 2800 pengőért. 

Kiir András és tsai eladták Módra Mátyás és 
nejének a Domaszék 10. számú házukat 1 hold 71 
n. ól földdel 1671 pengőért. 

Drága a fa 
Fafűtéses cserép- és raskályháiát r a h a s s d á l 
kőszén tüzelésre és fűtésre. Takaréktűzhely 

.4M.no" * Lederer János 
kályhás ra., Petőfi S. s.-ut 2. 

Házi 
sertésvágást olcsón* 

ezajámi ég házi kolbászt, tölteléket elismerten 
legjobban készit, különleges füszerozésse' is 

s z o K O L n y s U N D O R 
beütés. Maros-ucea 27. sz. Telefon: 16—82. 
B á r f Q s t ö l á i t i i t k u t r l l * n. 

MAKÓ xu. 12. 
Nagy közgyűlésre készülnek Makón. Makó 

/áros képviselőtestülete hétfőn délután tartja 
ezévben utolsó közgyűlését, amelynek tárgyait 
szombaton egész délelőtt tartó ülésben készitette 
elő az állandó választmány. Az előkészitő ülés 
hangulatából és az egyes ügyek felett folyt éles 
vitából általában nagy közgyűlésre számitanak. 
Bizonyosan nagy ellenzéke lesz a közgyűlésben is 
a tisztviselői illetmények emelésérc vonatkozó 
miniszteri leiratnak, amelv tudvalevőleg az álla-
mi tisztviselők számára megadott illetményeme-
lést az önkormányzati tisztviselők számára nem 
biztosítja, hanem annak megadását az önkormány-
zati testületek tetszésére, illetve elhatározására 
bizza. A hétfői közgyűlésben bizonyára megismét-
lődik, illetve folytatódik az a vita, amely az ál-
landó választmányban a tisztviselőfizetések eme-
lése kérdésében közel egy órán keresztül folyt s 
amelynek eredményeképen mindössze egy szava-
zat többséget kapott az állandó választmányban is 
a fizetésemelés megadása. A városi mezőörök al-
kalmazásának ismeretes és többször tárgyalt 
ügye is sok vitaanyagot adott mór az állandó vá-
lasz'mánynak, amelyben Gorcsa Péter nyugalma-
zott főjegyző találta meg a gyakorlati életnek és 
a speciális helyi adottságoknak legmegfelelőbb, 
különben halasztó hatályú javaslatot. A városi 
tiszlviselök hétvégi hivatalos órájára vonatkozó 
rendelkezés módosításáról, a harmadik orvosi ál-
lás szervezéséről, a nyugdijszabjályrendelet át-

dolgozásáról ' szóló ügyek melleit számos külső 
indítvány ad még .vitaanyagot a közgyűlésnek, 
amely valószínűleg interpelláció formájában a 
Hagymaegykéz működésével s a hagymaáralaku-
lás és export fejleményeivel is foglalkozik. 

Szerdán üt össze a liagymaexport "ellenőrző bi-
zottsága. Megirla a Délmagyarország azokat a 
panaszokat, amelyeket a hagymatermelők az egy, 
kéz svédországi és angliai exporttevékenységével 
kapcsolatosan a polgármester, azután pedig a 
Külkereskedelmi Hivatal tudomására hoztak s 
amelyek váratlan következményeként a Külkeres-
kedelmi Hivatal az elsőrendű hagyma árával 
egy nívóra, 13 pengő 20 fillérre emelte a másod-
és harmadrendű nagyságú vöröshagyma árát is. 
Ennek az áremelésnek s a vele kapcsolatos hely-
zetnek a megvitatására az ellenőrző bizottságot 
eredetileg keddre liivla össze a Külkereskedelmi 
Hivatal, az összehívás után azonban nyomban 
megváltoztatta s hétfőre lette az ülés időpontját. 
Ma reggel Nikelszky polgármester telefonon 
érintkezésbe lépett a Külkereskedelmi Hivatallal 
s az értekezlet időpontjának elhalasztását kérte 
azzal az indokolással, hogy a hétfői napon a vá-
rosi közgyűlés miatt képtelen volna az ülésen 
megjelenni, viszont a tárgyalás alá kerülő nagy-
fontosságú kérdések miatt a maga és a városi 
képviselőtestületben is helyet foglaló termelői és 
kereskedői megbízottak részvételét jelenlétét 
fontosnak tartja. A Külkereskedelmi Hivatal er-
revaló tekintettel harmadszor is megváltoztatta 
az ellenőrző bizottsági ülés időpontját, ezúttal 
szerdán délelőttre tűzve ki azt. 

Ingatlanforgalom Makón. Kiss István és neje 
megvették özv. Kiss Józsefné 192 négyszögöl ókor-
tyogói földjét 200 jengöért. Szabó Sámuel és neje 
Török Mária és társai 985 négyszögöl lelet ut-
menti járandóját 850 pengőért. Farkas Erzsébet 
Farkas János 185 négyszögöl ardic.si földjét 250 
pengőért, Sípos István Nyéki Margit és társai 3 
hold 1538 négyszögöl hatrorigyosi földjét 7 ezer 
pengőért, Kusz János éj neje Görbe Sándor 4 
hold 968 négyszögöl dáli tarvya földjét 6750 pen-
gőért, Borka Sándor és neje Jenei Imre 1400 
négyszögöl rákosi tanya földjét 1300 pengőért. Be-
leznoi János é$ neje Czcnc Mihály 952 négy-
szögöl vitahalmi földjét 770 pengőért, Jenei Imre 
Jenei János és társai Yáradi-ucca 45. számú 
házának felét 1092 pengőért. 

A báláttan vendég. F o r a í István Attila-ucca 
1. szám alatt lakó napszámos feljelentést tett a 
rendőrségen egy 28 év körüli, bőrkabátos fiatal-
ember ellen, aki tegnap este- ismeretlenül állitolt 
be hozzá és éjjeli szállást kért: Forai szállást 
adott a fiatalembernek, oki kora hajnalban buesu 
nélkül távozott, dc azt a pokrócot is, amit ta-
karóul kaűo'.t. magával viltc. 

Anyakönyvi hirek. Házasságra jelentkeztek: 
Magony József Gera Erzsébet Rózsával, Bofroam 
Ferenc Kocsis Eszterrel. Házasságot kötöttek: 
Kecskeméti Sándor Itajdu Anna Zsuzsannával, 
Hárj Zoltán Skulka Magdolnával, Balog Sámuel 
Acs Máriával Elhalt: Kozsuh Sándor 14 napos 
(Iléderváry-u. 3.) 

IZ 
Ma délelőtt fél 11 órakor tartja a SZE-
GEDI SZENTEGYLET az 1938. évi költ-
ségvetést tárgyaló közgyűlését. 

Budapesti értéktőzsde zárlat. Az uj üzleti hét 
első napján nyomott hangulatban, gyengébb irány-
zattal nyitott a tőzsde, jóllehet külföldi jelentések 
hatására a kontremirt erős tevékenységet fejtett 
ki, hogy a részvények árfolyamait leszorítsa, a 
vételkedv teljes hiánya miatt az élénk kínálat kö-
vetkeztében az árfolyamok jelentékeny mértékben 
lemorzsolódtak. A kontremin működése főleg a 
nehézipari értékeknél éreztette hatását, végered-
ménvben a Kőszén 5, a Magyar Cukor, Gumi rész-
vény 4.4, a Bauxit 2.75, Rima 2.40 pengővel ol-
csóbbodott. A tőzsde lanyha irányzattal, a napi 
legalacsonyabb árfolyamokon zárt. Nemzeti Bank' 

Magyar Általános Kőszén 445, Ganz 30, Egye-
sült Izzó —, Szegedi kenderfonógyár 56.50. 

B éiiieggviiiiemafliiehef. 
pénzes levélen érkezett bélyegeket macras 
áron veszem. BELYEGKERESK EDK3, 
Dóm té ren . ( I s k o l a u c c n 29.) 
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Zürichi deviza zárlat, Páris 11.695, London 
21.6125. Newvork 432.37, Brüsszel 73.49, Milánfl 
22.72, Amszterdam 240 10. Berlin 171.20, Schilling 
80.70—81.70, Prága 15.20, Varsó 81.80, Belgrád 10. 
Athén, 3.95, Bukarest 3.25. 

Magyar Nemzeti Bank hivatalos valutaárfolya-
mai. Angol font 16.75 - 16.95. belga 57.10—57.70, 
cseh korona ll.00-lt.70. dán korona 74.90—75.10, 
nár 7.25—7.80, dollár 335.15—339.15, svéd korona 
86.45—87.35. kanadai dollár 333.00—33*5.00, fran-
cia frank 11.15—11.65, hollandi frt. 186.80-188.80, 
lengve! ztotv 00.00—61.40, leu 2.85-3.00, levn 3.60 
—1.00, lira 16.90—17.90, (3oo és 1000 lirás bank-
jegyek kivételével), német márka —.—, norvég ko-
rona 84.05—84.95, osztrák schilling 80.00—80.70. 
svájci frank 77.60—18.50. 

Budapesti terménytőzsde hivatalos árjegyzése. 
Buza tiszai 77 kg-os' 20.30-20.70. 78 kg-os 20.60-* 
21 .(XI, 7: kg-os 20.85- 21.20, 8o kg-os 21 .oo—21.3a, 
felsőtiszai 77 kg-os 20.30-20.70, 78 kg-os 20.60— 
21.00, 79 kg-os 20.85-21.2o, 8o kg-os 21.oo-21.30, 
fejérmegvéi, dunatiszaközi, dunántúli 77 kg-os 
20.35 -20.60, 78 kg-os 20.65 20.90, 79 kg-os 20.90 -
21 10. 80 kg-os 21.00—21.2o. Rozs pestvidéki 18.85 
18.95, takarmányárpa I. 16.50—17.00, sörárpa I. 
21.00-23.00, zab 1. 16.15—10.75, tengeri tiszántúli 
uj 11.90—12.00. 

Csikágói terménytőzsde zárlat. Buza lanyhuló. 
Dec. 94.25—egynyolead. máj. 91.5—ötnyolcad, jun. 
85.5—ötnyolcad. Tengeri alig tartott. Dec. 55.25— 
máj. 58.25, jun. 58.5. Rozs lanyhuló. Dec. 67.25, 
máj. 69.25, jun. 65. . " 

Köszönetnyilvánítás. 
Mindazon jóba rátok, szomszédok, ös-

merősök cs a Iiajós Egylet tagjai, akik 

özv. Farkas Györgyné 
végtisztességén megjelentek és koszoru-
és virágadományaikkal fájdalmunkat eny-
híteni igyekeztek, fogadják hálás köszö-
netünket. 

FAR KAS-C SALAD. 


