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LIKŐRÖK: császárkörte, vanília, satrőz, man-
dula. rosztopcsin, narancs 1 dl. 28 fillér 
1 dl tearum. 50 százalékos . . . 30 fillér 
1 dl barackpálinka 48 fillér 
1 kg dió 60 fillér 
1 kg dióbél 240 fillér 
1 kg mogyróbél 280 fillér 
1 kg aszalt szilva 110 fil|c-r 
1 kg mazsola 160 fil lér 

1 kg virágméz 120 fillér 
1 kg akánnéz 110 fillér 
1 kg szilvalekvár . . . . . 120 fillér 
1 kg gvüműli.siz 120 fillér 
1 kg csőtészta 72 fillér 
1 kg fehér bab 24 fillér 
1 kg kifli burgonva 10 fillér 

NAGY ALBVOT 
VALÉRIA TÉR 4 (PAPJUK API AC) 

— Agyvérzésre hailamos idősebb emberek-
nek a rendkívül cnvhén ható természetes ..Fe-
renc József" keserűvíz — reggel éhgyomorra 
egy kis pohárral — nagyfontosságú szolgála-
tot tesz azzal, hogy igen kőnnvü, lágv szék-
letétet és kielégítő emésztést biztosit. 

— Pezsgők, borok nagy választékban Kocsisnál. 

— Adományok a kormányzóné ineégakclójárs. 
Horthy Miklósné föméltóságu asszony segélyak-
ciójára o Szeged-Csongrádi Takarékpénztárhoz 
ujabban n Következő adományok folytak be: dr. 
Grüner István 10, Griiner Géza 10 pengő, 

X Ha sajtot /esz, ügyeljen a Stauffer névre! 

— MUNKAKÖZVETÍTÉS. Munkát kaphatnak 
a Hatósági Munkaközvetítő utján. Férfiak: 1 
szeszfőzőmé*ter, 1 tejfölöző és vajmester. 4 tég-
Iaverö család, 2 épületlakatos, 3 bognár, 1 hölgy-
fodrász. 1 kocsis, 1 cukrász. Nök: 1 hölgyfodrász-
nő vidéken, 2 szőnyegszövőnő, háztartási alkal-
mazott: csendőrörsfözönflk. Hadigondozottak ré-
szére fenntartott munkahelyek: 1 molnár, 1 ta-
kács, 2 kötszövönő vidéken. Állást keres: 1 mér-
legképes kőnyvelőnö, 2 kiszolgálónő. 1 angolul is 
beszélő német kisasszony, t ápolónő. ínséges fa-
vágók iránti tudakozódás és megrendelés a mun-
kaközvetítőben és a 10-73. számú telefonon. 

— Rum, likőr legolcsóbban kimérve is Sehorr 
Ottó cégnél, Kossuth Lsjos-sugárat 5, 

— A SZEGEDI PIAC ARAI. A szerdai állat-
vásárra felhajtottak 38 borjut. 218 hízott. 286 so-
vány sertést és 8 juhot. Arak: Jószág. Borjú ki-
lója 90 05. hizott sertés 00—1(15, éves sovány 
sertés darabja 60—70, féléves 35—45, választási 
malac párja 25—35, juh 55—58. Hus. Marhahús: T. 
r 1.60—1.80, II. r 1.60-1.80, III. r. 1.20-1.70, 
borjúcomb 2.10-31, eleje 1.60—2.40. pörköltnek 

1.60-4.80, sertéskaraj 1.80-2, comb 1.60 1.80. 
oldalas 1.40—160, zsirszalonna l.5o_1.6o, héj 
1.66—1.80, zsír 1.70—1.80. Baromfi. Csirke párja 
110 100. kilója 1.10—120, tyúk párja 3.20—5.5o, 
kilója 95 1o5, sírva ny kacsa párja 3.50—5.50, hi-
zott kilója 1.05 1.25, sovány lud párja 7-13, hi-
zott kilója 1—1.30. pulyka pária 6-14, kilója 00 
<—190, gyöngyös pária 2.20-3 40, kilója 1 20—1.35, 
tojás kilója 1.50—2.10. Gyümölcs. Alma nemes faf-
fa kilója 70 100, közönséges 40—60, naspolva 40 
•—60, szőlő csemeac 1.20-1.80. kevert 45-80 fil-
lér. ni dió 60—80 fillér, citrom darabja 4—10, na-
rancs 64—1.00. Zöldsér. Btirgonva: nvári rózsa C 
—8. őszi rózsa 6—7. Ella 5-6. Gűtbaba 6—3. ol-
tott rózsa 6—8, takarmánynak 3—4. vöröshagyma 
19—20. fokhagyma 15—25. petrezselyem kilóig 24 
- 30 sárgarépa 10-18. vöröskánosz.ta 25—35. zel-
ler darabia 2—12. feieskánoszta 16—20. kelká-
poszta 15 25, karfiol darabig 15—60, téli kara-
ira 8 12. spenót kilója 95-40, sóska 50 -80 tor-, 
ma 30 -50, ffizéres paprika uj füzérje 60—220. 
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Magtört szívvel tudatjuk szeretett jó 

anyánk, > 

özv. TránVca Béláné 
sriíl. Deutsch Hermina 

81 éves korában, rövid betegeskedés után 

történt elhunytát. 
A megboldogultat csütörtökön, decem-

ber 30-án dé'u án 3 órakor kisér'ük uto'só 
útjára a zsidó temető cinterméböl. 
Ozri. Popper Alfrédné szül. Tránka Anr.a, 

Tránka József és özn. Deutseh Béldnó 

ssül. Tránka Joliin. G'idstolják még uno-

kái és dédunokái. 

Külön villamos '4 4-kor a Dugonics-térről. 

— Kisteleki hirek. özv. Tó t h Péterné 93 esz-
tendős kisteleki asszony tegnap reggel eltűnt la-
kásáról. Késő délután akadtak rá a tanyától mint-
egy 40 méternyire fekvő libaitató gödörben, hol-
tan. Valószínűleg mosni akart, a síkos parton 

i megcsúszott és belezuhant a gödörbe, ahonnan 
nem tudott kimenekülni. — Dr. S z a b ó Károly 

j Pusztaszer község főjegyzője a hir szerint Mind-
szentre pályázik. Helyére a sok pályázó közül dr. 
Kulcsár István sövényházai segédjegyző látszik 
esélyesnek. — A Kisteleki TE Szilveszterkor ka-
barét rendez. Szegedi dzsessz-zenekar szolgáltat-
ja a zenét. 

— Perzsa láb bundák 200 pengőtől, háromne-
gyedes bundák 80 pengőtől nagy választékban 
Blau lanátznál Kelemen-ucca 5. 

— Borok elképzelhető legjobb fajminöségben 
öreg évjáratúak legjutányosabban Schorr Ottó 
cégnél, Kossuth I.ajos-sugárut 5. Edényeket dij-
mentesen kölcsön adok. 

Tarlós ondo'álást 
olajpakolással, modern estélyi frizurákat gyö-
nyörűen készít 

Herédi Gizella 
HÖLGYFODRÁSZ, 

k o s s u t h l a j o s s u g á r u t 23. s z á m | 

MAKÓ XII. 30. 

A hagyma ára IS pengő 
Budapestről jelentik: A Külkereskedelmi Hi-

vatal közli: Az angol piacon a magyar vörös-
hagyma továbbra is emelkedő áron kelt el, en-
nek megfelelően a hagymakivitelt lebonyolító 
szerv december 29-töl kezdődően a vöröshagymá-
ért minimálisan mázsánkint 18 pengőt fizet a 
termelöknek. 

—oOo— 

A makói üzletek szilveszteri és újévi zárórája. 
A makói rendőrkapitányság közlése szerint a 
fodrászüzletek Szilveszter estéjén 9 óráig, Újév 
napján este 7 óráig tarthatnak nyitva. Az élel-
miszereket, cukorka, és süteményárusitó boltok, 
italmérések újév napján reggel 7 órá ól délután 
1 óráig, a mészáros- és hentesüzletek 7 órától 
délelőtt 10 óráig, a virágüzletek délelőtt 10 órá-
tól délután 2 óráig, a '.öbbi üzletek pedig a va„ 
vasárnapi záróra szerint tarthatnak nyitva újév 
napján. 

Anyakönyvi hirek. Házasságra jelentkeztek: 
ifj. Talpai Balázs Szántó Juliannával. Házassá-
got kötöt ek: Botrocsán Ferenc Kocsis Eszterrel. 
Elhalt: Kusz Pál 58 éves (Barcsay.u. 26.). 

A szerdai makói piac árai. Gabonapiac: buza 
20-00 20.40, árpa 14, zab 16, tengeri 10.40 pengő 
mázsánkint. Baromfipiac: csirke 110, tvuk 90, liba 
105, pulyka 100, gyöngyös 120, tojás" 160 fillér 
kilónkint. Nvul 250, fogoly 130—200 fillér dara. 
bonkint. Sertéspiac: fiatal nehéz 94—97, öreg 92 
-96, közép 86-90, könnyű 80-82, süldő 100—105 
fillér kilónkint. 

Adósságbehajtás durva becsületsértéssel. Ffct-
rovies József Bécsi.uccai lóalkusz feljelentést tett 
Kenéz József Kmctty.uccai lakos ellen, aki öt az 
elmúlt hetekben egy napon az uccán megtámadta 
s 50 filléres adósság megfizetése körül támadt 
szóváltás során botrányos sértegetésekkel illette. 
Durva bccsüle'.sérté.s vétsége rimén a biróság 20 
pengő pénzbüntetésre, vagy 10 napi elzárásra 
ítélte, az Ítélet végrehajtását azonban 3 évi próba-
időre felfüggesztette. 

Botrány a vonaton. K r i z s á n János 27 éves 
csanádpalotai földműves november 27_én egy 
munkáscsoporttal együtt utazott Mezőhegyesről 
Csanádpalo'-ára a Szeged-Csanádi Vasúton. Tóth 
Mihály kalauz a munkáscsoport egyik tagjának 
igazolványát nem találta megfelelőnek és el-
vette, hogy az állomásfönökségcn leadja és az 
ille'ó ellen az eljárást megindítsa. Krizsán János 
a kalauz és a munkás közötti afférba beleavat-
kozott, a kalauznak útját állta, kezéből a kifogá-
solt igazolványt elkapta és összetépte. A kalauz 
feljelentése alapján szerdán vonta felelősségre 
a makói járásbíróság. Krizsán Jánost és hatósági 
közeg elleni erőszak vétségében bűnösnek mond. 
Ta ki, 12 pe.ngö pénzbüntetésre, amely G napi 
fogháznak felel meg. ítélte. Az Ítélet jogerős. 4 

A r a n y o s , gyémántos 
boldog újévet 

szerezzen 

MülhofferiVél. 
(Széchenyi-tér 9.) 

ÓRÁT, ÉKSZERT, EZÜSTÖT VEGYEN ! 

Alkalmi vételek 
szenzációs árban! 

Előnyös részletfizetési Tört arany be-
váltás ismét magas árban! 

Budapesti értéktőzsde zárlat. Az értéktőzsdén 
ma is lanyha volt az irányzat, mivel ugy a new-
vorki, mint a bécsi és prágai tőzsdékről további 
áreséseket jelentettek. Nyitáskor a piac meglehe-
tősen üzlrttclen volt, nagyobb árukínálat egy 
részvényben sem jelentkezett, azonban a kerestet 
hiánya miatt, a kisebb eladásokra is, árfolyamok 
lemorzsolódását vonták maguk után. Később az 
alacsonyabb árakon véleményes vételek történtek, 
minthogy a patronizáló intézetek is vásárlókként 
léptek fel, további áresések nem következtek be, a 
rész/tények az üzletidő elején kialakult árfolya-
mokon stabilizálódtak. Magyar Nemzeti Bank 
186, Kőszén 449.50. Ganz 30.40, Izzó —, Szegedi 
kenderfonógyár 51.25. 

Zürichi devizazárlat. Páris 14.685. London 21.61 
háromnegyed, Newyork 432.56, Brüsszel 73.39, 
Milánó 2276, Amszterdam 210.575, Berlin 17430, 
Schilling 80 10. Bécs kifizetés 81.90, Belgrád 10. 
Athén 3.95, Bukarest 3.25. 

Magyar Nemzeti Bank hivatalos valutaárfolya-
mai. Angol font 16.80—17.00, belga 57.05—57.65 
cseh korona 1100—11.70. dán korona 7500—75.80. 
dinár 7.25—7.80, dollár 336.05-340.05, svéd korona 
J6.45—8735. kanadai dollár 33300-338 00, fran-
cia frank 11.15-11.65. hollandi frt. 186.80-188 80. 
lenevel zlotv 60.00- 6140. leu 2.85-300. leva 3.60 
—4.00. líra 16 90—17 90. (5oo és 1000 lirás bank-
jegyek kivételével), német márka —.—, norvég ko-
rona 8405-84 95. osztrák schilling 80.00-80.70. 
svájci frank 77.75—78.65. 

Budapesti terménytőzsde zárlat. A határidős 
piacon az irányzat gyengébb volt. a márciusi 
rozs 17, a májusi tengeri 9 fillérrel olcsóbbodott. 
A forgalom csendes. A készáru piacon búzában 
az irányzat gyengén tartott, az árak néhánv fil-
lérrel olcsóbbodtak. A rozs üz'cttelen. ára névleg 
változatlan. A takarmánycikkek piacán 5—10 fil-
lérrel gyengült a tiszántúli tengeri. A forgaiom 
az elmúlt napokhoz viszonyítva búzában kissé 
megélénkült. 

Budapest? frrménvtözsde hivatalos árjeirvzése: 
Buza tiszai 77 kg-os 20.55—21.00. 78 kg-os 20.85— 
21 30. 79 kg-os 21.10-21.50, 80 kg-os 21.25-21.60. 
felsőliszai 77 kg-os 2o.45—2090. 78 kg-os 20.75— 
21.20, 79 kg-os 21.00- 21.10, 80 kg-os 2145-21.50, 
fejérmegvei, dunatiszaközi. dunántuli 77 kg-os 
20.50-20.80, 78 kg-os 2o.8o—21.lo, 79 kg-os 21.05— 
21 30. 80 kg-os 21.15—21 40. Bozs pestvidéki 18.80 
—18.90. takarmányárpa I. 16.50—17.00. sőrárna I. 
1220—16.30, tengeri tiszántúli uj 12.00—12.10, 

Csikágói terménvtözsde zárlat. Buza alig tar-
tott. máiusra 90 háromnyolcad—egynyolead. |u-
liusra 85 egynyolead—85. Tengeri laptott. Május-
ra 61 háromnyolcad, juliusra 61.75. Rozs tartott. 
Májusra 71, juliusra 66 hétnyolcad. 

Olrst és j6 szálloda Pesfen a 

METROPOLf, R&kóczi-ulon 

150 kényelmes szoba 4 pengőtől, 
teljes penziéval 9 pengőtől. — Az 
étteremben szegedi Farkas Jóska 
muzsikál, a télikertben délután és 
este a Virány-jazz játszik a tánc-
hoz. Hallgassa meg mindkét zene-
kart rádión. Adjon barátainak ta-
lálkozót, hívja meg őket vacsorára 
a M E T R O P O L E - b a ! 


