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Dr. Rácz Andor: 
a szegedi járásbíróság elnöke 

Budapest, április 2. A kormányzó az Igaz-, 
ságügyminiszter előterjesztésére dr. R á c z 
Andor szegedi törvényszéki tanácselnököt a 
szegedi járásbíróság elnökévé, 

dr. G a á l István szegedi ítélőtáblai elnöki 
titkárt a gödöllői járásbíróság elnökévé, 

dr. C s a j á g h y István szegedi törvény-
széki jegyzőt, a békéscsabai járásbírósághoz 
járásbiróvá kinevezte. 

Az igazságügyminiszter dr. H a r g i t a y 
Gáspár szegedi járásbirósági segédhivatali 
gyakornokot fogalmazó gyakornokká nevezte 
ki. 

dr. G a r á d i István pécsi lakost a szege'clí, 
dr. K ü r t ö s Sándor bajai lakost, dr- B e n e 
László pécsi lakost a szegedi Ítélőtábla terü-
letére joggyakorlatra bocsátotta. 

Harisnya szemfelszedések 
fl é j s i . d e i 

gyorsan és olcsón készülnek. Harisnvafcjclések, 
u.i harisnyák legolcsóbban K. KELEMEN ILONKA 
kntődéjeben Gról Apponyi Albert-ucca 14. szóin. 

— A SZEGEDI TIAC ARAT. A szombati heti-
piacra felhajtottak 18 borjut, 21 hízott sertést, 
308 sovány sertést,6 juhot, 70 bárányt. Az árak a 
következőképen alakultak: Jószág. Borjú, kilója 
81—90, hizott sertés 80—95, juh 60^62. bárány 00 
—70, éves sovány sertés darabja 60—70, féléves 
darabfja í > 5 — v á l a s z t á s i maiad párja! 35—10 
pengő. Hus. Marhahús I. r. 1.60-1.80, II. r. 1.50 
1.70, III. rendii 1.20—1.60, borjúcomb 2.10—2.80, 
eleje 1.60—2.60, pörköltnek 1.60—1.80, sertéskaraj 
1 80—2, comb 1.60—1.80, oldalas 1.40—1.50, zsir-
szalonna 1.50—1.60, háj 1.60—1.70, zsír 1.00—1.80. 
Baromfi. Csirke párja 3.00—5.50, kilója 1.50— 
180, tvuk pórja 3.40—5.50, kilója 95—1.05, sovány 
kacsa párja 3.50—5.50, hizott' kilója 1.40—150, 
sovány tud párja 7—13, hizott kilója 95—1.25 P. 
Gyümölcs. Alma nemes fajta kilója 1.20—2, kö-
zönséges 60—100. uj dió 70—90, citrom darabja 6 
—10. narancs 80—110 fillér. Zöldség. Burgonya 
ryóri rózsa 6—8, őszi rózsa 5.5—7, Ella 5.5—7, 
Giil baba 6—7, oltott rózsa 6—8, takarmánynak 
•a ló 4—5, vöröshagyma ó kilója 8—16, uj cso-
mója 2—6, fokhagyma ó kilója 4—12, uj csomó-
ja 2 -6, petrezselyem kilója 40—80, sárgarépa 10 
—24, vöröscékla 6—10, zeller darabja 4—14, kel-
káposzta 35—13, saláta feje 4—11. karfiol darab-
ja 80—1.20, karaláb téli kilója 30-10, prokedli 
csomója 4—10, torma kilója 30 -00, spenót R—11, 
sóska 30-60. bónaoosretek csomója 6—14, spárga 
kilója 2.00-2.(0. Füzéres paprika füzérje 1.20— 
2.80. Gabona. Buza mázsája 19.80—20.10. rozs 18 
—18.20. árna 14.50—15, zab nem volt, szemes ten-
geri 12—12.30. Takarmány. Béli széna 3—3.60, lu-
cerna 5.50—6.30. aloniszalma 180—2. tengeriszár 
kévéje 5—6, takarmányrépa 1.1(3—1.20. 

kz ön szállodája BUDAPESTEN a 

CORVIN-SZÁLLODA 
Budapest szivében a Nemzeti Szinház niel-
'ett: Vllf.. Csokonay utca 14. 
Tökéletes modern komfort. — Folyóvíz és 
központi fűtés minden szobában. 
Budapest valamennyi villamos vasútja és 
autóbusza a hotel közvetlen közelében. 
Egyágyas szobák már 3 pengótól, kétágyas 
szobák 6 pengőtől, teljes penzió 6.50 pengó. 

— MUNKAKÖZVETÍTÉS. Munkát kaphatnak 

a Hatósági Munkaközvetítőnél: Férfiak: 1 kovács, 

2 vasesztergályos, 1 mérlegkészitő, 2 faesztergá-

lyos, 4 bognár, 3 kádár, 2 kosárfonó, 2 borbély, 2 

hölgyfodrász, 8 cipész, 4 szabó, 4 nőtlen gazda-

sági mindenes, 5 kifutó, 2 papucsos, 1 tehenész, 

1 pincemester csapos, 1 ruhakereskedősegéd. Nők: 

5 cipőtüző és ragasztónő, 2 hölgyfodrásznö, 3 ki-

futóleány, 4 szőnyegszövőnő, 3 horgolónő, min-

denes főzönök. Hadigondo:ottak részére fenntar-

tott munkahelyek: 1 molnár, 5 téglagyári és fü-

résztelepi munkás, 2 cipötüzőnő, 4 kopasztónö. 

Tanonchetr/ek: kovács, cipész, mérlegkészitő, szo-

bafestő, kőfaragó, kalapos, varróleányok. Foglal-

kozást keresnek: 1 könyvelőnő, gyors- és gépíró-

nők, kiszolgálónök, kere^kedősegédek, 1 csapos-

pincér, 1 szoba-inas, 1 lovász. 

— Nem vagyunk elég gazdagok ahhoz, hogy si-
lány és olcsó szövetekből viseljünk ruhákat. 
Többszöri csínáltatásl költséget takarítunk meg, 
ha tiszta, szingyapju szöveteket veszünk a Trunk-
hahn posztógyártól. Ez a hírneves posztógyár 
évek óta szállítója a magyar uricsaládoknak. 
Kérje a szövetmiitakollekció költség- és kötele-
zettségmentes elküldését a gyártól; Budapest, 
XI., Lenke-ut 117. 

— A mai világban az újdonságok korát éljük 
és ennek következménye egy uj fogápolószer, 
mely rövid idő alatt sokezer fogyasztó dicsére-
tét érdemelte ki. AUTÓMENT1I a neve, illatos 
por, mely dus, krémszínű habot képezve, a foga-
kat ragyogóan fehéríti és egy 90 filléres doboz 
hónapokig elég kiadósságánál fogva. Minden dro-
gériában és lllatszertárban kapható. Forgalomba 
hozza Mihály Ottó gyógyszerárugyár, Budapest, 
VII. Podmaniczkv-u. 45. 

* —oOo— 

HAKO iv. s. 
Evangélikus teaest. A makói Evangélikus Nő-

egylet a Luther Otthonban vasárnap este fét 8 

órai kezdettel vallásos teaestet rendez. 

A börtön helyett elmegyógyintézetbe utalt asz-

sz.ony öngyilkosságot kísérelt meg. A szegedi 

törvényszék a napokban magzatelhajtás büntette 

miatt huthónapi börtönbüntetésre ítélt Czini Mi-

hályné makói szü'észnö ügyében, miután megálla-

pítást nyert, hogy ön- és közveszélyes elmebeteg, 

megsemmisítette az Ítéletet és zárt intézetbe való 

elhelyezését rendelte el. A zárt intézetbe való el-

helyezés nem történt meg nyomban, a szülésznő 

hazakerült Makóra bátyjának, Rákóczi Józsefnek 

lakására. Tegnap hajnalban Rákóczi József arra 

lett figyelmes, hogy Czihi Mihályné ágyában hö-

rög. Az első feltevés, hogy valamilyen mérget 

vett be, a kórházban beigazolást is nyert. Remé-

lik, hogy sikerül megmenteni. 

i m k ö k C I Á N vaiiafata 
Dugonics-tér II. MOller palota. 

Telefon 25-50. 

Olcsö, megbíznál!), garancia Képes. 

Az orkánszerü szél házat döntött le Makón, 

A napok óta tartó erős szél, amely időnként való-

sággal orkánszerü rohamokban dühöngött, szom-

baton őélc'ölt könnyen végzetessé válható szeren-

csétlenséget okozott a Kölcscy-uccában. Fodor 

Sándor Kölcscy-uccai lakos házának udvari mellék-

épülclét, amely különálló kis ház vo'.t, a hatalmas 

erejű szélroham ledöntötte. Az épületben, amely-

ben istálló is vau, a kritikus időben szerencsére 

senki sem tartózkodott. 

A kártyázás vége. M u s c h o n g Pál -asztalos-

mester tegnap a Gödör-vendéglőben együtt kár-

tyázott iíj. B e n c z e Józseffel. A kártyázás so-

rán összeszólalkoztak, mire Bencze azzal intézte 

el a néze'clté:é;t, hogy az asztalon volt pénzt fel-

kapta, zsebregyürte és távozott. Minthogy az elvitt 

pénz jórészbeu Muschongé volt, az asztalosmes-

ter fe'jelcfltést tett a rendőrségen tüvelmetlen 

kártyapartnere ellen. 

Anyakönyvi hirek. Házasságra jelentkeztek: 
Báló Gvöigy Szemiák Juliannával, Jakab József 
Bugyi Rozália Erzsébettel. Elhalt Komáromi Já-
nos 85 íves. Szikszay-ucca 6. szám aiatt. 
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Budapest, VI., Podmanfczkv ucca 45. sz-

Ingatlanforgalom Makón. Fazekas Lajos és 
neje megvette K. Kiss Sámuel és neje Uj-ucca 18. 
számú házát 3900 pengőért, Nagy István és nej. 
Kristó Sándor és társa egy tehénjárását 480 pen-
gőért, Paku Sándorné ifj. Nagy Sámuelné egy 
hold 621 négyszögöl íníkocsai járandóját 350*1 
pengőért, Kiss Pál és neje Galamb Ferenc Deák 
Ferenc-ucca 61. számú házát 7900 pengőért, Biri-
nyi Sándor és neje Blrthyt Istvánné és (irsal 
Agyu-ucca 19. számn házának kilenctized részét 
810 pengőért, Ilajdu Istvánné Iíotormán Mihátvnő 
egy hold 3ö négyszögöl igási tanyaföidjét 250Q 
pengőért, Szabó János és neje Váradi Sándor; 
Kossuth-ucca 7. számú házát 5250 pengőért, Ba-
lázs György és neje Takács Ferencné 3 hőid 151.1 
négyszögöl Bogárzói földjét 5300 pengőért, Joói 
Sándorné Király Jénosné fél tehénjárását 2< 0 
pengőért, Galamb Jenő és neje Csáván Imre éa 
neje Honvéd-utca 1. számú házát 800 pengőért, 
Kiss Lajosné, Szabó Ferenc 692 négyszögöl báno-
mt földjét 1050 pengőért, Panyor István Sepsel 
Sámuel 7 hold 1566 négyszögöl kopáncspusztal 
földjének egynegyed részét 555 pengőért, CsáváS 
Imre és neje Czina Mihályné társai Mező-ncca 48. 
számú házát 1600 pengőért, Miksi István és nejd 
Miksi Mihályné társai Kápolna-ucca 2c. szánni 
házuknak háromnyolcad részét 180 pengőért, Tótlt 
János és neje özv. Tóth Jánosné Meskó ucca 54. 
számú házának felét ezer pengőért, 192 négyszög-
öl gerizdesét pedig 200 pengőért, Kietla József 
Németh Imre és neje Szekfü-ucca 67. szórna házát 
2200 pengőért, Németh Jánosné Miksi litván és 
neje Wekerle 14. szánni házát 1180 pengőért. Kissi 
Antal és neje özv. Farkas József né Attila-uccu 
17. számú házát 3600 pengőért, özv. Rmjai AntaL 
nc és társa Karakas Tslván 407 négyszögöl ókor-
lyogoi földjét 600 pengőért, K. Nagy Tslván••lé és 
társai Váradi Tslván és neje egy tehénjnrásit 50*1 
pengőért. Olasz Pál és neje Erdei Józ;ef és rrjd 
egy tehénjárását 500 pengőért és végit! Szabó Já-
nos ék neje megvették Szabó Antiba' 250 négy-
szögöt ArdiesI kiaknázott föl íjét 220 pengőért. 

Tavaszi női kalap divat-
uidonságaim megérkeztek. 
Állandóan nagy választék divatanyagokból. Alakítások 
modellek után. Unióra kiszolgál „ V I L M A " 

kalapszalon, Fekelesas u. 16. 

B U T O R H I T E L 
Mindenkinek készítek bnvi 10 pengő részletre 
kcményfahálós/.obát, politúros 200 P-től, finom 
diófahálót 360 P-töL kombinált hálót 300 pen-
gőtől, ebédlőt, vagy férfiszobát 400 P-töl, konyha, 
cKiszobaszekrényt 100 P-töl KAKUSZI miia-ztalos 

Kossuth Lajos-sugánit .5 szám. 


