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Már megérkeztek Mlár megérkeztek 

Korondi és Lichtmann Cipőkülönlegességek 
A b o n y i M i h á l y h o z , Szeged, Kölcsey-utca (Royal-szállóépülel). 

APROHIRDETESEK 
egy 10 szavas hirdetés, amelyet a „Szeged'-en 
t szegedi napilap közöl, össze-

sen 3000 koronába kertll. Tíz szónál nagyobb hír-

Ebben a rovatban 
kívül m é p k é 

detés 20 szóig 6000 korona és minden további megkezdett 10 szó 
további 3000 korona. Apróhirdetéseket a „Szeged^ kiadóhivatala 
(Deák Ferenc-utca 2) fogad el. Jeligés hirdetés 1500 koronával drá-
gább. Az apróhirdetések (iljti előre OzetendO. 

Az alábbi jeligés levelek a 
kiadóhivatalban átvehetők: 
„Uri foglalkozás", .Bánáti" 
.Bácskai', .Jó lakó", .26 
F", ,18", .5-6 Millió", 
s Ügyes szabásznő". 

Állást nyer: 
Nagymunkast, elsőrendűt 
felvesz Kojits M. uriszabó, 
Somogyi u. 15. 1 
Intelligens nö gyermekek 
mellé felvétetik. Boldog-
asszony-sugárut 17, Vér-
té^ t 
Gyermekgondozásban jár-
tas komoly nöt keresünk 
egy 6 éves és egy 7 hó-
napos gyermekhez, esetleg 
óvónőt. Bővebbet Szegfű-
u. II. FI 
Jó cigányzenekart öt tag-
gal keresek nagyállomás-
nál .Nemzeüjcivcház. M 
Pályázat. Csongrádmegyei 
Vendéglőtök és Korcsmá-
rosok IpartársulatánakSzik-
vlzgyára R.-t. keres mér-
legképes könyvelőt szep-
tember 15-ikí belépéssel, 
ajánlatok szemétyesen. fi-
zetési igény megjelölésével 
a gyár irodahelyiségében 
adandó le (Bocskai-u. 5) 
Szegeden. U2 

Állást keres; 
Gyakorlott gyors- és gép-
irónő állást keres. Meg-
kereséseket .Szeptember" 
jeligére kiadöba. Ml 
Teljes munkaerejű B-lis-
tás tisztviselő állást keres. 
Cim a kiadóban. U2 
Varrónő ajánlkozik alsó, 
felsőruha varráshoz. Ná-
dor- u. 6. F 
Könyvelést vállalok déli, 
esti órákban es vasárnap. 
Megkeresések .Mérlegké-
pes" kiadóba. F3 

Varrónő ajánlkozik hazak-
hoz. Cim: K. Czecz K. 
virágüzletben F 

Tanulót keres: 
Jó családból való fiu ta-
nulónak felvétetik Komlósi-
nál. Kárász-u. 14. FI 
Középiskolát vegzeit tiu 
tanulónak felvételik Hirschl 
Testvérek. Dugonics-tér. F l 
Tanonc tizetessel telvéie-
tik a Nemzeti Áruházban, 
Kárász utcca. F3 

Lakás: 

Szép szoba 1—2 ur ré-
szére legjobb ellátással 

{bécsi konyha) kapható. 
)ugonic8-tér 11,1. em. 5. 3 

E l lá tás : 

Szent István Étkezdében 
Szeged, Madách-útra l.sz. 
alatt kitűnő friss és olcsó 
háziason készitett reggeli, 
ebéd, vacsora kapható. 
Egyetemi hallgatók és a 
diákság kedvezményben 
részesülnek. F3 
Négy diakot teljes ellá-
tásra elvállal uri család. 
Szűcs-utca 10. 2 
Ket középiskolás fiu tel-
jes ellátást kaphat. Ipar-
utca 18. Uj 
Diakleány uri családnál 
teljes ellátást kaphat. Eset-
leges oktatás. Jelige: .Zon-
gorahasználat". 
Uri csaladnat diák vagy 
diákleány ellátást kaphat. 
Traub könyvkereskedésben 
tJrfcsalád elvállal egy, eset-
leg két középú kolai leányt 
teljes ellátásra. Mikszáth 
Kálmán-utca 18. 2 
2—3 diák teljes ellátást 
kaphat. Szabadsajtó-utca 
65, Bergl. U2 
Égy fiatalabb szerény igé-
nyű diákfiú ellátást kap-
hat Árviz-utca 9 U3 

lü—13 éves fiút uri csa-
lád teljes ellátásra vállal. 
Cim: Lechner-tér 4. U 
Teljes ellátasra elfogad 2 
középiskolai tanulót vagy 
egyetemi hallgatót uri csa-
lád, zongorával. Gondos 
ellátás garantálva. Vitéz-
utea^sz., II. em. ajtó3. U2 

Ingat lan: 

Maros-utca 2U. s/.ámu ház 
szabadkézből eladó. Vé-
telár lo.ooo aranykorona. 
Tudakozódni Magyar Hir-
dető Irodában, Iskola-
ulca 20. 

Ipari munka : 

Lukács műszerész, Írógép, 
varrógép és kerékpinjavi-
tómühely Valéria-tér f. U8 
Szőrmét legjobb kivitelben 

• fest Várady Testvérek mü-
• festők Dugonics-lér 12. F4 

r 
l 

Köszönetnyilvánítás. 
Mindazoknak, akik szeretett fiam temetésén 

résztvettek, ezúton fejezem ki hálás köszönetemet. 
Hnix Lajos és neje. M6 

Tessék elolvasni! Férfi-, 
nőikalapok alakítását, javí-
tását gyorsan szakszerűen 
készit leszállított árban 
Mencz Károly és Fia me-
nekült kalaposok, Dugo-
nics-tér 12 (Napló-ház). Jó 
munkáért számtalan elis-
merés. Üzletem déli órák-
ban is nyitva. F19 
órát, ékszert olcsón, jól 
javit Gáspár, Szeged, Köl-
csey-u. ¿. 18 

Cipők legolcsóbban Kará-
csonyinál, Tisza Lajos-
körut 40. F15 

Óráját, ékszerét javíttassa 
Csűri órásnál Kárász-u. Elő 
nyös aranvbeváltás. F6 
Ismét dolgozik részletfize-
tésre Balogh kárpitos, Kos-
suth Lajos-sugárut 6. 12 
Unszabósag, elismert első-
rendű munka, jutányos 
árak. Párisi-körut 43, csen-
dőrlaktanyával szemben. 
Grojka Mihály. Tisztvise-
lőknek kedvezmény. U 

Pénz: 

Belvárosi Bauk jutányosán 
nyújt rövid és hosszabb 
lejáratú kereskedelmi hi-
teleket F8 

Levelezés: 

„Négy grácia" nak levele 
van a kiadóban. U 

Helyiség: 
Vendéglőt bérbe vagy el-
számolásra keres özvegy 
Varga Józsefné, ujszegedi 
vigadó. U2 

O k t a t á s : 

Tanítónő el. és polg. isko-
lai tanulókat előkészít és 
magánórákat ad szept. 1-től 
jutányos árért. .Sikeres 
tanítás" jeligére. U 
Az 1924—¿5. lanevben sze-
rény vidéki VIII. főreálista 
ellátás, lakás fejében t—2 
tanulót tanítana. Ajánlato-
kat kérem levelezőlapon 
Cibulka Róbert, Szőreg 
630. U 

Kínálat: 

Tejoltó — kitűnő minő-
ségben — kimérve is kap-
ható. Őrangyal gyógyszer-
tár, Újszeged. U4 
Száraz, aprított, hasábos 
tűzifa olcsón Fodor fás-
pincéjében, Dugonics-tér 
4. F4 
Egyetemi könyvek minden 
fakultásra beszerezhetők 
és cserélhetők .Hungária" 
Antiquariumban, Kass-ká-
véház mellett, Stefánia ol-
dalon. 

Erós házituró kilója 14.ooo 
K, Püspőkbazár mögöti 
.Kossuth" élelmiszerüzlet-
ben. 1 

Belvárosi Szőnyegszövő 
ajánlja magyar perzsa, 
szmirna stb. készítményeit. 
Nagy áruraktár vételkény-
szer nélkül megtekinthető. 
Megrendelések , választott 
minták szerint. Érdeklődni 
Belvárosi Banknál. F8 
friss szedesü paradicso-
mot befőzésre legolcsóbb 
napi áron 25 kg.-on felül 
házhoz szállit Böhm Endre 
kertgazd. Tel. 207. MII 
Gyümölcspálinkák, törköly, 
barack, gyomorerősitő li-
kőrök Kroónál, Valéria-tér 
1. sz. U5 
Utolsó néhány nap igen 
olcsó alkalmi árak Pártos 
Lajos ékszerész lakásán, 
Jókai-utca 9. 3 

Trappista sajt teljes tejből 
karika vételnél kilója 40U00 
K. Egyéb sajtok: men-
tháli, parmezán, roquefort, 
dőry. pálpusztai Dantier 
Mihálynál, Széchenyi-tér. U 

Óriási választék fonalak-
ban Szegedvidéke legna-
gyobb fonálházában, Du-
gonics-tér 1. FII 

Zománcedények és ház-
tartási eszközök legolcsób-
ban Ottovaynál. 3 

Keres le t : 

Minden régiséget igen ma-
gas áron készpénzért vesz 
Szalay, Gizella-tér. U7 
Veszek bútort állandóan. 
Mareit-u. 7. F4 

f V « g « t bármily mennyi-
ségben, férfiruhát, fehér 
neműt a legmagasabb 
ár ton veszek. Meissen-
berg, Szeged, Attila-u 8. 

Butor : 

Fájdalomtól megtört szivvel jelentjük, hogy 
a legjobb hitves, anya, nagyanya és rokon 

Steiner Bernátné 1 
szül. Rex Zsófia 

életének 61-ik, boldog házasságának 41-lk évé-
ben f. hó 27-én rövid szenvedés után elhunyt. 

Temetése f. hó 29-én délután fél 4 órakor 
lesz a Kálvária-utca 42. sz. gyászházból. 

Külön villamoskoesi a Kálvária- Steiner Bernát 
utcai kitérőnél. éa caa á«ja. 13 

Belvárosban 2 szobás 

m o d e r n l a k á s 
szép bútorral azonnal átadó 74 , 

GUBODY ingatlaniroda, Oroszlán-utca 1. sz. { 

Paprikalermelők I Megér-
kezett a paprikaspárga. 
Legolcsóbbanbeszerezhető 
Bokor János cégnél, Pap-
rikapiac sarkán. 3 

Útlevélbe, igazolványba 
fényképek leggyorsabban, 
legolcsóbban Auer fivérek-
nél. Kölcsev-utca 8. F8 
Még mindig a legolcsóbb 1 
Pettyes francia batiszt 20 
ezer. Kartonok 20 ezer. 
Sárga vászon 20 ezer. Leg-
újabb virágos grenadin22 

' ezer. Sifonok és vásznak 
( 22 ezer. Divatos delének 

22 ezer. Sottis női szöve-
tek 25 ezer. Jó kanavész 

: ágyhuzatra 28 ezer. Férfi 
j ingzefirek 26 ezer. Dupla-
' széles női szövetek 35 
j ezer. Kamgarnszövetek 50 
I ezer. Őszi és téli velourok 
i 195 ezer. .Versenyáruhéz", 
' Református palota, gőz-
I fürdővel szemben. 2 

filter Kékkúti természetes 
szénsavas ásványvíz 500U 
korona Rőmernél. Ft 1 
Zománcedények remek vá-
lasztékban Szántó József-
nél, a hatósági huscsarnok 
mellett. M5 

Paprikatermelők 1 Megér-
kezett a paprikaspárga. 
Legolcsóbbanbeszerezhető 
Bokor János cégnél, Pap-
rikaplac sarkán. 3 
Eladók 8 honapos serté-
sek. Petres-u. 3, ajtó 3. Ml 

„ ilavonía" tömörfa, mü-
butor hálószobák, ebédlő-

berendezések Schaffer 
Testvéreknél, Kossuth La-
jos-sugárut 4 

Háló, ebédlő, uriszobabu-
tor legolcsóbban Kocsis 
müasztalosnál, Horváth Mi-
háty-utca 7 FI 

Kf l l őn t é flk: 

ttöhm-paradicsom a leg-
jobb és a legfrissebb, 
25 kilón felül házhoz 
szállítjuk legolcsóbb napi 
áron. Tel. 207. NU 
Perzsaszőnyegek a legjobb 
kivitelben állandóan kap-
hatók és rendelhetők Gá-
bor keleti szőnyeg- és 
textilszövőde Szent István-
tér_6 Telef. 974. FI 
Háziasszonyok legolcsóbb 
legjobb bevásárlási forrá-
sa : Szegedi Gazdák .Han-
gva* Szövetkezete. FII 
Elsőrendű tüszer-, cseme-
geáru legolcsóbb napi ár-
ban Rőmernél Dugonics-
jér. FII 

iixO koronaért kg-ként 
bakancsok eladók. Boldog-
asszony-sugárut 40. Fl 
Legújabb oszi-ien nöi es 
leány felöltök készen és 
mérték után rendelésre, 
blúzok, zsem perek, férfi 
és női gyapjúszövetek leg-
olcsóbb árban 1 Reményiné 
divatáruháza főposta mel-
lett 8 

Friss s/edésü ugorkat, pap-
rikát, tököt káposztát, pa-
radicsomot télire csak a 
Böhm-féle kertgazdaságtól 
vásároljon. 25 kg.-on felül 
házhoz szállítva. Legol-
esőbb napi áron. Tele-
fon 207. M3 

Női felsőkereskedelmi is-
kolai könyvek 1—4. osz-
tályig eladók, szenthárom-
ság-u. 17. Sándor. U 
Varrógépállványok kiáru-
sittatnak Szántó lózsef zo-
máncedény üzletében, ha-
tósági huscsarnok mel-
lett. Ml 

Nézze meg a fővárosi fes-
tők kiállítását Tisza L.-
körút 69. Fl 

Öröltetők, darálók figyel-
mébe 1 Legolcsóbban, leg-
jobban a Neumayer Al-
földi malom őröl. F21 
Jegyezze meg magának, 
hogy a legjobb vidéki vaj 
is 2—3 napnál régibb, mint 
a Központi Tejcsarnok 
fiókjaiban forgalomba ho-
zott vaj, mert a vállalat 
este fölöz, éjjel köpül és 
reggel már árusittatja illa-
tos friss vaját. J. 
Eladó karikahajós varró-
gép, modern háló, többféle 
bútor. Maros u. >5. 1 
Eladó: lstállójászol 6 m. 
hosszú, szénaráccsal, strei-
fákkal, kocsisággyal; egy 
Jó bicikli és régi Jó zsin-
dely Rókuson, Zákány-
utca 25. 3 
Stelázsi, etazser, tükör, 
asztal, hálószoba részlet-
fizetésre eladó. Bokor-
utca 9. U 
Papnkatermelók 1 Megér-
kezett a paprikaspárga. 
Legolcsóbbanbeszerezhető 
Bokor János cégnél, Pap-
rikapiac sarkán. 3 
Zongora, hosszú, jókarban 
lévő, Streichel gyártmányú 
eladó. Vitéz-u. 15, föld-
szint 4. 3 
3u kereszt ouzaszatma íjzo-
molyában eladó. Tudako-
zódni Középkikötősor 12, 
Újszeged. M2 
Joforgalmu vendéglő bér-
beadó. Tud. Adler, Kos-
suth Lajos-sugárut 2t. 
Teljes szabómühely és üz-
letberendezés más vállalat 
miatt olcsón eladó. Iskola-
u. 3. 3 
tgy szép pedalos cimba-
lom eladó. Petőfi Sándor-
sugárut 69. F 

Egy uj szabadonfutó kotra-
fékes kerékpár és egy pár-
evezős szandolin eladó. 
Csaba-utca 56. szám. Meg-
tekinthető a délutáni órák-
ban. F3 
Városi gimnáziumi tan-
könyvek kaphatók Tisza 
L -körút 69, cukrászda. F3 
3l dió-, cseresznyerönköt 
elcserélnék bükkfával, 
esi-körút 26. 

Bé-
M 

Tankönyvek kitűnő karban 
olcsón eladók. Leánygim-
názium IV—VIII., városi 
gimnázium II., Dugonics 
polgári leány I—II. osztá-
lyába. Vidács, Vásárhelyi-
sugárut 42. U2 

Eladó: Németkocsi, pa-
rasztkocsi, szecskavágó, 
Sándor utca 25. U2 

fűtőszenet 
már loo kg. vételénéi a mindenkori leg- C n m | A C v i l a e í fakereskedők Szeged, Pá-
olcsóbb napi árban házhoz szállítunk C S J g l I J a i risi-körut 35-35. Tel. 146. 

Kitilno minőségű 
hazai és porosz! 

Gyártelep : Béke-utca ÍO. S Z E G E D . Telefonszm: 473. 

71 Tisztelettel érte item a t. csónaktulajdonosokat, hogy a 

C S Q N A K O K T É L I G A R A G I R O Z A S A 
(gondozása) az alant közölt feltételek mellett történik: 

A csónakok föl és leszállítása. A csónakok tfizkár elleni biztositása. 
A csónakok szakszerű tiligondozása is a csónakon ezen idő alatt előálló mindennemű kár helyreállítása 

Előjegyzések a gyártelepen és a tiszai csónakkikötőben eszközöltetnek 

SZARAZ IMPORT BUKKHASAB TŰZI-
FA,1 kötegelt fenyőszelezés HULLADÉK 
vagontételekben és telepe nken kimázsálva a mindenkori legolcsóbb napi árban kapható. Házhoz szálütás 
saját igáinkkal. SOMLÓ és SZ ILA S 1 Szeged. Párisi-Rörut 35. Telef. 14» 


