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APRÓHIRDETÉSEK 
Ebben a rovatban ftjy 10 iz*va* hirdetés amelyet a .Szeged'-en 
kivlll méfl ké t s ceged l n a p i l a p közöl, össze-
gen 6000 koronába kerül. Tiv szónál nagyobb hir-
detés i'Ü siöig 12IKH) korona és minden tovibbi megkezdett II) szó 
további riXHi korona. Apróhirdetéseket a .Szned' kiadóhivatala 
<D<Mk Ferenc-utoa 2) fogad el. Jeligés hirdetés 3tKJi' koronává drá-
Cább. Xx apróhlrdelÉaek díja előre fizetendő. 

Apróh i rde tések a 

SZBOBD 
kiadóhivatalán (Deák Fe-
renc-u. 2.) kivül az alábbi 
helyeken adhatók fel : 
Sajtópavillon Dugonics-tér, 
Sajtópavillon Nagy ártézi-
kutnál, Nemzeti Sajtóvál-
lalat könyv- és papirker. 
Kárász-u. 3., Thália könyv-
és papirker. Kárász-u. 11., 
özv. Schwarz Jakabné do-
hánytőzsde Kárász-u. 1., 
Pető Ernő áll. sorsjegy fő-
elárusító és dohánytőzsde 
Széchenyi-tér 3., Barna 
Béla dohánytőzsde Szé-
chenyi-tér 9. (Zsótér ház), 
Lázár Lajos könyvkeres-
kedése Feketesas-u. 17., 
Nagv Mihály könyvkeres-
ke dese Takaréktár-u. 1., 
özv. Fischer Miksáné do-
hánytőzsde Takaréktár-u. 
a, Közúti hidfői dohány-
tőzsde (szegedi oldal), 
Guttmann és Leipzicher 
csemege- és füszerüilet 
Botdogasszony-sugárut 1., 
Magyar Hirdető Iroda sze-
gedi fiókja Iskola-u. 20. 

Az alábbi jeligés levelek a 
kiadóhivatalban átvehetők: 
.Zongora*. .Azonnal*. 

Ál lást n y e r : 

Textil zakmabeli fiatal ki-
szolgálósegéd kerestetik. 
Ajánlatokat .Ügyes 150" 
jeligére. 

Minden külön értesítés helyett. 

Özv. dr. Balogh Marcellné szül. Kompolti Viola 
ugy a maga, mint gyermekei: Juliska, György 
és István, édesanyja, testvérei és az összes 
rokonság nevében megtört szivvel tudatja, 
hogy a legjobb férj, önfeláldozó apa, szerető 
gyermek, testvér és rokon 

ügyvéd 

folyó hó 14-én délután, életének 47-ik, bol-
dog házasságának 18-ik évében váratlanul 
elhunyt. 

Földi maradványait folyó hó 16-án, délután 
4 órakor helyezzük örök nyugalomra a bel-
városi temető halottas házából. 

Az engesztelő szentmise áldozatot folyó hó 
17-én, délelőtt 10 órakor fogjuk a belvárosi 
templomban az Egek Urának bemutatni. 

Szeged, 1924 október 15-én. 

önállóan dolgozó varró-
leányok angol és francia 
munkára azonnal felvétet-
nek Szőke és Deutsch, 
Mars-tér 12. 1 

Kifutóf iu 
felvétetik. 

| Délmagyarország - nyomda 

i Pefőfi Sándor-sugárut l . 

Újságkihordók reggel 5-
töl 7-ig való ujságki-
hordásra havi 200 ezer 
koronáért felvitetnek a 
.Szeged* kiadóhivatalán 
ban, Deák Ferenc-u. 2 

; Bútorozott lakást 

; Küiönbejáratu bútorozott 
szoba kiadó azonnal. Pusz-

> taszeri-utca 4, emelet 3. 
: K> lönbejáratu bútorozott, 
• féregmentes szobát kere- J 

sek. Brüsszeli- kőrút 8. Te-
lefon 440. > — — — — — — — , 

Ipari munkai 

; Kalapot, nőit, féttit minden 
• szinre fest, formáz. Kalap- , 

ipar, Napló-ház. 2 
Egyedül Lusteiner (Korona- I 
utca 15. szám) talpal cipő- ( 

| ket németországi ragasz-
tással. Jobb és kényelme-
sebb a szegezett vagy var-

! rott talpnál és teljesen viz-
| hatlan. 9 

Tekintse meg Kertész Sán-
dor müipiros ipám üvé-
szeti butorkiállitását esti 
kivilágításban. Feketesas-
utca. 4 

i Rőfösáruhoz alkalmas hasz-
í nátt állványokat és kisíol-
! gáló asztalokat megvételre 

keresek. Ajánlatokat .Tex-
til 150* jeligére. 

Üzletvezetőt keresek hat ; 
millió korona kaucióvaj. 
Boldogasszvny-sugárut 1. 
Tratik. | 

Tanulót keres: j 

Asztalostanoncot magas fi-
zetéssel felvesz Thúry, 
Arany János-utca 11. 

L a k á s i 

Két szobás lakás kiadó 
algyői vámházhoz közel. 
Somogyi-telep 958. 1 

Vizvezeteki ja 'itások, ótala-
kitások és berendezések. 
Fekete Nándor, Kossuth 
Lajos-sugárut 25. Telefon 
10-72. 
Legjobb óra, ékszer, gra-
mofon, öngyújtó, zseblám-
pa raktár. Javítóműhely. 
Tóth, Kölcsey 7. $ 

Legszebb kaptafák és sám* 
fák Vörösnél szerezhetők 
be. Debreceni-utca 26. 22 

Óráját, ékszereit javit-
tassa Babós Árpád spe-
cialista órás műhelyé-
ben Oroszlán-utca 6. 2 

Elvállalom cserépkályhák 
átrakását, tisztítását jutá-
nyos áron. Kovács, Szent-
háromság-utca 49. 2 
Heti, havi részletfizetésre \ 
készítek uri öltönyt, fel- : 

öltőt, téli kabátot. Krier, ; 
Feketesas-utca 21. 3 

2000 K 
egy tiz szóig 

terjedő 
hirdetés a 

Szeged 
apróhirdetési 
rovatában és 

további 

2000 
koronáért 
közli egy 

délutáni lap is. 

Ingatlan i 

Honvéd csapatkórház mö- ; 
gött 3 háztelek ártézikuttal, j 
épülettel egyben és külön 
is eladó. Tudakolni Tisza 
Lajos körút 52, Nemzeti 
Zászló Élelmiszerüzlet. Te-
lefon 15-53 1 

Tiz hold föld bérbeakó 
Domaszék 318. szám. Ér-
deklődni lehet Alsóközpont 
112. sz. Ugyanott kuko-
ricaszár eladó. 2 

Házasság: 

Házasságokat szolid ala-
pon, biztos sikerre', gyor-
san a legnagyobb titok-
tartás mellett közveti|. 
.Herkules* uri körökben 
jól bevezetett iroda. Sze-
ged, Iskola-u. 32. 5 

Bútor t 

Remek bútorokat nagy vá-
lasztékban legolcsóbban 
Kertész Sándor bútoráru-
házában vásárolhatunk. — 
Feketesas utca. 4 
Eladó fehér jávor poli-

' túros hálószoba. Tóth asz-
talos, Makkoserdősor 20. 2 

Kereslet i 

i Férfi próbababákat keres 
; megvételre ifj. Metzger, 
i Feke!esas-u. 18. 

Kínálat: 

i Csipke (Hetscherli) kap-
ható Róka-utca 6., udvar-
ban. Telefon 14-18, 3 
7a 0 korona a Szent László 
szappan Rövidárusnál, Ká-
rolyi-utca 3. 7 
Kiválóan szép rózsabur-
gonya Szuliknál, Vidra-
utca 6. 10 

Zománcedények gyönyört! 
választékban Szántó József 
áruházában, hatósági hus-
csarnok mellett kaphatók. 3 
Friss pácolt halak, szardí-
niák, Rogácsa sajt és turó 
nagyban és kicsinyben leg-
olcsóbb GlUcknél, telefon 
901. 1 

Legszebb péksütemény és 
Jóizü kenyér Király sütő-
déjében kapható. Tisza 
Lajos 59. 6 

Hatvani Jenő harisnya- és 
Cérnaáruháza, Kigyó 4. 
Legolcsóbb beszerzési for-
rás. 2 
Teavai 1 kgr. 7./.000 ko-
rona. Trapista, teljes tej-
ből, karika vételnél 1 kgr. 
40.000 korona, egyéb saj-
tok nagyban, kicsinyben, 
Danner Mihálynál. 1 
TUzitanai olcsoOoan kap-
hat szenet Kelemen fatele-
pén, Boldogassony-sugár-
ut 58. 7 

K f l l ö n f é é k : 

Eladó női és fiuruhák, teli-
kabátok 14—15 évesnek 
kitűnő állapotban. Polgár-
u. 22 Révész. 
Zsaket, nöikabat, kositüm, 
zsemper eladó. Boldog-
assrony-sugárut 60. Ház-
mester 

Egy finom cilinder és klakk 
eladó. Dugonics-utca 17. 
szám. 

N y s m t a t v i n y a l t készít-

tesse a Délmagyarország 
Hírlap- és Nyomdavállalat 
rí.-nál, Szeged, Petőfi S.-
sugárut t. Telefon 16—34. 

1 3 — 3 3 

a SZEGED telefonszáma. 

Mielőtt bárhol is érdeklődne bárminemű ruha be-
szerzése után, mindenekelőtt saját é dekében 

keresse fel 565 

Schönberger és Bitó 
url aaabókat, Református palota 

hol Bzolíd és igen előnyös fizetési feltételek mellett 
tudja beszerezni minden ruhaszüksé^letét. 

Fazonok hozott a nyagbó l is. 

Értes í tem a t. h ö l gyközönsége t , hogy 

női és g y e r m e k i m hat 
diwattermet nyitottam. 
Iritz Józsefné, Kelemen-utca 1 1 , 1 . em. 
Elsőrendű munkaI 325 Szolid árak! 

Mielőtt szőrméket szerezne he, 
tekintse meg iss 

ROSHIJtNN SZŐRMEUJDOHSÁGAITÜ 
Prémbőrökben és Ízléses 
készárukban nagy raktár! 
Elsőrendű elektrikazilszkin és bibrett bőrök 100—120 ezer korona. 

Perzsa, nutria, opposon meglepő olcsó árakon. Kész szőrmekabátok 2,500.000 koronától. 

R o s m a n n s z í i c s m e s t e r KSíwso: 

RESZLETF1ZETESRE 
151 

kaphatja az első magyar festőművészek 
érté« es képeit 

Sz«|«d,Takaréktár-u. 8. Talafon 11-30 

A napokban egyik budapesti lap azt a riasztó hirt 
hozta, hogy dacára az idei rekord burgonya termésnek 
a ffiváros — amelynek téli szükséglete 5000 wag-
gon — burgonya nélkül fog állani, 
mert téli elraktározás nem történt és ma már a fagy 
beáitáig lehetetlen oly mennyiséget Szabolcs megyéből 
hozatni, mint amennyire Budapestnek szüksége ván. A 
cikket igy fejezi be a lap, fagyasztott hust Argentiniá-
ból lehet télen is hozatni, de a közelből burgonyát nem 
és igy a főváros a télen burgonya 
Ínségnek néz elébe. 

Ugyanez áll Szeged városára is, a kereskedelem szá-
mos ok miatt csalc addig hozat burgonyát, ameddig 
fagytól nem kell tartarii, de mihelyest ez bekövetkezik, 
a szállítmányok elmaradnak. 

Felhívjuk tehát a gondos, előrelátó fogyasztó közön-
séget, hogy burgonva szükségletét a télire szerezze be 
sürgősen addig, mig Szabolcsból küldemények 
érkeznek. 

A beszerzés megkönnyítésére már SO kilótól 
kezdve — kövezet uton — áremelés nélkül, min-
denkinek, díjmentesen házhoz szállít-
juk, ugyanazért az előnyös árért, kiváló jó, telelésre 
alkalmas burgonyát, mint amilyent fióktejcsarnokaink-
ban árusittatunk. 

Házhoz szállításra rendeléseket a vételár előzetes 
befizetése ellenében elfogad a 

Központi Tejcsarnok Részvény társaság 
minden fióktejcsarnoka. 570 

és női ruhák stb. vegyileg 
tisztítása és festése SXme&S 

M _ « ^ 1 * _ JC kelmefestő és vegyiruhatisztitó ipartelepén, Szeged, Kazinczy-utca 14. sz. 
Fióküzletek: Mikszáth Kálmán-utca 9. sz. (Valéria-tér, paprika-piac 

farok), Gizella-tér 3. sz. és Kiskunfélegyháza. ijs Telefon 10—75, 10-55, 9-94. 

Száraz Import t ű z i f O L és 
i 

eladását Fenyő -u tca 2. szám 
alatti telepünkön a mindenkori leg-
olcsóbb napi á r b a n megkezdtük. 

SOMLÓ és SZILASI cég Szeged, Párisi-körut 34. 
Telefon 146. 472 Szállítást saját igáinkkal eszközöljük. 


