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Jó megjelenésű 
fiatalember 
kereskedők, irodák látogatására k e r e s t e t i k . 

Papirszakmából előnyben 
Ctm a kiadóhivatalban. 

Villamosvasúti hirdetések gyűjtésére 
úriember 120 

üzletszerző kerestetik. 
JÓNÁS ERNŐ, városi bérház. 

BÁLI RUHÁKHOZ 
csipkék, szallagok, gyöngyök stb. 

minden kivitelben, óriási választékban 

Pollák Testvéreknél 
Csekonics ucca és Széchenyi tér. 176 

Concerlhangversenii , 
az Apostolokban* 

A zenészegyesület szimfonikus zenekara minden vasár- és 
ünnepnap d.e. fél 11 órától 1 óráig klasszikus hangver-

senyt tart az „Apostolok" éttermeiben. Belépődíj nincs. 

A valuta- éa devizaforgalom záróárfolyamai, 
táki 4ngol iont 3463C0 -á«730 j, cseh korona 2109*|,-
2117*1,, dinár 1257—1263, doüár 7130G-71000, 
trancui frank 2670-2685, holland forint 28645— 
£3745, !ei 316.5—321.S, léva 498-'02 lira 2872.5-
2887, márka 16966.5-17016.5 osztrák schilling 100.23— 
1©0.55, dán korona 17750- J7730, wájci frank 13780-
1382 , bels* frank 3229.5-3241.5, norvég korona 
14528-14578 ivéd korona 19085-19145, lengyel 
zloty IOCOQ—10630. 

Devizák 1 Amsterdam 28645—28745, Belgrád 1258-
1263, Boriin 16365.5-17016.5, Bakarest 315.5-321.5, 
Srtiszise! 3229.5-3241J5, Kopenfiása 17750-17780, 
Osló 14528-14578, London J463u0 -347300, Mi-
lánó 287Ö.5—2886.5, Mewyorfe 71265-74455, Pária 
2663-2673, Prága 2I1Q'|,-1Í17V **«ia 493-
502, Stockholm 19086-lal45, Varsó 9700—10100, 
Wien 100J2Í—Í0055, Zürich 13770-13310. 

Zürichi tőzsde. Nyitási Páris 19.17, London 
2215.25, Newyork 51í»|„ Brüsszel 23.50, Milano 
10.90, Amsterdam 20b'|, Berlin 123.25, Wien 
0.0072.90, Szófia 16750, k«ág* 15.3250, Varsó 72.50, 
Budapest ®J)072£0, Bakarest 2.30, Belgrád 9.155a 

Zárlati Páris 19.3250, London 2515.75, Newyork 
517.75, Brüsszel 23.S0, Milano 2^.90, Amsterdam 
208'|, Berlin 123.30, Wien aű072.90, Szófia 16750, 
Prága 15,3250, Varsó 72.30, Budapest C.GC72.63, Bel-
grád 9.1550, Bukarest 2,39. 

Terménytőzsde- A pénteki terménytőzsdén az irány-
zat kissé szilárdabb, a forgalom azonban igen csekély. 

Hivataios árfolyamoki busa 76-os tizxavidék: 4153— 
4200, iaiísőüszai és pestvidéki 4125-4175, fehérmegyei 
411.0 -4150, egyéb dunántuli 4100—4150, 77-es fissá, 
vidéki 4200—4450, felsötiszai és pestvidéki 4175-4225, 
fpmermegya. 4150-4230, egyéb dunántuli 4150—4203, 
,'8-at tiszavidéki 4225-4275, felsőtiszai és pestvidéki 
42f 0—4250. fehérmegyei 4(75-4225, egyéb dunántúli 
4175 -4225. 79-es Usxavidéki 4260-4300, felsötiszai 
t* pestvidéki 4223-4275, fehérmegyei 4200—4250, 
egyéb dunántuli 4230-4250, rozs 2*50—2473, takarmány, 
árpa 235 )- 258U, sörárpe 2950—3300, sab 2450-2600, 
tengeri 1800-1880, köles 2009-2103, korpa 1725-1775. 

Irányzat. A pénteki értéktőzsdén az irányzat szilárd 
volt. Küiföldről szilárdab hirek érkeztek, melyek a 
kontremint fedezési vásárlásokra késztették. A speku-
láció a pénteki rendezési napon csak elenyésző eladá-
sokat eszközölt, ugy hogy a nyitási árfolyamok egész 
zárlatig érvényben maradtak. A Ganz-Danubius, Geor-
gia, Salgó és Rima 3, a vezető bányaértékek 2 -3, 
a Cukor, izzó és Gummi pedig 3—4 százalék árnye-
reségre tettek szert. Igen szilárd volt a Fegyver, mely 
8 százalékkal javult. A bankok éi takarékot piaca 
csendesen tendált. A viktoría-malom szilárd nyitás 
után erősen ellanyhult. A piac többi értékeiben csak 
jelentéktelenebb áremelkedés állott be. A forgalom a 
szilárdulás ellenére is csekély méretű volt és csaknem 
kizárólag az emiitett értékekre terjedtek ki. A fíx-
kamatozásu papírok piacán a hangulat változattanul 
csendes volt. A valuta- és devizapiac forgalma csekély 
volt. London és angol font lop ponttal szilárdult, 
lanyhá i tendált a Páris és francia frank, továbbá a 
Szófia és léva. 

Kereskedelmi és ipari hirek. 
Szegedi piaci árak. 

Gabonafélék. (Agrária Kereskedelmi Rt-cég jelentése.) 
Buza 39o—4oo, rozs 22o—23o, árpa 23o—24o, zab 
23o—24o, uj tengeri 17o—180, buzakorpa 16o—18o. 

őrlemények. (Back Bernát Fiai gőzmalom jelentése.) 
Dara 725o, 0 liszt dupla g 71oo, 0 liszt szimpla g 
7ooo,. 2-es 65oo, 4-es 6ooo, 5-ös 55Jo, 6-os 48oo, 
7-es 37oo, 7"/4-es 28oo, takarmány liszt 22oo, 65»/«-os 
egységes rozsliszt 4ooo, korpa l85o. 

000'ás valóban édes paprika kg.-ja 53.ooo, csemege 
47.000, édesnemes 4i.ooo, félédes 37.ooo, I. rendű 
rózsa 27.ooo, II. rendű I8.000, III. rendű 12.ooo, hü-
velyes paprika füzérje 75—80.000 korona. 

Takarmányfélék. (Szenesi Ferenc-cég jelentése.) Széna 
préselt I. I50, széna laza 13o, alonuzalma 5o—5o, 
takarmány szalma 7o—80, here 18o—2oo. 

Cement, beton. (Schachtítz József-cég jelentése.) Fedél-
cserép szürke, darabja 13oo, szines darabja 14oo, gerinc-
cserép szürke, darabja 5ooo, szines 6000, egyszínű 
cementlap m-e 52ooo, többszínű vagy mintás 58—62ooo, 
asbest müpala 44oo. 

(Landesberg-cég jelentése.) Cementlap 5o-65.ooo-ig, 
mozaik lap m.-kint 75—loo.ooo-ig, cementcserép 13oo. 

Vasáruk. (Ottovay Károly Fiai-cég jelentése.) Rudvas 
1 kg. alapára 52oo, abroncsvas 1 kg. alapára 65oo, 
finom vaslemez 1 kg. alapára 72oo, horgonyozott vas-
lemez 1 kg. alapára 11.000, szekértengely 1 kg. alap-
ára 13ooo korona. 

A Scheinberger és Popper-cég jelentése az Orion-
bőrgyár áruiról. Fekete box kvadrátonkint 23.3oo— 
32.2oo, szines box 27.2oo-38.9oo, fekete kipsz box 
t6.!oo -22.200, fekete kecskezerge ll.loo—I6.I00, 
szines zerge 17.8oo—23.3oo, fekete sevrett 67oo— 
14.4oo, cseres szattyán kilogramonként 84.ooo—15o.ooo, 
fekete tehénbőr barkás vagy sima lo5.5oo—144.loo, 
vixas tehénbőr 111.000 -155.4oo, kips talpbélés 
6B.7oo—73.ooo, fekete huzóbór 91.7oo, natúr huzó-
bőr -38 800, fekete blank extra H7.7oo, natúr blank 
12 í.too, fekete blank has. 64.4oo, natúr blank has. 
83.3oo, vache aoupon 7á.9oo—87.7oo, chrom crupon 
190.000, vache nyak 32.ooo—58.8oo, vache has 3o.ooo— 
45.ooo. 

Z _ _ _ J X I , minden színben, Öntött vasedé-. 

Zománcedények s 5 J 8 K r i f e « » 
«dényüzlete, Tisza Lajos kOrut 53. szám. Mihályi fűszeres mellett 

Kohn Mórné szül. Steinitz Laura a saját, egyetlen leánya 
Félice, veje Glücksthal Lajos és egyetlen unokája Anny nevében 
megtört szívvel jelenti, hogy drága férje, a legjobb apa, a rajongásig 
szerető nagyapa 

KOHN MÓR ur 
nincs többé. 

Családja javára egy emberéleten át kifejtett ernyedetlen mun-
kásság után pihenni akart, de nem sokáig élvezhette megérdemelt 
nyugalmát; folyó hó 14-én este, 79 ik életévében rövid szenvedés 
után, eszméletének utolsó percéig távollévő unokájára gondolva, ki-
lehelte jóságos lelkét. 

Földi maradványait folyó hó 17-én, vasárnap d. e. 10 órakor 
a gyászházból (Kölcsey ucca 1L) kisérjük utolsó útjára. 

Áldott emléke örökké élni fog bennünk. 
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A szegedi chevra kaddisa elöljárósága 
mély megilletődéssel jele iti, hogy az 
egyesület pénztárnoka 

Kohn Mór úr 
f. bó 14 én tisztes és munkís éleiének 
78 ik évében elhunyt. 

Temetése folyó hó 17-én, vasárnap 
délelőtt 10 órakor m*gy végb: a Köl-
csey ucca 11. számú gyászházbál. 

Nemes egyszerűség és }ó érzés jel-
lemezték őt, aki a chevra ügyeit két 
évtizeden át híven szolgálta és intéz-
ményeit szivvel támogatta. 

Szeged, 1926 január 15. 189 

Emlékét hálás kegyelettel őrizni fogjak 

A Szegedi Zsidó Árvaegylet 

elSljirőaága mély fájdalommal jelenti, 

hogy az egyesületnek sok éven át volt 

érdemes gondnoka 

Kohn Mór úr 
fjlyő bő 14-én elhalálozott. 

Folyó bó 17-én vasárnap d. e. 10 
órakor kísérjük őt a Kölcsey ucca 11. 
sz. gyászházból végső nyugvóhelyére. 

Árvaházunknak hü gondozója és 
árváinknak szerető atyja volt, kinek 
emlékét hálás kegyelettel őrizni fogjuk. 

Szeged, 1926. január 15. 190 

A Magyar Általános Takarékpénztár Részvénytársaság 
szegedi fiókintézete mélyen megilletődve jelenti, hogy a fiók-
intézet igazgatótanácsának elnöke 

Kohn Mór úr 
folyó hó 14-én elköltözőit az élők sorából. 

A megboldogult fiókiniézetünk megalapítása óta, ezt meg-
előzőleg pedig a velünk egyesült Szegedi Általános Hitelbank 
Részvénytársaságnál mint elnök évtizedeken át nagy szeretettel 
és buzgalommal működött közre munkánkban, kiváló képessé-
geivel és tapasztalataival felvirágoztatásunk és fejlődésünk körül 
maradandó érdemeket szerzett. # 

Áz elhunytban igaz jóakarónkat, tisztviselőink melegszívű 
barátját veszítettük el. 

Emlékét hálás kegyelettel őrizzük meg. 

Szeged, 1926. január hó 15-én. 
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