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Apróhirdetések

Scbwariz Károtyné ugy a maga, mint gyermekei nevében mély fájdalommal Jelen!!, hogy
forrón szerelelt férj, a legjobb apa és nagyopo
S c h w a r l x
M6v.

Barna leány, Szorgalmas,
Nem kezdő, Szegedébe tévedt doktor, Jó bánásmód,
Őszi rózsa. J ó
fizetés,
Megbízható, Hálös leszek,
Környék jeligére levél van
a kiadóba .

K á r o l y

tUzíkov,ilS

rövid szenvedés ulán f. hó 1-én 65 éves í'orában eiltuti'l.
Megdicsőüli hatottunk földi maradványait
Somogyilelep II. ucca 52. számú gyászházbél
f. hó 3 án délután 2 órakor helyezzük örök
nyugalomra a belvárosi temetőben.
Kfllün villamos a városi gőzfürdőtől.

Házmesteri állást keres
magányos,
gyermektelen,
rendszerető nő. >Tisztcsscgess. jeligére.

Ügyes,

i

K/t

á

gyakorlott

k

a

Havi

termény
legolcsóbban
beszerezhető

Jobb
a

keres Állalforgalmi

Játestíe.

bútorozott szoba

és devizaforgalom záróárfolyamai:
Valuták;

Sngot (óit

27.78.27,94
JU-'üat t r.
79.45 - 79.75
Cseh kor
16.87 1695
Dán kor
IB2 80-153 40
Dinár
10.01 10.06
i'oUir
E68.10 570.5!)
Fr, Frank
22.35 -22,55
Hotl. forint 229.4 >-230.45
Ziotj
63,80 « 54.40

3,49 3,55

Ut
LévI

31.C5-3L25
136.10 136.60
Márki
80.40 80 80
Oxtr. Ktil).
Norr. kor. 150 40 151.00
109,95 11035
St. frank
153.45 154.05
Svéd kor,

Mr*

jímster'd®
liclgraa

Devizák:
229 62-230 30
Párl«
10.04-10,08
PrSgS

Berlin

136,20-13600

Kuk, dev. feí
Brúsazes

—.,—
79.45-79.70

Kopsnhága 152901F3.30
Oslö
150 fO 150.00
t'onHoo
27,77'1,-27,85'j.
Miláné
31.15—31,25
Ncwytrk'
570.45-572.15

22.37 j—22.47' ,
16»P0r',—16,95*/4.11-4.15
Szófii
153.55-153 95
StockEoíis
63,90 64 30
Varsó
80.521--80 77 |.
Bée»
!10.00 110,30
Zürieti
Szab. kait, W3.50V,-3.54V,
Madrid

Irányzat:
A mai értéktőzsdén az iránvaai kedvetlen volt, a
forgalom az cgyazpos Íőz»deszt3net után voniatottan
indult, mivel a spekuláció ösztön? est sehonnan sem
kapott. Az árfolyamok kissé lemorzsolódtak. A kedvet
len hangulat érvényben maradt anélkül, hogy nagyobb
áresés történt volna. Ai árvegi'íeségek mértíke általában az 1 - 2 százalékot ritkán tnladta meg. A fix
papírok piacán csendes Üzlet mellett tartott volt az
irányzat. A valutapúcon Bukarest és Os!ó javalt, mig
egyébként az irányzat valamivel gyengébb volt.
Zűfícb:
nyitás
20,35 50
25.28'j,
5.18.65
72 25
28.33
208.92.50
123.85
0.0073.20
3.74.50
15.36.50
58.15

í'firif
Uondön -.v
Newyork Brüsszel
Milánó
Amsterdám
HerUa
Bécs
Szófia
Prága
.Varsó
Budapest

Belgrád

P

9C.72.50

Bukarest

9.13
3.19

zárl;;t
20.35.50
25.25 25
5.18.70
72.25
28.33 50
208.90
12384
0.0073.22.' 0
3.74.*0
15.36,50
58,2''
9 90.72.50
9.13
3.19

Gabonatőzsde:
A rozs és fakaruíSnycikkek változatlanok. Az iráöyzst
fartott, a forgalom c'énk, Az összes lisztfrak változat'
lanok,
Hivatalos árfolyamok:
l?uza
77 kg, ui 78 kg. ui 79 kg, uj 80 kg. uj
Tisrar. 30.15-30.30 30.55-30.70 30.80-30.90 30 85 30 95
F..t-czai 30.00-30.20 30.35 30.55 S0.60 30,75 30 75-30.85
Fm.
30,00 30.15 30.25-30.40 30,45-30.65 30.65-30.75
Pv.
30.05-30.20 30 20-10.35 30.45--0 60 30,60 30 70
Bácsifal 30.00 30.15 30 25-30.40 30.45-30.60 30.55 30.65.
DuEánl'jli 30.C0-30.10 30.15 30.35 30.40 30.60 3055-30.65
czs, ceítv'd.
28.00-28.20 egyéb u j 28,50-28.70
27 00 31.00
Árpa takarmány I. 25.25-25.75 Sörárpa
26.50 2850
egyíb
A*ca takarmány II. 24.75-25.25
Btuakorpa uj
17.25 17.50 Z a b I. uj 24X0 24,25
közép 23.50 23.75
Reoce
46.00-48.0C
23.D0-24.C0
Tengeri ó
24.2* 24.50 Köles
Lóhere naev
I óhere nagy
arankás 170.10 190.00
arankamentés 200.00 210.00
Lucerna, magyar 200.00 220.00,
Felelős szerkesztő- PASZTOK JÓZSEF.
Nyomatott a kiadótulajdonos Délmagyarország
Hírlap- és Nyomdavállalat Rt. könyvnyomdájában,
Szeged,

Fáy

Margit
kézimunka és előnyomda üzlete
K í g y ó

3*

fürlőszoba használattal 3 személyié azonnal kiadó. Szeged,
Attila ucca 9, I. emelet 1. ajtó.
Bútorozott különbejáratu
szoba, konyha, fürdőszoba
kiadó. — ' Valéria tér G.,
cipészüzlet.

Bútorozott szobát

iBrdőszobahasználatta'.
Wilheimbank, Kölcsey ucca 10.
szám. Telefon 3-81,
560

házal;

Bejárai: BéCSÍ kÖfHi 34. SZ.
® T e l e l ő n 11.

Haromtzobás

férfi

lakást

310

és

női

confektio

üzletembe.

Fefér Mér, Kárász ucca.

Uzietátheiyezés!
Értesítem t. vevőimet, Iiogy kóser élelmiszerüzletemet Oroszlán uccábót Takaréktár u. 2. sz. alá
helyeztem át, ahol továbbra is a jó hirnévnek örvendő Iibatcpertö, máj, hus és zsir, valamint friss
budapesti felvágottak kaphatók. Bödönök beöntcsre
elválfallalnak.
LÁSZLÓ HENRIKNÉ.

Belföldi szalagszövögyár jelenlegi Délmagyarországon rövidáru nagykeresM E n é l fői fcevezeteíí

Eladó keveset használt, modern hálószoba,
ebédlőszoba, ebédlőkredenc konyhakredenc és többféle bútorok- Jókai ucca 3.

keresek, esetleg későbbi időre is,
aranybérért, lelépés nélkül. Cini:
Foffmanné nőifodrász üzletében.
Telefon 10-61.
349

sz.

segédei

javítás, hangol,'! Kernács

Juhász fatelepen

15.

megfelelő

den árban. Csere, vétel és

minden mennyiségben
legolcsóbb

l é r

Azonnali belépésre l*ere$elfc

ZONGORÁK,pianiuók min-

Tűzifa,szén

Kiadó három szobás, különálló emeleti lakás mellékhelyiségekkel,
lelépés
nélkül kiadó. Azonnal átvehető a rókusi gyógyszertár közelében. Tudakozódn i lehet Zsurkó, Kossuth
Lajos sugárut 6.

Gyümölcsfák

Lakás kiadó. Puskás n. 10.

magas törzső, a . legjobb
fajokban. Törpe gyümölcsfák igen nagy választékban,
bokorrózsák a legújabb fajokban olcsón kaphatók:
Szabó István kertészetében
Újszeged, Főfasor 33.

Keresek egy vagy kétszobás
lakást. Kelemen ucea 3.
Trafik.

Kelemen-u.
7.
alatt, a régi Rosmannféle I. emeleti baikonos sarok

1928. m á j u s 1-cre

Uladú

másoló

V a l é r i a

vállal portál-, épület-,
551
üzlelberendezés« és butormázolás!, fényezést.

Friss sertés fej-láb 1.20
pengőért és li'bőrözött szalonnarészek 3.00 pengőért
kapható a Pick szalámigyárban (Felső tiszaparton)
rs- a
belvárosi üzletben,
Jókai ucea 12. szám alatt.

Két bútorozott szoba kiadó. Csongrádi sugárut 5.
ajtó 3.

ívesek

iniíoriényezö és

Budapest, P.ntlay Kde ucca
33. szám.

Bútorozott szoba különbe.iárattal, uccai kiadó. Kölcsey ucca 11., lt. 1.

ld kas

mosok, vasalok, híházhoz megyek bármunkára.
Petőfi
sugárut 9. Najyné.

Kereskedelemhez

és

5 - 6 0 0 pengővel,
368
„ I p a r " jeligére a kiadóhivatalba.

S z e g e d ,

közölt válogathat Ictszc:; szerint egy
apróhirdetés utján.

Keresünk a Belvároiban egy
,v?gy kit szobás elegánsan

moúlersi

Szépen
vásra
miféle
Sándor

bevásárlásokra

/ ^ A r l i & n ^ l
V C I
MC MIC
M.
háxhczizátütjuV. Tlsxa 1. Körút
43.

iparághoz

558

Belvárosban elegánsan 263

CrlSktíizsűe:
valuta

mezővásárhely,Széchenyi tér 17.

és

S t é l t l i Istvcijni

és Husiparii Rí. Hód-

Kapualalli és jbmelcti bútorozott szoba kiadó. Zákány
ucca 3.

bor-

_
z

Legkisebb mennyiséget is

Leveleket

t

füsser-

keres.
A j á n l a t o k a t referenciák megjelölésével
„Szalagszövőgyár 5676" jeligére Blockner
j, hirdetőjébe Budapest, IV„ Semmelw^iss
ucca 4, kérünk.
BIDS

XJ

2819-1927. számhoz.

márványlapos éjjeli szek' rénnyel, szekrények, márványlapos mosdó eladók,
i Kozincy u. 6., II. em. 8.

I Kgy teljesen uj fekete, S7.itszkingalléros télikabát, valamint több télikabát
is
jutányosán eladó Gril szabónál, Pelőfi Sándor s. 77.
Forgalmas helyen üzletnek,
műhelynek száraz helyiség
Egy 2. számú
kiadó. Petőfi S. sugárut
79, szám.

Maié
Üzlethelyiség nov. 15-ére,
pincehelyiség dec.
1-érc
kiadó. Tud. Tisza Lajos
körút 14. Háztulajdonosnál

Gép- és gyorsírásban perfekt irodai gyakorlattal biró kisasszonyt
azonnali,
vagy 15-iki belépésre felvesz az Iván-féle Gőztéglagyár, Szőreg.
Fiatal urileány fizetés nélkül irodai munkát keres.
Levelek »Szorgalmas- jeligére a kiadóba.

E7nyí]ivításí

W&iheim kassza

eladó. Bővebb felvilágosítást a Phőnix biztosítónál
Szeged. Kigyó ucca 2, 559
I'ürészporkályhát, nagyobb
vaskályhát, jókarban levő
plüss vagy brokát
függönyöket megvételre keresek.
Cím: Házfelügyelő, Dugonics tér 12.

B

Elsőrendű házikoszt jutányos árért kapható. Tisza
Lajos körút 66., fdsz.

Aulógarázs

3 4 autó részére, esetleg
' más cclro kiadó FenVŐ
éttiuzási iutányosan végez
Teslvérefc, Attila u. 10 307
Stelner
Józsefné,
Társulnék 0000
pengővel
Kölcsey ucca 12.
796
Varrónő a j á n l k o z i k házakhoz felső és
fehérnemű
v a r r á s h o z . L o n d o n i kórul
|
9b. sz. II. a. Tárnokiné.

egy jómenetelü
üzlethez,
vagy ipari cvállalathoz. —
Ajánlatokat i J ó befektetés
jelige .alatt e lap kiadóbivatalába kérek.

Á r v e r é s i

í s i r e i e f m é o y

Aluirott bírósági végrehajtó az 1S81. évi LX. t-c. 102 §-a
értelmében ezennel ltözair é teszi, hogy a szegedi kir. iárásbirósá^
1926. évi 1757—2 számú végzése fcüvetküztébsn dr. Székely Vilmos
ügyvéd által képviselt Patzauer Miksa javára 112 pesgö és járulékai erejéig 1926. évi március Iiú 1 én íoganato'sitott kielégítési
végrehajtás utján fellllfoglalt és 5164 F0 pc-ngflrc bccsfllí feavefkezö ingóságok, u. in.: különféle házi bútorok, hordók, bor, slb.
nyilvános árverésen eladatnak.
Mely árverésnek a szeeedi kir. Járásbíróság 1926. évi Pk 2254:
számu végzése folyt-in 12ü pengő tőkekövetelés, ennek 1927. évi
augusztns 15 napiétól Járó 18 százalék kamatai és eddig összesen
—•— pengőben birúi'og már magíllapilott s felmciülendö költségek
ereiéig S>eged Dugonies t ír 3. sz. a. lenndö eszMzlősre 1927 evi
nov. hó 4. napján délelőtti 11 óráia határidőül kiíüzetik és ahhoz a
venni szándékozók oly megjegyzéssel hivatnak meg, hogy az érintett ingóságok az 1S81. LX. l.-c. 107., 108. §-«i értelmében készpénz •
iizeté3 mellett a legtöbbet Ígérőnek, szükség esetén btcsáron alul
is el tognak adatni.
Szeged, 1927 évi < któb;r hó 4. napján.
K u l i n . kir. bir. végrehajó.
557

3281-1927 szán>hoz.

Aarve^ílsi

h i r d e t m é n y .

Aluiirott bíróséf i végrehajtó az 1S81. évi LX. tc. 102. §-a érlelmesen ezennel közhírré teszi, hogy a budapesti kir. járásbirósíg 1927.
cvi 20851. 3zámu végzése: következtében dr. Singer István flgyvéJ
által képviselt Seffer Ant?l javára 126 40 pengő és járulékai ereiéig
1927. évi czepteipber hó 3p-ín foganaiositot: kielégítési végrehajtás
utjín felütoglolt és 1501 pengfre becsült kavetkézö Ingóságok, u.
m.: kQlüníí'le papíráruk, üzleti cs nyomdai felszerelés és berendezés nyilvános árverésen iratiain:'!'
Mely árverésnek a szegedi kir járásbíróság 1927. évi Pk. 32378.
« í « a végzése folytán 12640 pengő tőkeköveteié?, ennek 1927. e "
juüus ho 29. II"Piától járó 10 szn alék kamatai es eddig bíróilag
már megállapított s felmerülendő költstgeu ereiéig Kisteleken, Kos •
sutü ucca 2. s-ára alatt leendő e»zközlísérc 1927. évi n o t e n i ber Oó 7. napj&naiz
űélulúni
t órájára
határidőül
kitüzetik és ahhoz a venni szándékozók i ly megjegyzéssel hivatnak
meg, hogy az érintett ingóságok az 1SS cvi LX.tc. 17. és 108. §-ai
értelmében készpénzfizetés raellett a legtöbbet ígérőnek, tsüksej
esetén becsáron alul is el fognak adnirá '
*el! Szeged, 1V27 ívi cktóbér Hó'10 napján.
F a t K a t , kir. bir. végichai:*-
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D. M. C . anyagból és uuplalalpes női cs férfi harisnya
a lerio'rs b b RS legerősebb
2S7
V á c z l M a r i s k a kötfW.éJébep. Vidra-ticca 3,

