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T933 március 12. 

Cianozást poloska és 
moly ellen 

legtökéir'esebben. legolcsóbban végez a 

j L/tfíA§fEPTGTI EN1I4I VALLAIAT 
I cianozó Irodája. Dugonics tér 12. (udvar) T. 31—77 

— Március 25-én és 2G-án, Gyümölcsoltó Bol-
dogasszony napján és a rákövetkező vasárnap 
rendkiviil mérsékelt utazási és ellátási dijért tár-
sas kirándulást rendez a Délmagyarország Wien-
be. Részletek legközelebb. 

c i p o 
újdonságok legolcsóbb árban kaphatók 

Központi cipőüzlet 
Tisza Lajos körút 36 szám. 195 

Klauzál tér és Kiss ucca sarkán 

felosztva 
bérbeadandó 
az ezidőszerinti p a p í r k e r e s k e d é s 
helyisége. Érdeklődni lehet Kállai 
ügyvédnél. IW 

íraHÉTlTár Mrsa 
könyv- és papirnagykereskedés közli, hogy 
régi helyiségét ujjal cseréli fel, amiről a tisz-
telt vevő közönséget annak időjén értesíteni 

fogja. 931 

„Filléres Flozgalom 
szaküzletei: 

Szántó József 
konyhafelszereléa 

Kohn lenft 
konvhafelszerelés 

Hay Miksa 
tivesr, poroellán 

Schi !in.;er Ká!mán 
iiveg. porccllán 

Rosner József 
villany, rádió 

Trauh B és Társa 
könyv és papir 

Nemzői SajtóYáüalat 
könyv ós papir 

Földes Izsó 
Ruha-Divat Áruház 

Sc warz Tesfyérek 
tiri és női divatáruháza 

Vásőrolionk szaküzlefehben! 

Zomincedínye<nk 
viláqhlrU m*rkák, 
nem vásári áruk. 

1 hussütő lábas —.67 
I palacsinta sütő —.67 
I öntöttvas gyorsfőző —.67 
1 püspftkkcnyér sütő —.77 
1 nyeles lcvesszürő —.77 
1 szénlapát tüzvassal —.77 

flv*3. norcelán. favenc: 

1 nikkelezett tálca 
1 kuglófsütő csövei 
1 nagv sütőtepsi 
1 nagv tortasütö 
t hiteles űrmérték 
2 «Alpacka« mokka 

kanál 
2 >AIparkai kávés 

kanál 

2 drb mély v. tapos 
tányér —.78 

3 drb szines mocka 
csésze aljjal —.78 

3 drb szines bögre —.78 
3 drb üveg virágváza —.78 
1 drb öveg kompót v. 

—.77 lapos tál —.78 
—.87 3 drb esem o«e tányér —.78 

.87 4 drb sztnes csészealj —.78 
—.87 3 drb színes kis föze-
—.87 lékestál —.78 

1 drb üveg cukor-
—.87 dobor —.78 

| 1 drb nagy üvepkorsó —.94 
—.07 6 drb borospohár —.!)4 

t »Alparka« evőkanál 1 drb színes levestál -.9-! 
v. villa • —.97 2 drb favenc szines tea. 

1 mosdótál —.97 csésze aljjal —.94 

fllftghiril Sl-n BYőrlmánri :i1 d r b
 1
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zöbösre- szl 

t alum. tojás sütő -.87 . "f8: 1 1 ... 
1 alum. fazék _ 87 1 <1rb p o r c e l l f n s r , n e s 

teacsésze aljjal —.94 

-.94 

1 alum. lábas —.87 
t alum. teaszamovár 3.98 —.94 vajtartó 

t alum" csöportMbas « ^ l í d r b * « , ~ 91 
1 rézmozsár 3.90 ? ^ l i k ö r " s 1 1 M8 

t réz kávéőrlő 
1 csiszolt vasaló 
1 dióörlő 
1 burgony.itörö 

3.90 
3.60 
4.80 
4.40 
1.70 

0 személves vlzcskészlct 1 98 
6 személyes boros-

készlet 1.98 
1 kompótkészlet, üveg-

ből, 6 személyes 1.98 

Kaphatók: 

Hay Miksánál 
Széchenyi téren és 

1 rézkarnis felszerelve 3.20 
r»en cffrltele azaXItx-
lerelnlíhen rtllantlóar 
UnoOaió « . — C s e p e l z o 
mdncedénveh vliaptjl-
rUnh, c*f(Unkm-I »p-

»McrrxQetö k. 

Szál^lálózsB^é,|^ollnlen8né!|Sch,,,,,,9e^K4,má,",4, 

Snőchmjritfrii TiiraL.kflr. 5., Csekonica ucoában 

Uras kirakatainkat b. figyelmébe ajánljuk. 
¡Szánté cég Játékai árban,szépségben vezetnek. 

Bágyadt, levert, dolgozni képtelen 
egyéneknél a fprmészefes »Ferenc József 
kesertíviz szabaddá fezsi a vérkeringést é« 
emr»li a gondolkodó- és munképe«séget. Be-
ható kórházi kfs-érlelek folyamán bebizonyul!, 
hogy a Ferenc József viz szellemi munkások-
nál, neuraszléntá^ pmbereknél és betegeskedő 
asszonyoknál rendkívül Jótékony hafósu gyo-
mor* és bélHsztiió szer. A Ferenc József ke-
serűvíz gyógyszertárakban, drogériákban és 
íüszerflzlefekhen kapható. r í 

G e u t Q n y e D Q r é ! 
Ez ma a lesrolcsóbb és leeriobb tészta I 

Naponta friss késxen kapható P 1*40 kq.-ként. 
Olcsóbb mintha ollhon bajoskodna készí-
tésével I HUller dlótörőde, Mérd ucca 21. 
Telefon 26—69. — Rendelést házhoz szállítok. <n 

— Ax iparosifjusáe műkedvelő gárdája már-
cius 19-én, vasárnap délután a városi színházban 
előadja a „Süt a nap" cdrnü darabot 

— VÁROSI SZÍNHÁZ. Március 20-án este 
8 óralcor Troubadour. Szerepelnek Halmos Já-
nos, Svéd Sándor Bátky Anna, Elek Szidi, a 
budapesti Operaház tagjai. Dirigál Fleischer 
Antal. Kiegészített zenekar és kórus. Jegyek 
Délmagyarországnál és a színházban. 

x Köhögés és rekedt«ég ellen használja a táp-
láló és Ízletes Blokmaltot. 

— Tizcnhnt nj sapka. A szegedi iparosok állan-
dóan panaszkodnak, hogy a zsibpiacon, az érvény-
ben levő rende'kezések ellenére is árulnak az ócs-
kások ui holmit is. A napokban is érkezett az 
iparb-ité^áaihoz följelentés, amelvnpk alapján az 
ellenőrző közegek razziát tartottak a legutóbbi 
zsibpiacon és az egvlk árusnál tizenhat uj sap-
kát találtak. A sapkákat elkobozták és az árus 
ellen megindult a kihágás! eljárás. 

— Az ötödik szearedi ipari vásár. A szegedi 
ipartestület május 27. és junius 5 kőzött rendezi 
meg az ötödik szegedi ipari vásárt. Már az előző 
felhívásokra nagv számban ie^tkertek az ipa-
rosok és nacv érdeklődés nyilvánul meg vidékről 
is Erre való tekintettel n rendezőbizottság fol-
hivia az idei vásáron résztvenni szándékozó sze-
gedi Iparosokat, hogy lehetőleer az április 15-1 je-
lentkezési határidő előtt közöljék szándékukat az 
ipartestület hivatalával, mert a helykiosztásnál 
a jelentkezési sorrendet is fi"-"flembe veszik. 

— A szegedi városi gőzfürdő njonnan modernül 
berendezett viz- és iszapgyó.*v-infézetet létesí-
tett. Hidrgvizgvógvintézet, villanv. kénes, sós. 
szénsavas és kádfürdők. Nedves gőz és forró lég-
kamrák. Hideg, meleg uszodák Gyógymassnse. 
Tvóknrák Inhalatorium Iszappnkolások a szegedi 
thermál forrás és koloni világhírű rádiumos 
gvógviszappal. Orvosi főügyelet Igen mérsékelt 
fürdődijak. A thermál fürdő nők. férfiak részére 
mindennap. Iszaposztály: nők részére: hétfő, szer-
da, pénteken, férfiak részére: kedd, csütörtök, 
szombat, vasárnap. A szegedi thermál viz. mind 
pedig a kolopi gyógviszap kitűnő sikerrel alkal-
mazható rheumánái, köszvénvnél. csont és izületi 
bántalmaknál, egyes idegbajoknál mint Ischias 
sfb. krónikus női gyulladásos megbetegedéseknél, 
izzudmányoknál 

x Mer-hivó. A Szegedi Zsidó Nőesrvlet tisztelet-
tel meghívja összes tagia.it f. é. március 19-én d. 
u. fél 5 órakor a Margit-uccai Székház nnavter-
mében tartandó rendkiviili közevii lésre. Tárgy: 
Sz.egényügv. A közgyűlést megelőzőleg 4 órakor 
választmányi gvülést tart a Nőecrvlet, a,melvre 
szintén ezúttal hivja meg választmány a tisztelt 
tagjait az Elnökség. 149 

— A Mezőgazdasági Tntézet előadásai. Az Al-
földi Mezőgazdasági Intézet tisztviselői február 
óta is tartottak szakelőadásokat a környéken. 
Laezkó Aladár főadjunktus Kisteleken a gyomok 
kártételéről és azok irtásáról, tunvogi Szűcs Ár-
pád asszisztens Sándorfalván az istálló és kom-
poszttrágvág kezeléséről, Somorjai Ferenc Szent-
mihálvtelken és Csongrádon a korai uj burgonya 
termesztéséről, a gabona rozsdáról, tartottak nagy 
érdeklődés mellett előadást. Az állomás tisztvi-
selői az előadásokon kivül mint szakelőadók részt-
vettek a földművelésügyi minisztérium megbízá-
sából az alföldi zöldmezőszövetség által Felső-
tsnván február 5-én és 12-én rendezett tanfolya-
mon is, ahol Obermaver Ernő fővegyész a talaj-
művelés alapelveiről, Larzkó Aladár a mestersé-
ges takarmánynövények termesztéséről, Somorjai 
Ferenc a rétek és legelők müveléséről, tunvogi 
Szilca Árpád pedig a keveréktrágyák készítéséről 
tartott előadást 

SZABALYOZZA A BE.LMUKCDfc.ST 

T f ö z s c f e 
Budapesti értéktőzsde zárlat Az értéktőzsde 

irányzata ma egyenetlen volt. A tőzsdeidő elején 
a tegnapi frankfurti esti tőzsde szilárdságra ösz-
tönözte a piacot és az irányzat ennek következté-
ben nyitáskor barátságos volt. Később a spekulá-
ció nagyfokú tartózkodása, a megbízások hiánya 
és gyengébb berlini irányzat csaknem teljes üz-
lettelenségeket eredményezett. Az üzlettelenség 
és tartózkodás alatt a nyitási árnyereségek nagy 
része lemorzsolódott és egyes részvényeknél ár-
veszteségek is előfordultak. Mindvégig szilárdan 
tartotta nívóját a Salgó, a Rima, Nasici és M. 
cukor. A fixkamntozásu papírok piacán lényeges 
változás neim történt. Magyar Nemzeti Bank 115, 
Első Magyar Alt. 250, Hungária 6.25, Első Bp. 
Gőzmalom 12, Bauxit 29, Cemenlia 96, Cement 50, 
Magyar Asphalt 9, Kőszén 362, Nagybátonyi 21 5„ 
Salgó 25.5, Urikányi 33, Glóbus 18.5, Fegyver 72, 
Ganz 11.75, Láng 13.6, Lámpa 15, Bima 18, Na-
sici 68, Hév. 30, Nova 14.5, Tröszt 75, Délcukor 77, 
Magyar cukor 77.3, Mezőgazdasági Ipar 8, Izzó 
311, Gschwnddt 101, Krausz 70, Boval 22, Szegedi 
Kender 13.5, Goldberger 31, Győri textil 31, Pa-
mut 34.5, Hungária műtrágya 7.25, Buggyanta 22, 
Telefongyár 8.4, Főv. köles. 37.25. 

Zürichi devizazárlat Páris 20.375, London 17.95 
Newvork 504.315, Brüsszel 72.40. Milánó 26.375, 
Madrid 43.80. Amszterdam 208.10, Berlin 122 75, 
Bécs (hiv.) 72 91, (silling) 58.00, Szófia 3.70, Prá-
ga 15.3375, Varsó 58.00, Belgrád 7.00, Bukarest 
308. 

A Magyar Nemzeti Bank hivatalos árfolvnm-
jclentése. Angol font 20.10—20.50, belga 79.16-7974 
cseh korona 16.91—17.01, dán korona 89.70—90 90, 
dinár 7.50—8.00, dollár 570.50—573.50. kanadai 
dollár 475-485, francia frank 22.30—22.50, hol-
landi forint 233.40—234.80. lengvel zloty 64.20— 
64.70, leu 3.40-3 44, leva 3.95—4.25. líra 29.90— 
30?0. német márka 135.70—136.60, norvég korona 
102 90-103 90, osztrák schilling 80.10-80.80, svájci 
frank 11070-111 70, svéd korona 106.2o-l07.20. 

A bndanestl terménytőzsde hivatalos árfolvft-
mni. Bnza tiszai 76 kff-os 15.00-15.15, 77-es 15.20 
—15.55, 78-as 15 40-15.70, 79-es 15.60—15.85, 80-as 
15.75—16.05. Pestvidéki rozs 7.85—7.95, takmr-
mánvárpa 10.30-10.50. sörárpa 11.00—13.25, ti-
szántúli tengeri 7.00—710. korpa 6.25—6.35. 

Csikágói terménytőzsde ba.nkszünet miatt zárva. 

A volt Gál Testvérek utódai tlzleiholyiséjrében. 
Klauzál tér, berendezések 

We^he^-frassz* 'resorra!, 
Me'eor föltfkWa 

egyben, vagy darahonként, minden elfogadható áron 

e l a d ó . 
Megtekinthetők szordán a délelőtti órákban. m 

Szeqed székhellyel 

rauonftépviselctcf 
állítunk fel. Olyan elsőrendű szakmabeli L 
ügynökségek, vagy ügynökök ajánlatát # 
kérjük az eddigi működés megjelölésé-
vel, akik székhelyük környékén is állan-
dó vevőkörrel rendelkeznek. 
GESSLER SIFGFRIED RT. 
likőrgyár, városi iroda, Budapest, VII. 

Hársfa u. 28. Bu 

Kössöneínyilvániids. 

Palotás Jóxef nyugalmazott MÁV. 
főmozdonyvezetfl. Szegedi Temetkezési Egye-
sületi pénztáros temetésén meg-jelent rokon-
ságnak, ismerősöknek és részvétüket nyilvá-
nító Egyesületeknek, társadalmi köröknek, 
barátoknak ezúton fejezi ki hálás köszönetét 
a gyágzbaborult 

"Palotás család. 


