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Szöllőssy Sándor 

asztalosmester (Felsőtisza part 23.) művésze a mes-
terségének. Kiállított ebédlőberendezése a legtöké-
letesebb munka, melyet a megjelent előkelőségek 
is csodálattal szemléltek. A 25 éve önálló iparos 
számos lakást rendezett be, mindenki megelégedé-
sére. Nemcsak minőségben, hanem árban is ver-
senyképes, ami népszerűségének titka. 

T u d o r A c c u m u t á t o r G y á r 
R t . B u d a p e s t 

. . . hatásos és stílusos rendezésű kiállítással sze-
repel az ipari vásáron. A fejlődő magyar ipar 
a világító telepek terén is felveszi a versenyt a 
külföld gyártmányaival. A VARTA accumulatorok, 
PHRTRIX anódok és zsebelemek, ma már általá-
nosan elismert, kiváló készítmények, melyek fel-
használási területe állandóan növekszik. Ujdon-
ságg.il is szolgált a Tudor Accumulator Gyár a 
szegedi vásáron, bemutatta az „Európavevő Per-
trix rádiókészülék" mintáját. Ez az ujabb rádió-
készülék, amely száraz-fűtő és anódteleppel van 
ellátva, helyettesíti az eddigi telepes készüléke-
ket. A Tudor Accumuator Gyár Rt. szakszerűen 
rendezett kiállítása, értékes látványossága a vá-
sárnak. amely a kereskedelemügyi miniszter fi-
gyelmét is magára vonta. 

Vörös József 
sodrony fonó, azok köaé a kevés számú fiatal sze-
gődi iparosok közé tartozik, aki nem elégszik 
meg az unalomig elcsépelt szokványmunkával, 
hanem uj utakat keres a boldoguláshoz. Egy olyan 
ágyat konstruált és állított ki, ami voltaképpen 
Kolumbusz-tojásnak is beillene. Olyan egyszerű 
és olyan praktikus. Sodron vágyat konstruált, ami 
voltaképpen nem egy, hanem két ágy. Egyetlen 
ínozd'ibltal alakítható át és ha ugv tetszik, nappal 
nem is ágy. hanem sezlon. vagy ha jobban tetszik 
n\ unie. Vörös m.ai szűk lakásviszonyokat és még 
sziikobb pénzügyi viszonyokat vette szabadalma 
nlnnjául és már 60 pengőért ad egy átalakítható 
„Fantáziát," mert ennek nevezi szabadalmazott 
ágyat, ¡imiben mi is nagy fantáziát látunk Készíti 
ezeket a ruganyos, kényelmes ágyakat díszes, tel-
jesem nikkelezett kivitelben is, de még igv sem 
kerül többe, mint 00 pengőbe. Bizonyosra vesz-
szük, hogy az Attila-ucca 5. szám alntli niühelv 
igen nagv forgalm.it fog lebonyolítani „Fantáziá-
ban." 

Wlrth és Renqey 
ceg nélkül azt hisszük, hiányos lenne a Szegcdi 
Tpiiri Vásár. Annyira beletartozik és annyira meg-
szokjuk a nagyterem bejáratánál jobbra lévő első 
fülkében a mozgékony Wirth vagy a mosolygó 
Rengey alakját, hogy első tekintetünk őket kere-
si. De ha el is kerülné figyelmünket, akkor is 
tudomást kell róluk venni, mert a Wirth és Rcn-
gev-féle redőnyös toktartó, amint azokat a ve-
vök előtt demonstrálják, a legzajosabb hangszó-
ró. Saját gyártmányából a cég egy kis sportszéket, 
helyesebben weekéndszéket mutat be, amelyet ugy 
össze-vissza lehet hajtogatni, hogy csukott álla-
potban valóságos rejtvény. Nagy közönsége van a 
különféle számoló-gépeknek, amelyekkel a leg-
komplikáltabb számtani műveleteket lehet pillana-
tok alatt elvégezni, nemkülönben egy vésőgépnek, 
amellyel a cégnél vásárolt töltőtollakbn vésik a 
vevő nevét, ami legalább is feszélyezi az enyves-
ke ni töltőtollbnrátokat. 

FMrdörufos-Wilönlegess^neV, 
n a p e r n y ő k 
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ASZFALT 
javítási és U! munkát 
szakszerűen olcsón 

LMDESBERG cén végzi 
T T L E F O N : 10 - 6 8 

Ingatlanforgalom 

Szeged területen a következő ingatlanforgal-
mat bonyolították le május 18-tól 25-ig: 

Róvó Ferenc és neje eladták Bakos József és 
nejének Külső-Szatymazidülőbeli 1 hold földjüket 
500 pengőért. 

Beke Istvánné eladla Bödő Mihály és Oszkár-
nak a Felsökikötősor 17. szám alatt levő 344 négy-
szögöles telkét 970 pengőért. 

Gajdacsí Mátyás eladta Bujtó Ernőnek Örha-
lom dűlőben levő 2 hold 1058 négyszögöl földjét 
'¿000 pengőért. 

Király Józsefné eladta ifj. Csikós Jánosnénak 
Kisivánszki dűlőben levő 456 négyszögöl rétjét 75 
pengőért. 

Szegedi Kereskedelmi és Iparbank eladta Csiz-
más Miklós és nejének a Rigó-ucca 12. szám a 
házát 106 négyszögöles telekkel 6000 pengőért. 

Lengyel Pál eladta Darázs Jánosnak a Belső 
járás dűlőben levő 217 négyszögöles telkén épült 
sütőházát 1550 pengőért. 

Magyari Ferencné eladta Dobó Ferencnek Felső 
Asotbhnloni dűlőben levő 11 hold 602 négyszögöl 
földjét 7582.82 pengőért. 

özv. Ábrahám Ferencné és társai eladták Fo-
dor Miklós és nejének Madarásztó dűlőben levő 
613 négyszögöles szőlőjét 306.50 pengőért. 

özv. Ábrahám Ferencné és társai eladták Fo-
dor Miklós és nejének Madarásztó dűlőben levő 1 
hold 415 négyszögöl földjüket 1507.50 pengőért. 

Kormány Gvörgyné eladta Horváth József és 
nejének Székhát di'ilőben levő 1 hold 700 négy-
szögöl szántójukat 1610 pengőért. 

Kopasz Imre eladta Juhász Jánosnak a Fehórtó 
39 számú házát 3 hold 761 négyszögöl földdel 1100 
pengőért. 

Ingatlan és Áruforgalmi Rt. eladta Katona Jó-
zsef és nejének a Rallagitóban lévő 185 négyszög-
öl telkét 180 pengőért. 

Schiffer Antalné és társai eladták Klein Imre és 
nejének a Valéria-tér 2. számú házukat 191 négy-
szögöles leiekkel 23.000 pengőért. 

özv. Tóth Jánosné és társai eladták Körmendi 
Mátyás és nejének Szentmihálytelek dűlőben lé-
vő 192 négyszögöles házhelyüket 525 pengőért. 

Otott Kovács Pál eladta Nyári Józsefnek Kis-
Széksós dűlőben lévő 574 négyszögöl szőlőjét 150 
pengőért 

Király Józsefné eladta Puskás Péter és nejének 
Kisivánszik dűlőben lévő 566 négyszögöl szántóját 
110 pengőért. 

Szilágyi Sándor eladta Retkes Jánosnak Neszürj 
dűlőben lévő 175 négyszögöl szőlőjét 110 pen-
gőért 

Dr. Szegszárdi József és neje eladták vitéz So-
mogyi József és nejének Róma Kálvária Jerikó 
dűlőben lévő 161 négyszögöles házhelyüket 1419 
pengőért. 

Németh István eladta Süli János és nejének az 
Aigner-tclep .146. számú házát 256 négyszögöles 
telekkel 1555 pengőért. 

Komlósi Istvánné eladla Szabados Mihály és ne-
jének Népkertsor és a Jankovich-ucca sarkán 
lévő 96 négyszögöles telkét 1800 pengőért. 

Gábor János eladta Sz.écsi Antal és : éjének 
Hosszú dűlőben lévő 310 négyszögöles földjét 265 
pengőért. 

Bálint István eladta Sz.écsi Miklós és nejének 
Móraszék dűlőben lévő 461 négyszögöl szántóját 
250 pengőért. 

Nemzeti Hitelintézet e.ladta Tanácsi István és 
nejének Ábrahám dűlőben lévő 608 négyszögöles 
földiéi 226.40 pengőért. 

ív ' '••én Ignátz eladta Tanács Jánosnénak a 
Szrn: lelek 63. szám 250 négyszögöles ház-
helyét ' 'ï pengőért. 

Tombácz Józsefné eladta Tombácz Antalnak » 
Ladányi diilőbpn I V ) 1319 négyszögöl szántóját 
1055.20 pengőért. 

Kovács István eladta Tóth Andrásnak örhalom 
dűlőben levő 547 négyszögöl földjét 100 pengőért. 

Idb. Domonkos Ferenc elndla Varga József és 
inejének a Róna-uccai házát 2700 pengőért. 

Masa Anna eladta Vass Imrének Papok dűlőben 
levő földjét 3400 pengőért. 

Fekete Istvánné eladta Zsemberi Mihálynénik 
a Gajgonya dűlőben lévő 1 hold 800 nécvszögöl 
földjét 800 pengőért. 

II frontharcos 
csillagfura versenyzői 

Szegeden 
A frontharcos-csillagtura résztvevői szombaton 

este vonultak át Szegeden, majd félórai pihenő 
után folytatták utjukat Makó /elé. A közúti hid 
szegedi oldalán állították fel az ellenőrző állo-
mást ahol v. Csenky Imre ny. ezredes és Fonyó 

István, a DAC titkára fogadta a versenyzőket. 
Elsőnek 5 óra 47 perckor a tavalyi győztes, Del-

mar Walter pompás Alfa Rómeóján futott be Sze-
gedre, két perc múlva robogott be Wiesengrund 

Ferenc Hanomagjat Ezután szinte percenkint 
érkeztek a versenyzők: Kozma Sándor (Steyr), 
Wilhelm Sándor Hanomag), Gerő Andor (Old-
smobile), Strausz Sándor (Flat-Balila), Erdélyi 

Mihály (Lancia). Nyolcadiknak futott be az első 
oldalkocsis motorkerékpár, Komlósi Bélával a 
nyeregben, öt Székely László követte. Tizediknek 
egy pompás Lancia robogott be, volánnál a ver-
seny egyetlen hölgyversenyzője, báró Kolmer 

Auguszta ült. A szóló motorkerékpárosok köz«l 
két kiváló magyar versenyző, Kesjár János és 
Szukavecz Ferenc érkezett meg a 792 kilométe-
ren felállított szegedi állomásra a standardidőn 
belül, amely 8 óra 4 perc volt. A 46 versenyző 
közül többen hibaponttal folytatták utjukat 

Tisztelettel értesítem igen tisztelt megrendelőimet, hogy 

úriszabóságomat 
Széchenyi tér 11 sz. alá, a Városi Bérházba 

M 
helyeztem át, ahol a legpontosabb kiszolgá-
lással állok továbbra is az úriközönség ren. 
delkezésére Kiváló tistelettel PáUty Lázár-

Kedvezö tlxetésl feltételek melleit 
legolcsóbban besxerexöeittlc Fekete 
Nándor, Kosul!) C. s.-ut 18. Tel. 20—72. 

r e l s ö v ő r o s o n , B r ü s s z e l h ö r u l 5 . 

a l a t t i s z é p , K e l l e m e s h e r t h e l Q l s e -

g e m e t e t i o 2 6 - á n m e ö n u i I o m 
Hideg és meleg ételekről és italokról gondos-
kodva. Frissen csapolt sör. A n. é. közönség 
szíves pártfogását kéri Kovács István vendég-
lős. Esténként Zann Sándor jazzíénekes szóra-
koztatja a t. vendégeket. 384 

Árverési hirdetmény. 
Szeged sz kir város Zálogkőlosőnintézetéaél 

elzálogosított, 1935 március végéig lejárt és nem 
rendezett zálogtárgyak 

1935 jiiniiis 12-én, délután 4 órakor 

az Árverési Csarnok helyiségében megtartandó 
nvilvános árverésen elárvereztetnek. Hosszabbítá-
sok junius 10-ig, a hivatalos órák alatt eszkö-
zölhetők Az árverésre kerülő zálogtárgyak szám-
jegyzéke az 1881. évi XIV. tc 16. g. értelmében 
kífűggesztetett 

Szeged, 1935 május 26. 
Szeared szab. kir város Zálorkőlrsőnintézet«. 

B U D A P E S T E N 
legolcsóbb és a pályaudvarok-
hoz l e g k ö z e l e b b fekszik a 

HUNGÁRIA 
nő z, kádf iirdö^vizgyógyintézet 

(VII., Dohány-ucca 14. szám) 
Nyitás t ragael 3 órakor. — Cő i - és k i d -
fürdő á r a P t . - Kiszolgálási dl j csak 101111. 


