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Naqifsaqo* Qssx orujom! 

E.qij láthatatlan f«W 
forrás a fiatalsaq 

H v o i r e 
lokkajakruzsokbar? 

M I N D E N HAJLATA 

ÉL, POMPÁZIK A 

h í v ő i r e 
L A M AJAl^CUZS 

| TÜZÉBE N i 

I N á ^ V TÖKÉLETES SZÍNEK, 

TÓIíÉLETEí MIHÖSÉG, 

^ ^ P f TÖKÉLETES TARTÓSSÁG 

KAPHA*t6 IZAWUÍlETEkDrN VACYAHA" 

CYADORSZÁot POQC.ALOMOAHOZÓ : 
Dr. W'o lc ier I ILATSZEBTABAOAN 

Uj ' • -ba a Magyar Francia Kereskedelmi I OllS Kamara társasutazásával. Felvilágosí-

tást ad és prospektust küld a Világjárás (Globe-

trolter) utazási iroda rL Budapest, V., József tér 

ft Telefon.: 18-14-15. (M.N.B. 744. sz. eng.) 

P á v i o i i u U a 

SZEGEDI 
IPART! 

% 

alábbi kerékpár műszerészek 
TISZ/l elnevezési! elsőreadU príma 
garanciás kerékpár köpenyt már 

3*98 pengőévé, 
p r i in a kerékpár tömlöket már 

4*415 pengőévi 
drusitanak. 

Bauer Géza Kossuth Lajos sugárut 71. 
Béres András Feketesas ucca 11. 
Csorba Imre Kossuth Lajos sugárut 73. 
Fekete György Újszeged Csanádi ucca 10. 
Galiba András Hattyú ucca 55. 
Galiba József Kossuth Lajos sug. 6, 
Haján Dezső Kölcsey ucca 5. 
Kakuszi János Csaba ucca 34. 
Kántor Ferenc Tisza Ixijos krt 3. " 
Lukács János Feketesas ucca 22. 
Markovics Szilárd Tisza L. krt. 44. 
Szántó István Mikszáth Kálmán ucca 14. 
Zsótér Sándor Kállay Albert ucca 2. 

_ iszlnfiáz és t n t i v é m r • 
Szerzői est. M á k József, aki legutóbb a ci-

gányzenészek jubiláris hangversenyén aratott si-
kert székely balladájával, (julius 2-án az ipar-
testület márványtermében prózai és zenei szerzői 
estet rendez. Az esten közreműködik Bittó János, 
Sántha Lajos, Oláh Ferenc, Csórja Kató, Kun-
falvy-Kuncz Henrik, dr. Paulovits Tibor és má-
sok. 

Óvja egészségét! + 

GEORGETTE EXTRA 
hártya vékonyságú hővezető különlegesség. EZT 
VEGYEl Sohasem fog mást használni. Kapható 
nnnden gyógyszer'ár, drogéria és illatszertórban. 

i -

Budapesti értéktőzsde zárlat. Az értéktőzsde 
alaphangulata ma barátságosabb volt, az üzleti 
forgalom azonban nem öltötí nagyobb méreteket, 
mert külföldi tájékoztató jelentések hiányában 
a spekuláció tartózkodó magatartást tanúsított. 
Nyitáskor jól tartott árfolyamok kerültek fel-
színié, később a kontremin fedező vásárlásai 
nyomán a vezető papírok további árjavulást ér-
tek el. A tranzakciós hírekkel kapcsolatban ma 
is élénken vásárolták a Salgó és a Hungária Mű-
trágya részvényt. A tőzsde hangulata zárlatkor 
barátságos volt. Magyar Nemzeti Bank 180. Kő-
szén 471, Ganz 30.20, Izzó 239, Szegedi kenderfo-
nógyár 52. 

Zürichi devizazárlat. Páris 19.42, London 21.54, 
Ncwvork 436.12, Brüsszel 73.675, Milánó 23.00, 
Amszterdam 239.80, Berlin 174.90, Sohil'ing 81.75, 
Bécs kifizetés 81.70, Prága 15.21, Varsó 82.75, 
Belgrád 10, Athén S.95, Bukarest 3.25. 

Magvar Nemzeti Bank hivatalos valutaárfolya-
mai. Angol font 16.70—16.90, belga 56.90-57.50, 
cseh korona 11.05—11.95. dán kor. 74 60—75 <0. di-
nár 7.50—7.95, dollár 337.70—341.70, svéd korona 
86.05—86.95, kanadai dollár 336.00—341.00, fran-
cia frank 14.95—15.25, hollandi forint 186.00-188, 
len«vel zlotv 60 00-61 40, leu 2.85-300, leva 3.90 
—405, lira '1740-17.90. (500 és looo lírás bank-
jegyek kivételével), német márka —.—, norvég 
korona 84.00-84.90, osztrák schilling 80.00-80.70, 
svájci frank 77.45—78.35. 

Budapesti terménytőzsde zárlat. A határidős 
forgalomban az irányzat gyengülő és zárlatig a 
rozs 5—25, a tengeri 15 fillérrel olcsóbbodott. A 
készárupiacon csendes üzlet mellett az irányzat 
gyengén tartott és a buza 5—10 fillérrel olcsóbb. 

Budapesti terménytőzsde hivatalos árjegyzése; 
Buza tiszai 77 kg-os 19.45—19.65, 78 kg-os 19.65— 
20.00, 79 kg-os 19.95-20.20. 80 'kg-os 20.15-2010, 
felsőtiszai 77 kgos 19.50—19.75, 78 kg-os 19.70— 
19.95, 79 kg-os 19.90—20.15, 80 kg-os 20.10- 20.35.. 
fejérmegyei, dunatiszaközi, dunántuli 77 kg-os 
10 10—19 50, 78 kg-os 19.00—19.70, 79 kg-os 19 80— 
19.95, 80 kg-os 20.05-2015. Bozs pestvidéki 20.50 
—20.75, takarmányárpa elsőrendű 15.40—15.80, 
sörárpa kiváló 18.50—1950, zab elsőrendű 17.50— 
17.65. tengeri tiszántúli uj 11.60—11.75. 

Csikágói terménytőzsde zárlat. Buza lanyhuló. 
Jul. 107 egynyolcad—107 (108 hétnyolcad—három-
negyed), szept. 106.5—háromnyolcad (108'75—öt-

nyolcad), dec. 108.5—ötnyolcad (102.75). Tengeri 
lanyhuló. Jul. 112 hétnyolcad (83.25), szept. 100 
ötnvolcad (102.75), dec. 74.5 (76). Rozs lanyhuló. 
Jul. 82 hétnyolcad (83.25), szept. 755 (76 hétnyol-
cad), dec. 77.5 (78 bélnyolcad). 

I 

özv. Kovács Jánosné, szül. Csonka 
Mária mély fájdalommal, de Isten szent 

akaratában megnyugodva jelenti, hogy 

hűséges hitvese, 

Kovács János 
hentesmester 

éleiének 41-ik, boldog házasságának 12-ik 

évében junius 18-án éjjel fél 10 órakor 

visszaadta nemes lelkét Teremtőjének. 

Drága halottunk földi maradványait 

junius 20-án délután 5 órakor for/juk a 

felsővárosi gyevi temető halottas há-

zában a rónL kat. egyház szertartása 

sze-int beszenteltetni és az ugyanott levö 

családi sírhelyben örök nyugalomra he-

lyeztetni. 

Engesztelő szentmise áldozatot folyó 

hó 21-én reggel 9 órakor fogjuk a felső-

városi minoriták templomában az Egek 

Urának temutattatni. 

Szeged, 1937 junius 19-én. 

Emléke lelkünkben örökké élni jogi 

Gyászolják: Anyósa, apósa, testvére, só-

gornői, sógorai és kiterjedt rokonsága. 

E l e g á n s l u x u s 
magánjellegű Buik és Olympia-Opel autóimmal 
túrákat és vidéki utakat vállalok megegyezés 
szerint. 

Riltler Péter 
telephelyről való autófuvarozó vállalata 
Hungária Szállóval szemben. Telefon II—tt. 

"níu angol uri divat és egyenruha-
szaMság podvennél , 
Szeged, Feketesas ucca 15. sz. Telefon: 14—23 

Cserkész é s ka tona c ikkek raktára. s 

Használt Iskolakönyvek 
féláron kaphatók. Használt iskolakönyvokftt 
magas áron veszek, engem érdeklő iskolából 
kiesett tankönyveket is vásárolok 

Hungária Aniiquárium 
Szeged, Batthyányi ucca 2. szám. 

E G N Y I L T . 

Dr. Baál svábhegyi 
gyermekszanatórium 

450 m. magasságban, subalnio 
klima. Tökéletes berendezés, hi-
deg-melegviz, légfűtés. Tennisz-
pálya, sporttelep, homokstrand. 

Napi ötszöri étkezés, diétás kony-
ha. Fedett és nyitott terraszok 

Üdülésre szoruló sovány, ide-
ges, vérszegény, sápadt, mi-
rigyes lulkövér. stb. gyerme-
keknek IS éves korig kivá-
lóan alkalmas. Orvosi rende-
lő fogászattal. Mérsékelt árak 

jMég ma kérjen prospektust! 
Budapest, Mátyás király tit — 

Laura ut 1. Telefon 1-651-11, 

Igazgató: Dr. B a á l K á r o l y 
főorvos, gyermekgyógyász. 

KETTER éttermei* 
Buda, XI. ker., Horthy Miklós-ut 48 szám. ^ 

Szép és kellemes kerthelyiségébea esténként és ünnopnapokon 

érákban Lakatos Flóris kara muzsikál. 
Elismert jó konyha. Fajborok. Dreher sörök. 
Szegediek á l l a n d ó t a l á l k o z ó h e l y e . 


