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A Szegedi Kereskedelmi 
és Iparbank mérlegülése 

A Szegedi Kereskedelmi és Iparbank igaz-
gatósága február 8-án. kedden tartotta mér-
legrricgállapitó ülését, dr. Biedl Samu alolnök 
clnökleto mellott. Az ülésen a patronizáló in-
tézeteket dr. Mándy Lajos, a Magyar Általá-
nos Hitelbank igazgatója képviselte. Gross 
ílareel vezérigazgató előterjesztette a bank 
1937. évi mérlegét és üzleteredménv számlá-
ját. amelvek ugv statusboli előrehaladás, mint 
a nyereség szempontjából kedvezőbb eredmény-
űvel zárultak. Különösen megemlítendő az 
intézet betétállományának 20 százalékos emel-
kedése. Az üzleteredmóny számla rea P 86.000 
leírás és ccaP 38.000 tartalékolás után P 77.800 
nyereséget mutat ki, az elmúlt évi cca P 
fw.OOO-vel szemben. Az eiért eredmény alap-
ján az igazgatóság a március 6 án összehí-
vandó közgyűlésnek javasolni fogja, hogv a 
bank P 20.— né. részvényei után nz elmúlt 
évi P 0.50-vel szemben. P 1.— oz:(oléfc fizet-
tessék a részvényeseknek. 

Az igazgatóság megelégedéssel vette tudo-
másul az intézet mérlegét és üzleteredmé-
nvét és elismerését fejezte ki a vezérigazgató-
nak és a bank tisztviselőkarának. 

Ezután a vezérigazgató előterjesztésére 
fíaumstark Miklóst, a váltóosztálv vezetőjét 
és dr. Kertész Andort, a bank levelezési osz-
tálya vezetőjét az igazgatóság érdemes szol-
gálataik elismeréséül cégvezetőkké nevezte ki. 

— O Q O — 

Budapesti értéktőzsde zárlat. Az értéktőzsde 
nyugtalan hangulatban, lanyha irányzattal nyitott. 
Csengetéskor a tegnapi zárlatnál jelentékenyen 
alacsonyabb árfolyamon kínálták a részvényeket 
és különösen a bánya- és vasipari értékek tün-
tettek fel kezdetben számottevő visszaesést. A na-
pok óta tartó executiós eladások azonban csak-
hamar megszűntek és a tőzsde hangulata megnyu-
godott. Az alacsonyabb árakon a kontremin fe-
dezni kezdett és mivel a magánközönség köréből 
is érkeztek vételi megbízások, o kereslet került 
túlsúlyba, a tőzsde egész területén. A vásárlások 
nyomán az árfo'yamok fokozatosan megjavultak 
és a részvények zárlatig megközelítették tegnapi 
árszintjüket, sőt egyes papírok árnyereségre tet 
lek szert. A tőzsde egyenetlen irányzattal »Art. 
Magyar Nemzeti fi ink 178, MAK 433. Ganz 24 60, 
T/zó 193, Szegedi kenderfonógyár 52.75. 

Zürichi devizazárlat. Páris 14.135, London 21 59 
ötnyolcad, Nevvyork 430.75, Brüsszel 73.̂ 75, Mi-
lánó 22.70. Amszterdam 210.825, Berlit\ 173 80, 
.chilling 80 90, Bécs kifizetés 81.35, Prága 15.15, 
Varsó 82, Belgrád 10. Athén 3 95. Bukarcs* 3.25. 

Magyar Nemzeti Bank hivatalon val" ' " i foten-
mai. Angol font 16 80-17.00, belga 56.75—37.35, 
cseh korona 11.00—1170, dán korona 75.10—75 90, 
dinár 7.15—7.70, dollár 334.75—338.75, svéd korona 
86.60—87.50, kanadai dollár 3R2 00-33700, fran-
cia frank 10.75—tl 25. hollandi frt. 187.40-189 81. 
lengvel zlotv 6000-61.40 leu 2.70-2 90 leva 360 
- 100. lira '16.90-17.00, (500 és 1000 Urás bank-
jegyek kivételével), német márka —.—. norvég ko-
ront 81.15—85 35. osztrák schilling 80.00 -80 70, 
sválel frank. 77.7$—7865. \ 

Budapesti terménytőzsde zárlat. "A készárupla-
con gvengén tartott iránvzat mellett a bejelentett 
buzakötések általában a tegnapi árkerctek közölt 
mozogtak A határidős piacon gyengén tartott 
irányzat mellett n rozs 4—5. n tengeri 4—7 fillér-
rel olcsóbb. A forgalom közepes.. 

Budapesti terménytőzsde hivatalos árjegyzése-
Buza tiszai 77 kg-os 20 45—29 75. 78 kg-os 2073— 
21.05. 79 kg-os 21 00—21 25. 80 kg-os 21 15—21 35. 

felsőtiszai 77 kg-os 20.45- 20.75, 78 kg-os 20.75— 
21.05, 79 kg-os 2100-21.25, 80 kg-os 21.15-21.35, 
fejérmegvei, dunatiszaközi, dunántull 77 kg os 
20 40- 20.65, 78 kg-os 20.70-20.95, 79 kg-os 20.95-
21.15, 80 kg-os 21.05—21.25. Rozs pestvidéki 18.55— 
18.70, takarmányárpa I. 16.25—16.60, sörárpa I. 
20.75-22.50, zab L 16.30-16.50, tengeri tiszántúli 
12.15-12.25. 

Üsikágói terménytőzsde zárlat. Buza szilárd. 
Máj. 95.75—ötnyolcad, jul. 91.75—ötnyolcad, szept. 
9!.5—háromnyolcad. Tengeri szilárd. Máj. 59 hét-
nyolcad, jul. 60.75. szept. 61.25. Rozs egyenetlen. 
Máj. 76 hétnyolcad, jul. 71 hétnyolcad, szept. 68 5. 

A szegedi kir. járásbíróság mint telekkönyvi 
hatóság. 

61-1938. »kvi szám. 

Árverési hirdetmény-Kivonat. 
Dorogi Feldmayer Ilona végrehajtatónak Dobó 

István szegcdi, Királyhalom kap. 382. sz. a. végre-
hajtást szenvedő ellen indított végrehajtási ügyé-
ben a telekkönyvi hatóság ujabb árverést 200 P. 
tőkekövetelés és járulékai behajtása végett a Sze-
ged-külterületén fekvő s a SzegeJ-kült. 1144. sz. 
betétben A. I. 1—2. sorsz. a. foglalt 9523 hrsz. ház 
Királyhalom kap. 352 sz. a. udvarral a Felső Asott-
halom dűlőben 201 a. öl és 9521—1. hrsz. legelő, 
u. o. 1170 n. öl területű ingatlanoknak végrehaj-
tást szenvedő nevén álló fele részére 120 P. ki-
kiáltási árban a C. 5. sorsz. a. útszolgalmi jognak 
feltétlen fenntartásával, 

továbbá ugyanezen betétben A. II. 1—12. sorsz. 
alatt foglalt 9467. hrsz. szőlő, u. <v, 1361 n. öl, 
9168 hrsz. szántó u. o. 393 n. ól, 9514—1. hrsz. ut, 
u. o. 150 n. öl, 9515—2. hrsz. szántó ,u. o. 110 n öl, 
9516 hrsz. rét, u. o. 1 hold 935 n. öl, 9518—2. hrsz. 
szántó, u. o. 3 hold 1195 n. öl, 9519 hrsz. kert, u. 
u. o. 136 n. öl, 9520 hrsz. legelő, u ott 212 n. öl, 
9521 hrsz. ház Királyhalom kap. 381 sz. a. udvar-
ra), u. ott 731 n. öl,. 9522 hrsz. szántó, u. ott 1215 
négyszögöl, 9524—2. hrsz. legelő, ugyanott 5 
hold 41 négyszögöl és 9525 hrsz. szán-
tó, u. ott 3 hold 970 négyszögöl területű ingatla-
noknak végrehajtást szenvedő nevén álló fele ré-
szére 1630 P. kikiáltási árban a C. 5. alatti útszol-
galmi jognak feltétlen fenntartásával. 

Az árverést 1938. évi február hó 28. napján 
délelőtt 11 órakor a telekkönyvi hatóság helyisé-
gében (Széchenyi-tér 4., földszint 10. ajtó) fogják 
megtartani. • •• • 

1. Az árverés alá eső A. I. 1—2. sorsz. illető-
ségét dr. Menyhárt Pál kérelmére a kikiáltási ár 
kétharmadánál, dorogi Feldmayer Ilona végrehaj-
tató kérelmére 380 pengőnél, dr. Szabó Mihálv ké-
relmére 630 pengőnél alacsonyabb áron eladni 
nem lehet, az A. II 1—12. sorsz. illetőségét pedig 
a végrehajtatók kérelmére a kikáltási ár kétharma-
dánál alacsonyabb áron eladni nem lehet. 

Szeged, 1938. évi január hó 14. napján. 
Dr. Komlóssy sk., kir. jbiró 

A kiadmánv biteléül: 
OIv. aláírás, jb diinok. 

Az u j esztendő leghatalmasabb s egyben leg-

olcsóbb könyve: 

R D S Z h a b d n p i E l e m é r 

N Í G I S í l l f i 
cimü 528 oldalas regénye. A kitűnő fiatal tró 
eleven eröve! idézi fel ebben a monumcm'é 
regényben az ország megszállásának szomorú-
ságait, bőven s hitelesen beszól az Erdélyért 

viaskodó székely hadosztályról és ritka Izgal-

mas képét adja az idegenlégió legemlékezete-

sebb hónapjainak cz Abd-el-Krini-felkelés él-

ményszerű leírásában. Remek fejezeteket ir Af-

rikáról. 

Éra: egész vászonköté:ben P 4.80. 

Megtekinthető és kapható a Délmagyarország 

kiadóhivatalában. 

Spróhiraafáiek 
büjtavoxott 

Különbejáratu csinosan 
bútorozott szoba kiadó. 
Kossuth Lajos sugárut 
10, I. 3. 

Ügyes bejárónőt azon-
nal" felvesz Spitzer, Du-
gonics tér 2. I. em. 

Jól fizó 
MINDENES, 

esetleg bejárónő ko-
restetik Tisza Lajos-
kórut 91., földszint 1-

flDffí-V€T€t 
Kis és naavtnérefil 

fQitOHaiuna 
0'C56n eladó. 
Cim: Klauzál-tér 9. 

Házfelfiovelftnél 
Egy 

„NETTOSPRICC" 
PERMETEZŐ-
KÉSZÜLÉK 

jutányos áron eladó. 
Róna, Pacsirta u. 11-

rekedt, 
vâ  meghűlt 
G E R O E L Y - I é l e 

k a k u k f U -
C U K O R K Á T 

szopogasson. Ize kitű-
nő, hatása bizlo* A ké-
szítőnél, G E R G E L Y 
gy'ógvszeré«zné1 kapha-
tó, Kossuth Lajos su-
gárut 65 Nagykörút sa-
rok. 

Alkalom. Nagyszerű ál-
lapotban lévő régi he-
gedű tel jes felszerelés-
sel olcsón eladó. Cim: 
Apáca u. 8. Kirch. 

Használt írógépet ven-
nék. Géppel irt ajánla-
tot „Ármegjelöléssel" a 
kiadóba. 

KLAUZÁL TÉR 8. SZ. : 
ALATT ÖTSZOBAS 

KOMFORTOS 

L A K Á S 
BÉRBEADÓ 

Egyszoba, konyhás fé-
regmentes modern la-
kást keresek májusra. 
Modern kölcsönkönyv-
tár, Kigyó u. 1. sz. 

4 szobás komfortos ma-
gánház Szivárvány uc-
ca lc. alatt 4 szobás 
közmüvekkel ellátott — 

magánház Pálfy-telep 
6 szám alatt. 3 szobás, 
fürdőszobás lakás Szűcs 
ucca 4. szám alatt má-
jus 1-től bérbeadó. Ér-
deklődni Széchenvi-tér 
5. sz., házfelügyelőnél. 

Egy erős 18 éves fiút 
tanoncnak felvesz Lá-
zár János sütőmester. 
Szeged, Szabadság tér 

11a. Alsóváros. 

Italok eladására jól be-
vezetett helyi ügynököt 
keresünk. „Ercdménves 
munka" jeligérc o lap 
kiadóhivatalába kérünk I 
ajánlatot. , 

Fodrásznőt, aki jól on- • 
lint — dolál, felvesz Bá 

Brüsszeli körút 2. sz. 

Iparjoggal szabóiparos 
ajánlkozik bármilyen 
szakmai munkára, szab 
ni is tud. „Fiatal agi-
lis" jeligével. 

Kozmetikusnö budapes-
ti gépekkel társulna or-
vossal v. fodrásszal. — 
Jelige: „Gépekkel." 

Fodrásznőt, aki jól OD-
dolál. felvesz azonnali 
belépésre. Dékány Fe-
renc fodrász. Feltáma-
dás ucca 17. szám. 

KERESEK 
délutáni elfoglaltsagra 
német, esetleg magyar 
nevelőnőt nagyobb le-
ányka mellé. Vadász, 
Attila ucca 11. 114 

Erősebb kifutót azonna-
li belépésre felveszek. 

Kocsis. Bocskai u. 6. 

Beiárónö azonnalra fel 
vétetik. Deák Ferenc u. 
23, I. 1. 

Három szobás magán-
ház kerttel cgvütt Apá-
ca ucca 19. alatt kiadó 

laiiömiiv 
Elveszett egv nagy 
szürke tarka kutya. 
Megtaláló illő jutalom 
ellenében adja le Szent 
László u. 1 alatt. 

SZCLÖKi 
Bármely tantárgyban 
(felsőbb matematika 
kivételével) gyenge 
gyermeküket garanciá-
val korrepetál ja és ok-
tatja mérsékelt díjazás-
sal ifjú- és gyermek-
pszichológus nyelvsza-
kos gimnáziumi tanár. 
Cim Kölcsey u. 10, 
földszint 2. 

D É L M A G Y A R O R S Z Á G 
Megjelenik hétfő kivételével n a p o n t a reggel. 

Felelős szerkesztő: PÁSZTOR JÓZSEF. 
Szeged; Szerkesztőség Somogyl-ucca 22., L emelet 

Telefon 23-33. 
Kiadóhivatal, kölcsönkönyvtár és jegy-
iroda: Aradl-ucca 8., telefon 13-06 
Nvomda: I.öw Lipót-u 9.. telefon 13-06. 

Budapest: Szerkesztőség és • kiadóhivatal: VIII., 
Práter-ucca 29b. 

Makó: Szerkesztőség és kiadóhivatal 
Városi bérpalota (Tejpiac)'Telefon 215. 

Nyomatott a kiadótulajdonos Délmagyarország 
' Hírlap- és Nyomdavállalat Rt.-nál, Szeged. 

Felelős nyomdavezető. KLEIN SÁNDOR 


