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Verseny-
nagyáruház 
Ttef. bérpalota, a gözflrdüVet szentben. 

yílkaimi 
Tiszta selyem bársonyok blúzra K 1.90 
120 cm. széles kosztümszövetek „ 1.20 
120 „ „ tiszta gyapjúszövetek „ 1.50 
140 „ „ angol kosztümszövetek „ 2.50 
140 „ „ Dubl-szövetekfelöltőre,, 5.— 
Kosztüm finom bársonyok K 3.— és 4.— 
Kék angol seviotok K 3.— 

Fekete, finom kosztüm-kelmék „ 5.— 
Goldb. és Komanos-barchetek félárban 

„ kartonok 50 „ 
140 cm. széles selyem-lüszter K 2.70 
Francia delinek ,, 1.— 

Angol zephirek, métere 70 fill. 
Tiszta selymek, ruhára K 1.90 

Hímzések, széles, métere 20 és 30 fill. 
Valódi clöpl-csipkék 10 fill.-tői 50 fillérig 
Szőnyegek fél árban! 
Női finom ingek K 2.20 

„ fekete finom alsók „ 2.— 

„ fehér sifon-alsók „ 2.40 

Selyem nr fekete harisnya „ 1.50 
„ szines „ „ 1.30 

„ r fekete női harisnya 80 fill. 
Férfi se em flor-soknik 50 „ 

Mosó r ngyolák, legjobbak K 4.— 
Parget- és flanel-pongyolák „ 5.— 
Flanel blúzok, készen „ 2.50 

Parget „ „ „ 2.— 

Szövet „ „ 3.— 

Flanel leányka-ruhák „ 1.— 
Női alsónadrágok „ 2.70 

Tiszta gyapjú vállkendők „ 3.20 

Gyapju-flanei női alsószoknya „ 2.80 
„ nadrág „ 2.40 

Himalája vállkendők „ 6.— 
Színházi sálak fél árban ! 
1 vég egész finom len-vászon K 14.50 

# ivei egy nagy őszi raktárt vet-
tem, nagyon sok cikkem van, mit 

feltűnő olcsó árban árusítok. 

Tessék meglátogatni! 

Rülja alkalom. 

Szabott áralj. 
575 
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Igazán jó volna, lia nagyobb gondot for-
dítanának a hivatottak is arra, liogy Szege-
den és környékén rendszeresen és mindenki 
leghelyesebb műveléssel folytassa a paprika-
termesztést. Általán az utóbbi években olyan 
föliiletes szokás kezd terjedni, melynek ha 
gátat nem vetünk, ugy ártalmára lesz a sze-
gefii paprika kitűnő hirének. 

x Segítség a piacnak. Örömmel kedves-
kedünk, a budapesti kereskedelemnek kará-
csony ünnepén. A nagy hitelválság közepette, 
amely annyi derék, régi céget döntött fize-
tésiképtelenségbe és amely még egyre szedi 
sürün áldozatait, most hathatós segitség ér-
kezik. Legilletékesebb helyről értesülünk, 
hogy a fővárosi nagy pénzintézetek, amelyek 
a vidék támogatására segélyakciót indítot-
tak, ezt az akciójukat kiterjesztik a fővárosi 
piac kereskedőire és iparosaira is. Arról van 
szó, hogy oly cégek, amelyeknek státusa ak-
tív és amelyek csupán a kedvezőtlen hitelvi-
szonyok folytán beállott hitelmegvonás miatt 
pillanatnyilag fizetési zavarba kerültek, köte-
lezettségeik teljesítése céljából és a fizetés-
képtelenség elkerülése érdekében az egyesült 
nagybankok segélyzőszindikátusától hitelt 

kapnak. Hangsúlyozzák, hogy ezt a kivéte-
les hitelt csakis azok a cégek fogják él-
vezni, amelyeknek hitelképessége vagyoni 
mérlegükben indokolva van és amelyek nem 
helytelen üzletvitel, avagy erejükön felül va-
ló terjeszkedés, hanem a hitelkrizis miatt ju-
tottak fizetési zavarok közé. Az aktiv fizetés-
képtelenség; ez a sajátságos budapesti spe-
cies, a segitség folytán meg fog szűnni. A 
nagybankok e segitőakciója ment lesz min-
denféle bürokratikus alakszerűségtől és hu-
za-vonától. A pénzvilág vezetői tisztában 
vannak azzal, hogy a segitség csak akkor 
használ, ha gyors és elegendő. Épen ezért 
ezúttal mellőzni fogják a hosszadalmas for-
maságokat, az ügyrend megállapítását, a 
hosszú időig tartó státuszvizsgálást és arra 
helyezik a fősúlyt, hogy minden arra érde-
mes és jogosult cég hamarosan hozzájuthas-
son a szükséges hitelhez. Ha a nagybarikok 
szándéka komoly — amiben a hallottak után 
nincs okunk kételkedni — és a tervezett ak-
ciót rövidesen valóra váltják, ugy az ország 
közgazdasági élete körül maradandó érdeme-
ket szereznek. A fővárosi piac támogatásá-
ra azzal a segitő akcióval karöltve fog vég-
bemenni, amelyet a budapesti nagybankok a 
vidéki pénzintézetek segítségére máris folya-
matba tettek. Itt is az a szempont lesz irány-
adó, hogy csakis az oly intézetek fognak a 
rendkivüli hitelben részesülni, amelyek akár 
a betétek hirtelen elvonása, akár egyéb önhi-
bájukon kivül eső óikból pillanatnyilag el-
vesztették likvidátusukat. A hazárd spekulá-
ció, a túlhajtott vállalkozás imiatt bajba ke-
rült vidéki intézeteket ebből a segítségből 
kizárják. A segitő akció e részben is gyors 
lesz, nehogy a túlságos alakszerűségek és 
időt rabló hosszadalmas eljárás a célt magát 
veszélyeztesse. A segitő-akció élén a Ma-
gyar Általános Hitelbank, a Pesti Magyar 
Kereskedelmi Barik és a Pesti Hazai Taka-
rékpénztár állanak, amelyek valamennyi szá-
mottevő fővárosi intézettel együtt egy szin-
dikátust alakítottak a segitő-akció keresztül-
vitelére. A három vezető intézet a szükséges 
tőkének túlnyomóan nagyobb felét szolgál-
tatják. A szindikátus működését már a ka-
rácsonyi ünnepek után megkezdi. Tehát rö-
videsen elválik, vájjon ezúttal hathatós lesz-e 
a banlkok segitsége. 

x Ülés a kamarában. A szegedi keres-
kedelmi ós iparkamara pénteken délután 2 
órakor teljes ülést-tart, A tárgysorozat az 
ipartestület indítványa a fővárosban rende-
zett meiSitertanf(jlyanu>kon résztvevő iparo-
sok segélyzése tárgyában, Kom Richárd ka-
marai kültag indítványa a törvények életbe-
léptetésének egy évvel való elhalasztása tár-
gyában, a kerskedelmi miniszter leirata, a 
szegedi fogadó-, vendéglő-, kávéház- és kávó-
mérés-iparokról alkotott szabályrendelet el-
len beadott felébbezések véleményezése tár-
gyában, a vámpolitikai központ átirata, meg-
alakulása ós a kamara anyagi hozzájárulása 

tárgyában, továbbá az 1913. évi költségelő-
irányzat szerepel. 

x A földmiveíésügyi minisztérium ki-
rendeltségi programja. Serényi Béla gróf 
földmiveíésügyi miniszter költségvetési be-
szédében tudvalevően bejelentette, hogy a ki-
rendeltségek számát szaporítani óhajtja és 
működésüket az ország egész területére ki 
akarja terjeszteni olyforjnán, liogy a kiren-
deltségeket a földművelésügyi minisztérium 
egész ügykörét felölelő középfokú igazgató 
hatóságokká szervezze át. Ezeknek a földmi-
veíésügyi igazgatóságoknak a szervezését a 
miniszter a. XII . főosztály ügykörébe utalta, 
erre való tekintettel ennek a főosztálynak a 
főnöke Szomjas Lajos miniszteri tanácsos, a 
ki most az elnöki osztálynak is főnöke, az 
év végével megválik az elnöki osztálytól. Az 
elnöki osztály uj főnöke Koós Jenő minisz-
teri osztálytanácsos lesz. A földmiveíésügyi 
minisztérium folyó évi költségvetésében már 
bárom uj miniszteri kirendeltség létesítését 
irányozták elő. 
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Felelős szerkesztő : Pásztor József. 

Kiadótulajdonos : Várnay L. 

Versenytárgyalási hirdetmény. 

A Szegedi Atlétikai Klub elnöksége pá-
lyázatot hirdet az ujszegedi sporttelepen lé-
tesítendő fedett tribün, vendéglő, kerítés és 
mellékhelyiségek felépítésére. 

A kellően felszerelt és pecséttel lezárt 
ajánlatok 1913. évi január hó 15-ik napjának 
déli 12 órájáig adandók be, bástyái Holtzer 
Tivadar egyesületi elnök úrhoz. 

A tervek megtekinthetők ós a szükséges 
ajánlati költségvetési űrlapok kaphatók a ter 
vezőknél, Ottovay és Winkler cég építési és 
tervező irodájában. Ajánlat, ajánlati költ-
ségvetések csakis az eredeti űrlapokon állít-
hatók ki. 

Az építési munkának a megajánlott egy-
ségárak alapján kiszámított ajánlat végösz-
szege az ajánlatban számokkal és betűkkel 
írandó ki. 

Ajánlattevők ajánlataikkal véglegtes 
döntésig de lagalább 1913. évi március hó 
l-,ig kötelezettségben maradnak. 

Az egyesület fenntartja magának azt a 
jogot, liogy pályázók közül az építkezéssel, az 
ajánlati árra való tekintet nélkül, bárkit 
megbizhsson, avagy, hogy meg nem felelő 
ajánlatok esetén a munkát ajánlattevőknek 
ki sem adja, mely esetekben ajánlattevőkkel 
szemben az egyesületet semminemű kártala-
nítási kötelezettség sem terhelheti. 

Szeged, 1912. december hó 21. 

A Szegedi Atlétikai Klub 

elnöksége. 

KLEKNER MARISKA 
n ő i d i v a f f e r e m t u l a j d o n o s . 

/ 

É
rtesítem a nagyérdemű közönséget, hogy 
miután Herczeg Katica női divatterem-
tulajdonos Szegedről elköltözött, a fran-
cia és angol női szabóságot saját nevem 

alatt, az ő régi helyén, Takaréktár-utca 6. sz. 
alatt tovább folytatom. 

Női ruhákat a legegyszerűbbtől a legdí-
szesebbig, blousokat, kosztümöket kiváló ízlés-
sel a lehető legjutányosabb áron készítek. 

A hölgyközönség szives támogatását kéri 

KLEKNER M A R I S K A 
női divatterem tulajdonos. 

Hirdetéseket felvesz a kiadd 

hivatal, Szeged Kárász ul ca 9 


