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Mindenki nézze meg a „Nemzeti Áruház kirakatait
— Szivessy Lehelné meghalt. Hosszú szenA SZEGED hirdetései.
vedés után tegnap megszűnt egy fiatal élet. Egy
A
kereskedelem
terén mutatkozó üzlettelenség
élete virágjában levő fiatal asszony, akit szeretettel
öveztek hozzátartozói, akin rajongásig csüngött elkerülhetetlenné és a rendesnél is nagyobö
három pici gyermek, december 5-én este örökre mériékben szükségessé teszi, hogy a kereskedő
elköltözött. Az elhunyt Szivessy Lehelné, Perelis a közelgő ünnepek előtt intenziven hirdessen.
Ilonka, dr. Szivessy Lehel ügyvédnek a felesége, Miután azonban a hirdetésnek csak ugy van
kinek halála mélységes részvétlel tölti el rokonai- kellő értéke, ha többször és feltűnően jelenik
nak, barátainak, ismerőseinek és tisztelőinek széles
körét. Meleg, szeretetteljes egyénisége az otthon meg, ami természetesen nagyobb költséget je ent,
levegőjében bontakozott ki legszebben és egyéni- szükségesnek 'áljuk a kereskedők felvi ágositáségének varázsával, egyszerűségével le tudta bilin- sára közölni, hogy a SZEGED ms már a várOBi
cselni a hozzá közelállókat. A legboldogabb csa- közönség legolvasottabb lapja és
ládi élet volt megérdemelt osztályrésze és három egyaránt el van terjedve ugy a keresgyermek mosolygása csillogott vissza szemében. kedők és iparosok, mint a tisztviselők
A saját családján kivül meleg érzés élt benne a
és munkások között.
nyomor és szenvedés irányában. Feltűnést nem
A SZEGED-ben megjelenő hirdetéseknek megkeltve törölte le nem egy szenvedő arcáról a fájdalom könnyeit. Szerette a szépet és jót s a ke- van tehát a legnagyobb nyilvánosságuk A kevesek közé tartozott, akik lelkileg igazán müveitek, reskedő meg lehet nyugodva, hogy a SZEGED
de műveltségüket nem szeretik hivalkodóan kifelé ; részére fe adott hirdetés hasznos befektetés, mert
csillogtatni. A gyilkos betegség néhány hónap előtt |azt *a fogyasztók és vásárlók valóban nagy
támadta meg és sem az orvosok tudománya, sem ' tömege olvassa, akiket mi ezúton is arra
a .hozzátartozók szeretete nem tudta megmenteni. kérünk, hogy bevásárlásaiknál vegyék figyelembe
Betegségének ideje alatt széleskörű részvét nyilat- a SZEGED-ben hirdető cégeket
kozott meg irányában és halála osztatlan részvétet vált ki a lesújtott férjjel és a három anyátlan
A SZEGED hirdetési árai:
árvával szemben. Temetése vasárnap délután 3 1 hasáb milliméter egyszeri hirdetésnél 1000 kor.
órakor lesz a belvárosi római katolikus temető 1 „
„
2—10-szeri „
900 „
kápolnájából.
1 „
„ 10-nél többszöri „
800 „
Reklámhirek sora egyszeri közlésnél 10.000 „
— UJ rendelet a késedelmes adós kártérítéséről.
„ 2—10-szeri „
9000 ,
Budapestről jelentik: Az eddig érvényben lévő rendelet a késedelmes adós terhére a hitelezőt megillető
. 10-nél löbbszöri „
8000 „
kártérítés mértékét a tartozási töke heti két százalékáCsaládi értesítés k, orvosi és ügyval, oly esetben pedig, amikor az adós bebizonyítja,
védi hiek
50.000 „
hogy késedelme nein vétkes, vagy hogy a tartozás
összegével nem nyerészkedett, az Állami Jegyintézet
Gyászjelentések kétsze esen számíttatnak.
részéről megállapított hivatalos évi visszleszámitolási
Szalaghirdetés 3 hasáb szélességben
kamatlábat felével meghaladó százalékban állapította
az oldal alján mi liméterenkini. . 4000 „
meg. A legújabban kibocsátott 8074/1924. M. E. sz.
Szöveg közötti hirdetések drágábbak.
rendelet az 1923. évi XXXIX. t.-c. ben foglalt felhatalmazás alapján a kártérítés mértékéthavi 1.5 százalékA SZEGED
kiadóhivatala.
kal, a mérsékelt összegű kártérítés összegét pedig a
Magyar Nemzeti Bank részéről megállapított mindenkori hivatalos évi visszleszámitolási kamatlábat kettővel meghaladó százalékkal szállítja le. (MTI.)

—— A Dugonics-Társaság vasárnapi felolvasó
ülése. A Dugonics-Társaság vasárnap, december
7-én délután 4 órakor a városháza közgyűlési termében felolvasó ülést tart a következő tárgysorozattal: 1. Dr. Szalay József: elnöki megnyitó.
2. Balassa József: dr. Balassa Ármin emlékezete.
3. Dr. Menyhárt Gáspár: Közvélemény és jogalkalmazás. (Székfoglaló.) 4. Dr. Kenedi Géza:
Délvidéki alakok. A hodzsa tizenkettedik meséje.
— Wilhelm Ella kiállítása. Vidéken egészen
szokatlan iparművészeti kiállítás nyilik meg vasárnap Wilhelm Ella, ismert iparművész mutat
be néhány sikerült kézimunkát az érdeklődőknek. Az intim és házias jellegű kiállításon Ízléses elrendezésben vannak a szép bőrmunkák,
batikolt terítők, szép színezésű magyar perzsák,
valódi halasi varrott csipkék, gyöngyhimzésü
vitrintárgyak, é dekes és újszerű sarok- és menyezetvilágitás, lámpaernyök stb Nem sorolhatjuk fel külön-külön a sok apróságot, amelyek
mind a kiállító iparművész ügyességéről és finom
Ízléséről tanúskodnak. Wilöelm Ella nem kiméit
fáradságot és áldozatot kis kiállítása rendezésénél. Kiállítását díjtalanul megtekinthetik a szívesen látót érdeklődök.
Vasárnap S órai
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— Ramek osztrák kancellár slutasitotta
MZ állami tisztviselők fizetésjavltáni kérését.
Bécsből jelentik: Dr. Ramek szövetségi kancellár ma délelőtt Waber helyettes kancellár jelenlétében fogadta az állami hivatalnokok szervezetének képviselőit és kijelenteitr, bogy nem
teljéi heti kivánságukst, a kormány karácsonyra
nem utalhatja ki pátlék gyanánt, mint 13-ik
fizetésrésztetet, at alapbért, mert nincs rá fedezet. Ehhrz 450 milliárd koronára vclaa szűkség,
de nem csupán fedezethiány miatt, hanem elvből kénytelen megtagadni a kérést, mivel a
kormány sürgős intézkedéseket fog életbeléptetni a drágaság letörésére, már pedig minden
köztisztviselői fizetésjavitás a drágaság emelkedését vonja maga ut*n. Jelsits a kancellár,
hogy kisebb méretű pótlékról esetleg lehet
szó, de kötelező ígéretet n«m tehet.

— Vaautfsok vándorgyűlése Szegeden.
Budapestről jelentik: A KANSz államvasuti csoIparművészeti karácsonyi kiállítás és vásár. . porijában tömörült vasutasok tegnap dé'után
Wilhelm Ella iparmüvésznő lakásán, Petőfi Sándor- , Puskás Tiv dar főfelügyelő elnökleie alatt gyüsugárut 14. sz. alatt, december 7—10-ig ipar- I lést tartottak, melynek során ÍZ elnök bejelenművészeti kiállítást rendez. Megtekintés díjtalan, sos tette, hogy a csoport akciója a részesedési juNevea festők nagy képei 77 ezer koroná- talék meg dás-át ilie őleg sikerrel járt és detól kezdve eranyrámában kaphatók Szalay-nál cember 10. körül már várható annak kifizetése
Ruhaselymek, kabátkelmék, féifi szöveKölcsey- u ca 5.
ts is. A vonatkisírő személyzet változó ilie ményének rendezési ugyancsak december 10 kö- tek, velourok, leszállító t karácsonyi árakban kaprül megtörténik. Kelety Dénts einökigazgató a hatók a Gerő Áruházban, Cstkonics-u. 4. 944
panaszok meghallgatása céjából a jövő héten
kihallgatáson fogadja a csoport vezetőségét. A
kizárólag Fischer és Pártos
főtitkár
bejelentette, hogy december 14-én Szecégnél Kárász-utca I. sz. atatt kaphatók.
42
geden vasutas vándorgyűlés lesz, melyen Tasmint bárhol ifjúsági, mese, képes és szépirodalmi
' nády Szüts Andor h államtitkár is részt vesz.
könyvek.
20
Vétel nem kötelező.
j y p I I f ^ / " * C T nem piszkít, leggazdaságosabb s egy
Végül Dominicz Károly főmozdonyvezető bejePtClVI L í V J C 1 kézmozdulattal (hemhe helyezheti a
le tette, hogy a mozdonyvezetői kar a KANSz
HUNGÁRIA ANTIQUARIUM
gazdasági programját nem fogadja el.
Batthyány-utca 2.
j
— tittel a kisiparosoknak. Budapestről jelentik: Az Országos Iparegyesület igazgatósága
Matlekovits Sándor v. b. t. t. elnöklete melett
ülést tartott, amelyen Szél Jenő inf jrmálta az
amelyet mindenféle kivitelben, legjobb minisében, legolcsóbban
II vagon basa. 18 kat. hold Szegedhez közel
beszerezhet főzök, kannák, tliermophorok, tea és mocca készleigazgatóságot a kis- és köz pipari hitel mai
300 millió, tul a Tiszán 22 kat bold 300 miltek, hfisugárzókkal stb. stb. együtt
állásiró'. Előadta, hogy a bekebelezett hitel,
lió, 44 kat. hold 750 millió M o d e r n macán
és b é r h á z a k , t a l k e k 30 milliótól feljebb.
vagy a két jótálló me lett folyósítandó hitel
LakáakSzvotltéa.
elektrotechnikai és műszaki vállalatánál.
mellett a kis és középiparosok részére előreAz Általános Gázizzófény és Villamossági rt. Budapest
P p f f i l f A r t f a l nyug. állpt. tanácsos, O, F. B.
| Iá hatólag 24 és fél százalékos kamatok mellett
szegedi vezérképviselete Széchenyi-tér 8. Telefon 14-31
JTGlim
rtlliai
által engedélyezett ingatlan; meg nem határozott összeg fog a közel jövőben
forgalmi irodája, törv. bej. cég, Szegeden. Iroda:
rendelkezésre állhatni és megvan a remény
Attlla-atca 7. Telefon: 5—69 — Lakás: Stációarra, hogy ez a kamatláb később revizió alá
stca 8/b. Telefon 13—36.
1®
vehető
lest.
Az
igazgatóság
örömének
adott
vehetni. Béke-utca
k fejezést, hogy a kisiparnak a hitelellátása kez18. sz. Telefon 345.
51
detét vette.
TI enötezer koronáért már szép ajándékot vehet Sialaynál, Kölc«ey-utca 5. N gy váTéli kabát
lasztás : Antik komódok, vitrinek, fotellek,
Értesítem a t. vásárló közönséget, hogy
és ruhamodelljeit
szekrények, szekreterei?, üveg, porcellán, bronz
Kölcsey-utca 3. szám alatti üzletem megkarácsonyra kiárusítja.
és márrány stb. műtárgyakban, alka Imi árakon.
szüntettem, illetve
Gyermek, lányka és bakfisch-ruhákat
legszebb kivitelben
— A szegedi kegyesrendi városi főgimnázium
82. Zrínyi cserkészcsapata folyó hó 7-én délelőtt 10
u . 14. s z . a l á
órakor a Korzó Moziban Jamboree-matinét rendez
Hungária cipőüzlet mellé
gazdag és érdekes műsorral. Helyárak: 5ooo, lo.ooo,
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Üzlet áthelyezés!

2o.ooo és 3o.ooo korona. Felülfizetéseket a cserkészcsapat tábori felszeretésére köszönettel fogadnak.

HarlBtiyák, keztyük legolcsóbbak Soósnál.
Vegyünk CYLOL t fagyás ellen a drogériába vagy patikában.
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Komlósi Géza.
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