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MENYASSZONY VŐLEGÉNY 
K E L E N G Y É K , 

gyermek és baby fehérnemüek, kötények stb. készen és rendelésre is. Gyönyörű ágykészletek Olcsó szabott árakon. 

Ö z v . 1 Ő W Y J Ó Z S E F N É kelengyeüzlete " Í S ^ S S S a 1 * 

— Beiratkozás az egyeteMre. A jelenleg Szegeden 
működő Ferenc József-tudományegyetemen az 1924/25. 
tanév II. felére a beiratkozások 1925. éri január hó 
7-tól ugyané hó 18-ig bezárólag tartatnak; azokra 
nézve pedig, akik első izben iratkoznak be egyete-
münkre, 1925. évi január hó 12-én kezdődnek és 
ugyané bó 13-ig tartanak. Akik e határidőn belül vala-
mely elháríthatatlan akadály miatt személyesen nem 
jelentkezhetnek és ezt igazolják, az illetékes kari déká-
nok engedélyével 1925 február hó 10-ig, különösen 
méltányos esetekben pedig az egyetem rektorának 
külön engedélyével 1925. évi február hó 18 ig iratkoz-
hatnak be. Miadazokaak, akik az ellő félévben nem 
voltak hallgatói egyetemünknek, beiratkozási engedélyért 
kell folyamodniok, az ez iránti kérvényeket legkésőbb 
1924. évi december hó 31 ig annak a karnak dékán-
jához kell benyújtani, amely karba a folyamodó be-
iratkozni kiván. A vallás- és közoktatásügyi miniszter 
ur a fél évi tandijat 60 aranykoronában állapította meg. 
Vagyontalan köztisztviselők, vagyontalan özvegyek, va-
gyonnál *üli menekültek gyermekei, valamint a vagyon-
talan teljes árvák éc vagyontalan menekültek, feltéve, 
hogy tanulmányaikat szabályszerűen végzik és vagyon-
talanságukat hatóstgi bizonyítvánnyal hitelt érdemlőleg 
igazolják (közalkalmaiottak e minőségüket MÁV arc-
képes igatolvánnyal ii igazolhatják, a nyugdijasok pe-
dig nyugdijkönyvec8kéiket is Urtoznak felmutatni) a 
tandíjnak csak negyed részét, vagyis 15 aranykoronát 
fizetnek. A fenti kategóriádba tartozó kedvezményesek 
olyan gyermekei, akik tanulmányaik szabályszerű el-
véjgzésén felül a tandíjmentességre vonatkozó szabá-
lyokban megállapított feltételeknek is megfelelnek, 
igényt tarthatnak a köztisztviselők stb. részere meg-
állapított kedvezményes 15 aranykoronás tandíj felének, 
illetve teljes egészének elengedésére. Az egyetemi 
Horthy Miklós internátusba, vagy a Bocskay-interni-
tusba, illetve a Szsnt Imre-collégiumba leendő felvé-
telét az illető internátusok igazgatóságaihoz kell folya-
modni. Az egyetem hallgatói az internátusokba jutá-
nyos lakást, fűtést, világítást, a Horthy-internátus men-
záján pedig kedvezményes áru, esetleg teljesen ingyenes 
élelmezést .('.-rgeli, ebéd, vacsora) kaphatnak. Dr. 
Csenfery jános •»!., .rektor. 

Ketten agy nadrágban hat felvonáson 
jtfreszifil mulat héttfőtől a Belvárosiban. 

— Az AUóvát'oai Iparoskör elszegényedett 
iparosoknak k4*«vJonyi segdyt oszt ki, Segélyre-
nuníiö alsóvárosi »p*rosok folyó hó 14. és 15-én 
e>te 6 óráig a kórhelyiségben jelentkezzenek. 

Amikor nagyapó nagyanyót elvette, 
karácsonyra Metnl-ajándékkosarkával lepte meg. 
Valóban nincs kedvesebb karácsonyi és újévi 
ajándék egy ilyen diszes kosárkánál, telve Meml-
csokoládéval, pralinééval, Meinl kávé- és tea-
keverékeivel, likőrrel, keksszel stb.-vei. Karácsonyi 
és újévi kosárkák tetsxés szerinti Összeállításban 
kaphatók Meinl fióküzletében. 

Onroal boncköpenyek gyári áron Soósnál. 
— A Szegedi Zsidó Nőegylet elnöknője azon 

hölgyeket, kik a tea-délutánok sikerében bármi-
képen segítőtársak voltak, a vasárnap délután, 
14-én négy és fél órakor tartandó választmányi 
gyűlésre szives megjelenésre kéri. 

Hétfőtől nevető játékét rendez a Bel-
városi Mozi. A legkiválóbb két burleszk víg-
játékot álli'otta be a műsorába. Zoro és Huru 
urak legújabb hit fthronásos .Szerelem a 
fagypont alatt" cimü nagyszerű komédiáját 
mutatja be, melyet egy utyancsak hat felvo-
násos amerikai burleszk, „Ketten egy nadrág-
ban" fogj* megelőzni. A kiváló nevetőmü so-
rok minden tekintetben elsőranguak, melyeket 
a sziporkázó ötlet, az egészséges humor s a 
gyorsan perdülő fonákhelyzetek egész soro-
zata tesz végig kacagtafóvá. Csűtörtökiöl kezdve 
mutatja be a Belvárosi Mozi az „Atlantis" Író-
jának, Pierre Benőit "Koenigsmark" (Király-
asszony szeretője) cimű művének filmválto-
zatát, melynek főszerepét Pelrovicti Szvetiszláv 
altkitja nagy sikerrel. A hatalmss filmremek 
miadkét rész 12 felvonása egyszerre egy elő-
adásbon kerül bemut«tásra. 

Tisztviselőknek részletfizetésre is készit 
köppenyeket, kosztümöket és ruhákat elsőrangú 
kivitelben Turcsányi Béla női divatterme, Tista 
Lajos-körut 74. &» 

Cigarettázik ö n ? Sodorjon Janina papirtI 

Legszebb nöi, f lrf l fehérnemüeket gyári 
árban készit Soós Lajos, Oroszlán-utca 2. m 

— A városi adóhivatal költözködése. A 
városi adóhivatalnak a Rákóczi-tér és Tábor-
ulcs sarkán épült városi palotában levő uj he-
lyiségei elkészültek s azokat a napokban adják 
át rendeltetésűknek. Az edőhivatalnak a „Bér-
házában volt összes osztálvai, vaUmint az 
alsótanyaiak adóját kezelő IX. kerülete, amely 
eddig a „Javadalmi"-palotában volt elhelyezve, 
kedden és szerdán költözaek be uj helyisé-
geikbe. 

4000 koronáért már megláthatja, hogyan 
készül Amerikában egy nagy film. 

Jö manitflr, fésülés, arckezelés Gottschallnál. oie 

Relch Erztl modelljeinek karácsonyi occasió 
kiárusítását megkezdte. Szövetkosztümök, ruhák 
már 1,400.000 loronától, nyári ruhák és blúzok 
különösen leszállított áron kaphatók. Somogyi-
utca 22. ioi 

— A pusztamérges! postahivatal folyá évi novem- 1 
ber hó 27-én távbeszélőközponttal egyesittetett. Az uj ! 
távbeszélőközpont korlátolt nappali szolgálat mellett 
(8-12, 14-18) részt vesz a belföldi helyközi forgalom- 1 

bin *s táviratok kezelésével is meg van bizva. 

O esőbb lett a férficipő. A Ha-Ha cipő-
áruház tudatja vevőközönségével, hogy a gyenge 
téli szezon folytán a férficipők árát nagymér-
tékben leszállította. Szegezett talpú férficipő 260 
ezer korona, külföldi prima duplatalpu Godayer-
cipök 340 ezer korona. Nyomatékosan felhívjuk 
a Ha-Ha cég mai számunkban megjelenő hir-
detésire a figyelmet. 83 

Fürdőkádak nagy választékban Feketénél, 
Kossuth Lijos-sugárut 25. Telefon 10—72. sez 

Gázvezetékét, gázfőzőjét tisztíttassa Havas-
nál, Fodor-utca 2. Telefon 17—79. esa 

Könyvek. Csakis egy jól megválasztott könyv-
vel okozhatunk örömet, költünk kevés pénzt és 
gyakorolunk instruktiv hatást. Kicsinyeinket például 
Grimm, Andersen, Pósa, Benedek meséivel rin-
gathatjuk a tündérek világába. Serdülő lányaink 
és fiaink mohó tudásvágyát Verne, Twain, Tutsek, 
Gaál és Ego ismeretterjesztő útleírásai és elbe-
széléseivel elégíthetjük ki megelégedésre. Felnőtt 
hajadonainkat, ifjainkat mivel készíthetünk elő 
jobban a rögös útra, az élet ösvényére, mint 
Goethe, Tolstoi, Mann, Eötvös, Cholnoky müvei-
vel. Gondos szakszerűséggel megválogatva kapha-
tók ezek a könyvek Traub B. és Társa könyv-
kereskedésében, Klauzál-tér. 

Hogyan lehet a karácsonyi finnepeket 
költaég né kfil Budapesten tölteni f Illető-
leg milyen módon lehetne a karácsonyi bevá-
sárlás céljából Pestre utazó vidéki uri közön-
ség költségeit megtakarítani? Elsőrendű alkal-
mat nyújt erre a világszerte ismert Semler cég 
most folyamatban levő karácsonyi OCCÍSÍO vá-
sára, melyen békebeli minőségű prima ruha-
kelmék kerfllnek a legmérsékeltebb alkalmi áron 
való eladásra. A rendkívüli érdeklődés miatt — 
mely a Londonból érkeső maradékizövetek 
iránt mutatkozott — ujabb nigyobb maradék 
transzport érkezett a londoni Semler cégtől 
(London 14. Oold«n Squsre), melyek az ottani 
nagy forgalom folytán halmozódlak fel s ame-
lyek Budapesten a cég Bécsi-utca 7. sz. alatti 
fő- és Koronaherceg-utca 9. sz. alatti fióküzle-
tében kiváló finom minőségüknél, nemkülönben 
igen jutányos maradék áraiknál fogva a kará-
csonyi occasios vásár gerincét képezik. Nagyobb 
vétel alkalmával oly nigy összegű a megtaka-
rítás, bogy az utazási és tartózkodási költségek 
busásan megtérülnek. H4I 

l eg jobb m i n ő s égű h ő k é s z ü l é k e k legolcsóbban, 
hatalmas választékban. Villamos szerelési munkák. 

Szöllős Károly rSÍSl f l Széchenyi-tér 8. If'T 
Az Általános Gázizzófény és Villamossági rt. Budapest, szegedi vezérképviselete. 

|A vidék legnagyobb | 

i kölcsönkönyvtára i 
I V S Z Ö L L Ó S , Kigyó-u. 11. j 

N e a z é g e n n é z z e , 
a földön 
ragyogó a j j 

c m Tfc ^"-cipőkrémmel 
W J E i 9 JL tisztított cipő. 

Kapha tó m inden j obb üzletben. 32 

A rég nem láloii Meisseni, Wiener Werksfátte, Rosenthal, Eichwaldi, gróf Thun, Elbogen, 

Pirkenhammer-porcellánok megérkeztek és a legnagyobb választékban kaphatók a 

HIRTH JÁNOS 
Porcellánáruházban Kárász-utca I. 
Műtárgyak, edények, egyes darabok és legnagyobb garnitúrák. Moser ametiszt és 

belga Baccara csiszolt üvegkészletek. % 

Zsurokra, ebédekre és estélyekre a legelegánsabb 
kölcsönedények. Modern képkeretezés. Telefon: 2-63. 

Mindenki nézze meg a Nemzeti Áruház kirakatait. 
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