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KUP GYULA 
ÉS TÁRSA S 
női divatháza Szeged. 

Az összes 
helyiségekben 

© 9 

mélyen leszálláteSt árakon desem* 
b e r h ó S-érs 

Divatházunkban kizárólag divatos és jó mi-
nőségű áruk kerülnek eladásra, eredeti 
ér téküknek t e t e m e s l e s z á l l í t á s a mellett. 

kész női kosztümök, peluche, bár-
sony, posztó - paletók és doubl-
köpenyek. 

Szőrmeáruk % 
bundák, perzsia, sealskin, caracül 
kabátok és köpenyek. — Szőrme 
nyakbavetők és karmantyúk min-
den szőrmefajból. Szőrme-kalapok 
eredeti párisi fazonokban. 

Blúzok, pongyo lák, 
kész aliak ét jü 

Eredeti párisi fűzők. 
Alkalmi meglepetésekre kiválóan alkal-
mas színházi köppenyek, echárpok dus 
választékban, mélyen leszállított árakon. 

Toll-boák féláron 
árusittatnak 

Párisi fűzők az idényből visszamarad-
tak negyed árban árusittatnak ki. 2450 

Saiáf | 
szűcsműhely • 

A Vass-szinhóz 
1 pénteken IÉÉ 

szerelem 
Nagy szociális dráma 

két felvonásban. 

Előadások pénteken 
délután 2 órától este 11 óráig 

folytatólagosan. 

Szegedi 

Kereskedelmi Rendezöbank 
RészvérytársaSíg. Tisza Lajos-kőrut 57. szám. 

Foglalkozik kereskedők fizetésképtelenségeinek ren-
dezésével és azok financirozásával. 

Átvesz követeléseket leszámítolásra és behajtásra. 
Iparvállalatokban tőkerészesedést vállal. 
Föüzletága a vendéglői és kávéházi szakmába vágó 

üzletek lebonyolítása/ 
Óvadékokat nyújt főpincéreknek. 
Kultiválja a bankszakmába vágó összes üzlet-

ágakat. 1091 

KÖZGAZDASÁG 
A kamara újjáalakulása. 

(Saját tudósítónktól.) A szegedi kereske-
delmi és iparkamara újjáalakulása alkalmá-
ból uj ievelezütagókat választott és újjáala-
kította állandó bizottságait. A kamara remél-
hetőleg a következő ciklusban is folytatja 
eddigi eredményes munkásságát. 

Levelező tagok lettek: Bózső János, Böhrn 
Ferenc, Fülöp Zsigmond, Gerő Ármin, Koós 
Elemér, Kun Bertalan, Kugler Albert, May 
Gyula, Obláth Lipót, Patzauer Sándor, Rósa 
Izsó dr, Rosenfeld Nándor, Somogyi Szil-
veszter dr, Tóth József, T'ordai Imre, Vas 
Jenő Szegedről, Gelléri Mór, Hegedűs Ló-
ránt dr, Mártonfy Márton, Magyar Endre, 
Sugár Ottó, Thék Endre, Schack Béla dr Bu-
dapestről, Schmausz Endre Apatinból, So-
mogyi Emil Bajáról, Lányi Mór, Klein Géza, 
Reisner Lajos dr Szabadkáról, Gicatricis La-
jos Szentesről, Brunner Ede, Königstaedtler 
Dusán Újvidékről, Zsulyevits Ernő Zombor-
ból. 

Az állandó bizottság igy alakult meg: 
Iparfejlesztő bizottság: Back Bernát, Csá-

nyi János, Kecskeméti Antal, Körmendy Má-
tyás, Landesberg Mór, Menning Mihály, 
Pálfy Dániel, Paral Pál, Regdon Sándor, 
Vas Károly, Wimmer Fülöp. 

Ösztöndijakat és alapítványi segélyeket 
megítélő bizottság: Csányl János, Cserzy 
Mihály, Glückstal Lajos, Holtzer Tivadar, 
Paral Pál, Schaefíer Márton, Wagner Gusz-
táv. 

Fegyelmi bizottság: Csányi János, Lan-
desberg Mór, Vas Károly, Wimmer Fülöp. 

Nyugdijbizottság: Gál Kálmán, Solti Pál, 
Női kereskedelmi tanfolyam fölügyelő-bi-

zottság: Gál Kálmán, Csányi János, Kiss Ar-
nold, Vas Károly. 

Jelölő bizottság: Back Bernát, Bokor 
Adolf, Eisenstaedter Róbert, Gál Kálmán, 
Solti Pál, Szakáll József. 

Cégbejegyzést ellenőrző bizottság: Boda 
Bertalan, Endrényi Imre, Glückstal Lajos, 
Holtzer Tivadar, Winkjer Mór. 

Kiállítási bizottság: Bokor Adolf, Cserzy 
Mihály, Juránovits Ferenc, Lövész Antal, 
Pálfy Dániel, Popper L. Mór, Szakáll József, 
Vas Károly, Wimmer Fülöp. 

Számvizsgáló bizottság: Bokor Adolf, 
Landesberg Mór, Tóth Péter. 

Állami kedvezményekért való folyamodá-
sokat megvizsgáló bizottság: Pálfy Dániel, 
Regdon Sándor, Tóth Péter, Vas Károly. 

Pénztáros: Csányi János. 

( - ) A m a g y a r s z a l á m i v é d e l m e . A 
M. Gy. O. Sz. szalámigyárois tagjainak pa-
naszára b e a d v á n n y a l fordult -a kereskedel-
mi miniszterhez amiatt, hogy Szerbiából be-
hozott szalámit egyes kereskedők, mint ma-
gyar szalámit hozzák forgalomba. A bead-
vány elintézéséül a kereskedelmi miniszter 
a következő rendeletet küldötte valamennyi 
magyarországi másodfokú iparhatóságának: 

Panasz tárgyává tétetett előttem, hogy 
egves közvetítő kereskedők oly szalámit is 
hoznak „magyar szalámi" jelzéssel ellátva 
forgalomba, mely nem a magyar szent ko-
rona országainak területén állíttatott elő. 
Minthogy szalámiféléknél a „magyar" meg-
jelölés a köztudatban nem mint egyszerű 
minőségjelző él, ennélfogva az áru szárma-
zásánál ilyetén, a valóságnak meg nem fe-
lelő módon való felitüntetése az 1884:XVII. 
törvénycikk (az ipartörvény 58. szakaszába 
ütköző kihágás tényálladékát foglalja magá-
ban. Tekintve, hogy az idézett törvénysza-
kaszba ütköző kihágások hivatalból üldözen-
dők, felhívom a Il-od fóku iparhatóságokat, 
hogy a „magyar szalámi"-t hirdető kereske-
delmi vállalatokat kisérjék figyelemmel s 
minden oly esetben, amidőn kellő bizonyíté-
kok állanak a tekintetben rendelkezésre, 
hogy „magyar szalámi" jelzéssel ellátottan 
nem a magyar szent korona országainak te-
rületéről származó szalámi hozatott forga-
lomba, a felelős személy ellen a kihágási el-
járást haladétkalanul indítsák meg. A mi-
niszter helyett: 

Kálmán, államtitkár. 
Erre a rendeletre valóban nagy szükség 

volt, mert nem engedhető meg, hogy a Szer-
biában hiányos állategészségügyi ellenőrzés 
mellett készült szalámi, ha annak behozata-
lát eddig megtiltani nem lehetett, náhinik még 
a magyar szalámi hitelét is megrontsa. 

(—) E lu tas í to t t k é r e l e m . A földmive-
lésügyi miniszter megbízásából Szalay mi-
niszteri tanácsos leiratban arról értesiti a ta-
nácsot, hogy ragadós száj- és körömfájás 
vagy sertésvész miatt lezárt magyarországi 
községek vészmentes udvaraiból egészséges 
vágóállatoknak a szegedi közvágóhidra kü-
lön engedély nélkül való szállításának 
megengedése iránt benyújtott kérelmét nem 
teljesiti, mert a város közvágóhidja vasúti 
vágánynyal nincs ellátva és ennek folytán 
lezárt területekről állatok a betegség szét-
hurcolása nélkül közvetlen a vágóhidra nem 
szállíthatók. Ha majd a vágóhíd vasúti vá-
gánynyál el lesz látva, a város kérelmiét 
megfontolás tárgyává teszi a miniszter. 

(—) A z o r s z á g o s e r d ő v á s á r l á s i a l a p . A : 
úrbéri rendezés következtében, valamint a 
törvényhozás engedelme alapján eladott ál-
lami erdők fái és egyéb értékek fölhasználá-
sából erdővásárlási alap létesült, melynek 
összege a legutóbb közzétett számadás sze-
rint 7.379,143 korona. Az alap eddig 141,792 


