
— Visírd András kitünutise- A hivatalos lap 
közti, hogy a kormányzó V i s t e d András ber-
geni kereskedőt* az oroszországi magyar hadi-
foglyok gyámolitása által szerzett érdemei elisme-
réséül a magyar vöröskereszt érdemkeresztjével 
tüntette, ki. V i s t e d a Szegedi Kenderfonógvár 
norvég képviselője, aki a háború kitörésekor kész-
séggel vállalkozott arra, hogy a Szegedi Kender-
fonógyár orosz hadifogságba esett tisztviselőinek 
pénz-, levél- és csomagközvetitését ellátja. Visted 
Andrásn'ak ezen ténykedése a hadifoglyok körében 
természetesen nagyon hamar ismertté vált, úgyhogy 
rövid időn belül nemrsak a fonógyár; tisztvise-
lők, hanem általuk nemcsak nagyon sok magyar, 
de német, bolgár és török származású orosz fogoly 
is részesüli Visted önzetlen segítségében. Hogy 
esak némileg megvilágítsuk Visted önzetlen cs nagy 
anyagi áldozatot igényelt ténykedését, azon tényre 
kell rámutatni, hogy a Visted által közvetített 
posta- és csomagküldemények naponta egy kis 
kocsirakományt teltek ki. Visted András kitünte-
tése tehát nagyou sok magyar katona köszöne-
tét is kifejezi. 

x A szállodák királya a budapesti Royal. A 
Nyugatitól alig néhány perc alalt odaérkezni. Köz-
ponti fekvés. Közel az összes színházakhoz. 531 

— Л közkórház felállüja a venereás dispan-
flerl- Megirla a D é l m a g y a r o r s z á g , hogy 'a 
veneKás dispanzer felállításának terve á vezető 
orvos tiszteleldijának költségvetés; fedezetlensége 
mialt majdnem füstbe ment. Dr. D e b r e Péter, 
a közkórház igazgató-főorvosa most beadványt in-
tézett a tanácshoz és bejelentette, hogy a dispan-
7<"rt a kőzkörházbaii felállítja és ahoz egyetlen 
fillér hozzájárulási sem kér még orvosi tiszteletdíj 
óimén som. A tanács a bejelentést természetesen 
örömmel vette tudomásul. 

x SzönvCCipar fejlődése. Már negyedik hete tart 
a budapesl.i országos kézművesipari tárlat, melyen 
kizárólag mesterek vesznek részt s 1200 kiállító 
van. Л kiállítók között szerepel Gábor szőnyeg-
iparos ccM 50 darab szőnyegével, ki Szeged vá-
rosából egyedül vesz részt a mesterversenyen. Jó-
zsef főherceg, Auguszta főhercegasszony, minisz-
terek, muzcura vezetői, valamint művészemberek 
közül igen sokan látogatják s a legnagyobb el-
ismeréssel adóznak. József főherceg u cimkár-
tyát el is kérte GSbortől s ha Szegedre jön, meg 
fogja látogatni. Gábor-ccg eddig jgen szép ered-
ményeket ért el, készárut sokat eladott s azon-
kívül tekintélyes megrendeléseket vett fel, azon-
kívül az Országház további megrendeléseit szin-
tén megkapta. Gyártmányait a nagy aranyérem-
mel tüntették ki, melyek nemcsak Szeged városá-
nak, de egész országunknak díe^érclére válik. 93 

x Kérjen autótaxit telefonon szám nélkül. 601 

— Л »Magyar Hét« szegedi rendező birotlsága-
A kereskedelmi és iparkamara közli: A szegedi 
kereskedelmi és iparkamara, amelyet a kereske-
delemügyi miniszter a kamarai körzetre vonatko-
zólag a Magyar Hét rendezési munkálataival meg-
bízóit, saerdára, -19-én délután 5 órára hivta össze 
a Magyar Hét helvi szervező bizottságának alakuló 
ülését. Minthogy ebben a propagandában az egész 
társadalomnak részt kell venni, az alakuló ülésre 
meghívást nyerlek a különböző közigazgatási ha-
tóságok vezetői, az iskolák igazgatói, a gazda-
közönség képviselői és a társadalmi egyesületek 
vezetői is. Fjeken kjvül az ülésen természetesen 
mindenki megjelenhet, ak; ebből a hazafias és 
gazdaságilag is fonlos munkából ki akarja venni 
a részét A mai napon egyúttal megkezdte a 
kamara a Magyar Hét jelentkezési nyomtatványai-
nak a kereskedők és iparosok körében való ki-
oszlását is. Iüzck a nyomtatványok felszólítási tar-
talmaznak arra, hogy az illető kereskedők és ipa-
rosok a november 3—11. közötti héten csak magyar 
árut helyezzenek kirakataikba és üzletükben a Ma-
gyar Hét propagandaplakátjainak helyet adjanak. 
\ jelentkező ívek aláírva a kereskedelmi és ipar-
kamarához küldendők be. Azok a kereskedők és 
iparosok, akik véletlenül ¡lycn jelentkező ivet nem 
kaplak volna, ele a Magyar Hét mozgalmában 
reszt kívánnak venni, jelentkező ¡vet kaphatna* 
a kamaránál, az ipartestületnél, vatrv a szegedi 
kereskedők szövetségénél. 

Olcsó p f e é r í is 
elegánsan öltözködhet 

Ягатт Mih-Uvné női divat terméből (Kelemen-

ucca 3.); ki most érkezett meg wieni lanul-

inányul járól és kiváló párisi szabócégek, mint 

C.hanel, Pallón, lenwj, Lelonq eredeti modell-

jei u tán készi'í a legszebb és legelegánsabb 

uccai és setólyi ruhákat, köpenyeket sb. Mo-

dellek raktáron. Felhívom a t. hölgyközönség' 

r . z i v e s figyelmét a közismert és megbízható 23 

éve fennál ló divattermemre. 61 
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A kiskereskedői hitetek 
A kereskedelemügyi miniszter a kiskeres-

kedői hilelek folyósítása ügyében hosszabb 

leiralot intézett a kereskedelmi és iparkama-

rákhoz, amelyben közölle, hogy a kiskeres-

kedői hiteleknek folyósításét a Budapesti 

Kisipari Hitelintézet (VII. Rákóezyu ! 30) fogja 

intézni, amely erre való tekintettel alapsza-

bályának módosítása mellett, címét „Buda» 

pesti Kisipari és Kiskereskedelmi Hitelintézet 

R.-T."-ra fogta változtatni. A kormány neve-

zett intézetnek a Pénzintézeti Központ ul ján 

egymillió pengőt bocsát rendelkezésére, a 

kiskereskedői hitelek folyósítása céljából. 

Ezek a kölcsönök nem csupán a fővárosi, 

hanem a vidéki kiskereskedők állal is igé-

nyelhelők. Az egyes kiskereskedők a váltó-

hitelt a vállalatnál legfeljebb 6 havi váltókra 

vehetik igénybe és pedig oly módon, hogy a 

hitel egy és félév alatt legyen visszafizetendő. 

Az egy-egy kiskereskedő részére nyújtható 

hitel maximális összege 3000 pengő. A fel-

számítható kamattételek mérve ingatlan fede-

zel esetében legfeljebb évi 9 százalék, kél 

kezes, vagy áruválló leszémilolás el lenében 

évi 10 százalék, kivételes esetekben pedig, 

mikór a részvénytársaság sajál mérlegelése 

alapién ezektől eltérő fedezetek melleit fo-

lyósít kölcsönt legfeljebb 11 százalék. A 8.75 

kamaton felüli kamatösszegeket a részvény-

társaság a veszteség tartalékalap gyűjtésre 

tartozik fordítani. A kölcsönkérvények elbírá-

lására az intézet bíráló választmányt tartozik 

alapítani, melybe minden kereskedelmi és 

iparkamara két tagot jelöl ki kiskereskedői 

érdekeltségének köréből . A jelenlegi Kisipari 

Hitelintézet működésének a kiskereskede-

lemre való kiterjesztését és címének meg-

változtatását közgyűlésen tartozik kimondani. 

E közgyűlés már a legközelebbi _ napokban 

meg fog tartatni és a kiskereskedői hitelek-

nek folyósitása a jelzett módon előrelátha-

tólag október elején megkezdődik. Az igény-

lés előreláthatólag ugyanugy, mint a kisipari 

kölcsönöknél történt, kölcsönbejelentő ive-

ken fog történni, amelyeket az érdekeltek 

vagy közvetlenül a Budapesti Kisipari és Kis-

kereskedelmi Hitelintézet R,-T-nél, vagy pe-

dig a kereskedelmi és iparkamaránál szerez-

hetnek be. 

— Ilaloltak napjáig rendbehozzák a Kálváriá-
idat. A tanács hétfőn elhatározta, hogy halottak 
napjáig rendbehozalja a Kálvária-utat és odavi-
teti a sétányok régi, földbeásott padjajt. A sétányo-
kat pedig a kora tavasszal uj típusú vaspadokkal 
látják majd el. 

— Kolerajárvány Srdonikiben. Szalonikiből je-
lenlik, hogy ott több koleramegbetegedés fordult 
elő. A lakosság körében a megbetegedések nagy 
rémületet keltetlek és sokan elakarták hagyni a 
várost, a halóságok azonban ezt megakadályoz-
ták és Szalonikit vesztegzár alá helyezték. 

— Négy kaloiát maga alá temetett a felborult 
autó. Pécsről jelentik: A baranyamegyei Magyar-
szék halárában egy katonai teherautó pótkocsija 
felborult és magával rántotta az első kocsit is, 
amely négy embert temelctl maga alá, kik közül 
egyik állapota reménytelen, míg a másik három 
sebesült felépülésében bíznak az orvosok. 

— Vclőinagtiszíitógép az újszeged! mezőgazda-
sági intézet bén. A földmivélésügyi minisztérium 
elhatározta, hogy az ország minden részére egy-
egy vctőmaglisztitó szelektorgcpet juttat. Ezeket a 
gépeket a vidéken lévő egyesületek és társadalmak 
részére küldik meg, amelyek annak előnyeit a 
gazdáknak bemutatják. Az ujszegedi mezőgazda-
sági intézet is kapott ilyen gépet és a gazdáknak 
ezenlul díjtalanul fogja a vetőmagtiszólását esz-
közölni. A mezőgazdasági intézet igazgatója fel-
hívja az ez ügyben érdeklődőket, hogy a készüléket 
az ujszegedi mezőgazdasági intézet lielviséscben 
bármikor megtekinthetik. 

— Gázol a kerékpár- Kedden délután négy óra-
kor a Tisza Lajos-köruton P a p p e n Józsefné 
65 éves háztartásbeli asszonyt elütötte egy kerék-
páros. Pappen Józsefné az elgázolás következ-
tében könnyebb sérüléseket szenvedett. A mentők 
a helyszínen kötözték be sérüléseit. 

— Munkaközvetítés. A szegedi hatósági munka-
közvetítő közli: Állást kaphat helyben: 2 lemez-
lakalos: 3 épületlakatos; 2 vasesztergályos; 7 asz-
falos; 1 bognár; 1 kádár; 1 kocsifényező; 12 ki-
futó; 2 kocsis. Vidéken: 1 asztalos; 1 bognár; 1 
szíjgyártó; 1 női fodrász; 1. varrónő. 
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A színházi iroda hirei 
Az ember tragédiája. Ma este újból szerepel a 

színház műsorán Madách Imre költői remekmüve. 
Az ember tragédiája, a három főszerepben Kom-
játhy Mária, Főidényi és Kovács Károly. 

Mágnás Miska. Bakonyi Károly és Szirmai Al-
bert operettje 1—2 előadás hiján századszor kerül 
Szegeden színre és ez a szám a legfényesebb 
bizonyjtéka annak, hogy a szegedi közönség meny-
nyire a szeretetébe fogadta ezt a vidám operet-
!.et. A Mágnás Miska mostani felújítását Dayka 
№rgit bemutatkozása teszi érdekessé, továbbá az, 
heagy ebben a szezonban először lép fel benne Sz. 
Patkós Irma, a kiváló énekes primadonna, Páger 
Antad, aki a címszerepben IegbriHiánsabb alakí-
tását írvujtja és Baracs Iván szerepében a közön-
ség kedvenc bonvivantja, Tolnay Andor. — A 
MájSiás Miska szerdán és csütörtökön van mű-
soron. 

A házibarát- Szenes Béla, a korán elhunyt neves 
xnagyar író e hátrahagyott müvével már a Víg-
színházban is sorozatos előadásokkal bizonyította 
be, hogy szellemesség, érdekesség és kedély dol-
gában nem marad mögötte többi munkáinak, me-
lyek nagyresze a világszjnpadokat js diadalmasan 
járta be. A ház'barát tipikus pesti levegőjű víg-
játék, pesti élettel, pesti emberekkel, a pesti pol-
gári társadalom életrajzával, tele rengeteg ötlet-
tel. A színház pazar kiállításban, nagy ambícióval 
készül* A házibarát sorozatos előadásaira. Az en-
semble élén Pártos Klári, Tarnay, Főidényi és 
Vágó Arthur állanak. A házib.irát pénteken prP-
mierbérletben, szombaton A. bérletben és vasár-
nap bérletszünetben kerül szinre,-
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A K E Z D Ő D Ő 
S Z I N I É V A D R A 
a legjobb optikájú elegáns sxlnfftízl látcsövek 

óriási választékban. 

Zeiss, Busch, Goerz, 
Rodenstock, Ruka 

gyártmányok 36? 

KEUNER MÁRTON 
látszerész cégnél 

Kárász ucca 14. szám. 

I Munkásotthon tánciskolájában 

! Révész Béla tánctanár vezetésével Tanítás 

I szerda, szombaf,beiratkozni ugyanakkor lehel 

i Vasárnap öszirázsa-esf. 927 Jazz-band. 

n s z e g e d i k i r . k ö z j e g y z ő i k a m a r a 
mély megil letődéssel tudaija, hogy a 

szeretett kartárs, a kamara választ-

mányénak rendes tagja 

szeged! kir. közjegyző 

folyó h ó 17-én délufán hirtelen meg-

halt. 

Temetése folyó hő 19-én délután 

4 órakor lesz a Fodor ucca 12. számú 

gyászházból. 96 

Áldás és béke poraira. 


