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tak meg, hogy a közeli napokban ujabb an-
kétre hívják inog Budapestre az érdekelteket 
ugy Szegedről, mint Kalocsáról. Valószínű, 
hogy csupán a hadsereg szükségletét fogják 
majd rekvirálni s a megmaradó paprikamény 
nyieéget átadják a szabad forgalomnak. 

— Adományok a Szurmay alapra. A II. 
kerületi csendőrparancsnokság tisztikara ré-
széről mint a Szvrmay-alapra küldött adomá-
nyokat a következő összegeket nyugtázzuk 
még: Gyergyófalvi Egyed József alezerdrs 4, 
Tirts Béla őrnagy 5 korona. 

— llj záróra-rendelet készül. Budapestről 
telefonálja tudósítónk: Hir szerint szeptem-
ber 17-iCíén- a tényleges 'Időszáimitással egy-
idejűleg életbe lép az uj záróra-rendelet, a 
mely országosan 'egységes zárórát állapit 
meg a színházak, mozik, vendéglők és ká-
véházak számára. Ez a záróra este II óra-
kor lesz. 

— Kitüntetés. Magas kitüntetés érte Thieben 
Emil irót, lapunk munkatársát, aki hosszabb 
ideig Szegeden teljesített katonai szolgálatot 
és innon a sajtóhadiszállásra helyezték át. Ki-
váló működéséért megkapta a koronás arany 
érdemkeresztet a vitézségi érem szalagján. 

— Iskolaszéki ülés. Szeged községi iskola-
széke hétfőn délután dr. Gd:l Endre elnöklé-
sével ülést tartott. Az ülésen a Lichtenberg-
féle alapítvány kamatait, melyet minden év-
ben más-más tanító kap, Kövessy József igaz-
gatónak ítélték oda. Az alapítványi kamat 
160 korona. Még néhány adminisztrációs ügy 
elintézése után az.ülés felötkor véget ért. 

- A fa uj tnakszimáüs ára. A fa uj 
makszimális árának megállapítása ügyében 
hétfőre összehívott értekezletet a polgármes-
ter kedden déli 12 órára halasztotta. 

— Hősi halál. Steiner Dezső, Steiner Bernát 
szegedi kereskedő fia az olasz harctéren a leg-
álnokahb ellenség ellen vívott ádáz harcok-
ban hősi halált halt. 

— A diákgyerek öngyilkossága. Koncz 
Albert 15 éves diákgyerek, a szegedi állami 
főreáliskola tanulója rémes módon vetett 
véget életének vasárnap este. A hudapesti 
gyorsvonat két és fél órai késéssel, tehát tel-
jes sötétségben robogott be a szegedi vasúti 
állomásra. Mikor a vonat az állomásra ért, a 
kis Koncz Albert elébe ugrott a robogó vo-
natnak, amely összegázolta. Az öngyilkossá-
got senki se vette észre, csak amikor a vonat 
már elindult az állomásról, fedezték föl a ré-
mesen összeroncsolt holttestet, a sínek között. 
A teljesen összetépett ruha zsebében karton-
lapot találtak, melyben Koncz Albert érzé-
keny buesut vesz szüleitől. (Holttestét, az ön-
gyilkosság megállapítása után beszállították 
a közkórház hullaházába. Koncz Albert egy 
honvédőrmester fia és rendkívül egzaltált, ka-
landos természetű volt. Már a harctéré is el-
szökött. 

— Felhívás. A szegedi m. kir. 5. honvéd 
gyalogezred és az 5. népfölkelő gyalogezred 
háborúban elesett és elhalt hőseinek özvegyei 
és árvái a szegedi m. kir. 5. honvéd pótzászló-
aljnál létesített hősök özvegyei és árvái se-
gélyalapjából segélyeztetni fognak. Felhívjuk 
ennélfogva mindazokat, akik fenti eimen se-
gélyre jogosultak és ar ra reá vannak utalva, 
hogy összes igazoló okmányaikat is magukkal 
hozva az 5. honvéd pótzászlóalj tudakozó iro-
dájában (tiszti paviilon I. cm. 42. szám!) leg-
ké-őb f. évi szeptember hó 20-ig jelentkezze-
nek. Akik a személyes megjelenésben akadá-
lyozva vannak, igényüket posta utján is beje-
lenthetik, mely esetben azonban az elesett, il-
letve elhalt hősnek személyi adatait és folya-
modónak lakcímét pontosan meg kell jelölni. 

— A bérkocsisok sztrájkja. A szegedi 
bérkocsisok szombaton sztrájkba léptek, mert 
szerintük a hatóság nem intézkedett, hogy a 
lovaik eltartásához szükséges zab-mennyiség 

rendelkezésükre álljon. Ez a sztrájk, amely 
zabért indult vasárnap már véget is ért — 
egy kis fuvardíj-emeléssel. Dr. Somogyi Szil-
veszter polgármester és dr. .Szalag József (fő-
kapitány ugyanis szombaton este értekezletre 
hívták meg a Szegedi Bérkocsis Egylet bizal-
mi-férfiait akikkel megállapodtak abban, 
hogy a hatóság korpát oszt ki abrak gyanánt 
a bérkocsisok között és mindenképpen arra 
törekednek hogy zabot is kapjanak. Megálla-
podtak ezenfelül a fuvardíjak méltányos eme-
lésében is. Hogy az emelés hány százalékos 
lesz, még nem lehet tudni, de annyi máris bi-
zonyosnak látszik, hogy harminc százaléknál 
nem lesz kisebb. /Nem lehetetlen azonban az 
sem, hogy a „méltányos" emelés 76—80 szá-
zalékos lesz, mert a bérkocsisok mereven a 
százszázalékos áremeléshez ragaszkodnak. 

— A nyári időszámítás vége a vasutaknál. 
Szeptember 16-án éjjel a Máv. összes vonalain 
megszűnik a, nyári időszámítás és a közép-
európai időszámításra térnek vissza. 'Ezért a 
szeptember 16-ról szeptember 17-re virradó 
éjszakán i3 órakor valamennyi vasút) órát 
visszaigazitják két órára. iA menetrend ter-
mészetesen nem változik. 

— Ankét a munkások liszteílátása ügyé-
ben. A munkásság liszttel való ellátása Ügyében 
fontos tanácskozás volt pénteken az Országos 
Közélelmezési Hivatalban. Az értekezleten 12 
város polgármestere és a hadifelszerelési gyá-
rak kiküldöttei vettek részt, Szegedről a pol-
gármesteren k'ivül Aczél Géza, Szász Ernő, 
és Wimmer Fülöp vettek részt a tanácskozá-
son. Dr. Nagy Ferenc közélelmezési alelnök 
elnökölt. Előadta, hogy a kormány elsősor-
ban a hadfelszerelési gyárak munkásait kí-
vánja biztosítani. Végű] is az értekezlet abban 
állapodott meg, hogy azokat a nagy gyára-
kat, amelyek legalább ezer embert foglalkoz-
tatnak, kiemelik a városi közélelmezés kere-
téből és ezek közvetlenül a Haditerménytől 
kapják majd lisztszükségletüket. ,A kisebb 
gyárak a várostól kapják lisztjüket, hacsak 
nem tömörülnek vagy legalább ezer tagot 
számláló élelmezési szervezetbe, amely eset-
ben szintén közvetlenül a Haditerménytől 
nyernének ellátást. Szegeden a két kender-
gyár igy ki fog kapcsolódni a városi közélel-
mezés keretéből, de nem lehetetlen, hogy a 
másik két hadfelszerelési gyár munkásai szin-
tén tömörülnek valamelyes élelmezési .szerve-
zetbe. Együttesen ugyanis számuk meghalad-
ja az ezret. — A munkások havonkánt és fe-
jenkint 8 kiló és 40 deka lisztet kapnak. 

— A nem szorosan vett közigazgatási 
alkalmazottak ruhabeszerzési segélye. A 
legutóbbi városi közgyűlés tudvalevőleg elha-
tározta, hogy a nem szorosan vett közigazga-
tási alkalmazottoknak ruhabeszerzési segélyt 
folyósit a többi közigazgatási alkalmazottak 
segélye szerint. A határozatot fölkiildték a 
miniszternek jóváhagyás végett, de az — több 
szőri főispáni és polgármesteri személyes sür-
getés dacára — még most sem érkezett meg. 
Vékes Bertalan most hétfőn indítványt nyúj-
tott he a szeptemberi közgyűlés elé. hogy a 
ruhabeszerzési segélyeket még a jóváhagyás 
előtt fizesse ki a város alkalmazottainak. 

— Csecsemő oemutató a Munkásotthonban 
Dr. Gáspár Ignác, dr. Hollós József. Dr. Klein 
Mór, dr. Pártos (Zoltán, dr. (Róna Mór, dr. Tur 
csányi Imre, dr. Vass Ignác szegedi orvosok 
és dr. Szalay József rendőrfőkapitány vasár-
nap délután csecsemőbemutatót rendeztek a 
Munkás-Otthon helyiségében. A bemutató 
nagyon szép eredményekkel járt, amennyi-
ben mitegy 450—500 gyermeket vittek el a 
bemutatóra a szegedi munkásanyák, akikhez 
a bemutató végével dr. Turcsányi Imre buz-
dító és lelkesítő beszédet intézett, majd föl-
hívta őket a gyermekek ápolására és tisztán-
tartására. A bemutatót a zsűri ítélkezése fe-
jezte be. Tiz csecsemő anyja 20—20 korona 
jutalomban részesült és ezenfelül nagymennyi 
ségii gyermektápszert kaptak. 

— A szabók országos gyűlése. Budapest-
ről jelentik: A hudapesti férflszabók és női-
ruhakészitők ipartestülete országos szabógyü-
lést hivott össze vasárnapra a kereskedelmi 
és iparkamara helyiségébe. A gyűlésen 63 vi-
déki város képviseltette magát. Elhatározta a 
nagygyűlés, hogy sürgeti a lánckereskedelem 
megakadályozását, a szövet és egyéb készle-
tek összeírását és a polgári lakosság ellátására 
egységes tipusu szövetek gyártását. A hatá-
rozatot fölterjesztik a képviselőházhoz és a 
kormányhoz. 

— Az uj burgonyarendelet. A hivatalos 
lap vasárniapi száma remidil-eteit közöl z 
idei burgoinyat érmésről. A rendelet zár alá 
helyezi az egész termést. E szerint a ter-
mel ö saját házi és gazdasági szükségletére 
egy későbbi relndeletben ímegihatározairfdó 
mennyiséget vfeszatartlhat. a többivel atz ón-
ban szabadon ruecn rendelkezhetik. Eladhat-
ja /etilemben <a zár alá vett burgonyát is clllyan 
vevőnek, akinek a hatóság vásárlása jogo-
sultságot adott; és eladhatja azoknak, aki-
ket a burigonyaközvetkíő iroda átvevőikül 
kijeüícílit. A tisztáin fogyasztó vagy akinek 
szükségletét saját terimlétee liléim fedezi, jo-
gosítva van a községi elöljáróság (polgár-
mester) á!!ta| részire , , kinjíktítit váaÜriJA-si 
engedély állapján saját hiázislzükséglletiére 
bármely, közlségben, bárimefev ternnei'iőtől 
közvetlen/a burgonyát vásárolni A burgo-
nyatermés nagyságának megállapítása vé-
gett a burgonyával: bevetett területeit köz-
ségenként és termelőként október l-ig ösz-
sze ke'lll inni, felesleges burgonyakészlete-
ket a Közéldímezésí Hivatal rendeletére az 
Országos BurgcUyalközveí'itö Irodának kel'! 
átadni, ami maksziimális áron történik. Ipari 
üzemeik a burgonyát csak külön engedélyei 
dolgozhatják fel. Mezőgazdasági szeszgyá-
rak az engedélyit -a pénzügyminisztertől, 
más ipamVáUlMiatck a kereskedelmi minisz-
tertől kérhetik. Október hó elsejéig kötetes 
a burgoinyaközvetitővel közöM azoknak a 
névsolrát, akik saját termésű vagy vásárolt 
burgonyával minősének ellátva. Étkezési cé-
lokra, sár- és földmentes, egészséges, leg-
alább tyúk-tojás nagyságú burgonya nícvem-
bor hó 30-ig mlétermázsáinlklénit 22 korona, 
minden más burgunyn november 30-ig 20 
korona. A zsák nincs beleszámítva az ár-
ba, rakodóáföcniáshoz való s zá lkás költsé-
ge azonban henlme van. A burgonya kicsiny-
ben való eladási árát a heily-i hatáság fogja 
mcgállapitnni A kormány Olcsóbb hatósági 
burgonyával fogja ellátni: a) a vagyontajlan 
rókjkámtakiat és a véltük egy háztartásban 

Csúnya nők — 
szépek 

Szép nők — 
szebbek 

lesznek, ha arcbőrük, keblük, 
nyakuk és kezeik finomítására, 
felfrissítésére és szépítésére 
állandóan a legtökéletesebb 
bőrápoló szert: a va lódi 

d i a n a 

alabastrom-pudert 
használják. Egy kísérlet meggyőzi 
e szer csodába illő hatásáról. 
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