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A burgonya fejkvóta Szegeden. A 
kormány rendelete tudvalevőleg a törvényható-
ságok vezetőjére ruházza azt a feladatot, hogy 
a burgonya-fejkvótát megállapítsa. Dr. Somogyi 
Szilveszter polgármester szombaton délben a 
munkabizottság véleményének meghallgatása 
után következőképen állapította meg a fej-
kvótát: Miután káposzta, bab és más főzelék-
féle kevés termett, a földmiveléssel foglalkozó 
termelők a maguk részére egy évi szükségle-
tük födözésére két mázsát, családtagjaik részére 
személyenkint másfél mázsa burgonyát tarthat-
nak vissza. Az ellátatlan városi lakosság közül 
a nehéz munkával foglalkozó ipari munkásság 
személyenkint másfél, a lakosság többi része 
egy mázsát vásárolhat. A.vásárlások csak vá-
sárlási igazolványokkai történhetnek. 

— Kitüntetések. Hónig Vilmos, az 1. hon-
véd tábori ágyusezrednél beosztott 1. honvéd 
lovas tüzérosztályfoeli századosnak az ellen-
ség előtt tanúsított vitéz magatartása és ki-
tűnő szolgálata elismeréseül az újólagos leg-
felsőbb dicsérő elismerés másodszor — a kar-
dok egyidejű adományozása mellett — tud-
tul adatott. A király Klaszkon János, egy 
lovas hadtest lópótló osztagnál beosztott 3. 
honvéd huszárezredben tartalékos alállator-
vosnak az ellenség előtt tanúsított kitűnő 
szolgálata elismeréseül a koronás arany ériem 
keresztet a vitézségi érem szalagján adomá-
nyozta. 

— Nőtisztviselők továbbképző tanfolyama 
A nőtisztviselők ál 1 ásközetitőjéve 1 kapcso-
latosan október 1-én megnyitja a Feministák 
Szegedi Egyesülete továbbképző szaktanfo-
lyamait is, amelyek az egyéves kereskedelmi 
szoktanfolyam hiányos kiképzését lesznek 
hivatva kiegészíteni Az egyes tantárgyak: 
kereskedelmi számtan, kettős-könyvvitel, vál-
tójog, német-magyar gyorsírás és levelezés, 
német nyelv, a legkiválóbb tanerők vezeté-
sével este 7—8 és 8—9-ig. A tanfolyamokra 
jelentkeahetnek mindazon nőtisztviselő tag-
társak, kik kereskedelmi szaktanfolyamot, 

Illetőleg 4 polgárit végeztek s irodai gyakor-
lattal bírnak. Jelentkezni lehet szept. 29-ig 
az egyesület helyiségében, (Vár-utca 7. sz.) 
délután 4-től fél 8-ig. Telefon 10—96, 

— Meinx Walter bűnügye. Szombaton 
folytatták a törvényszék eskild'tszéki ter-
mében Meinx W a h e r élelmezési főhadnagy 
és társai Mnpörének ' tárgyalását. A .vád-
irat feíoilvasását folytatták. Vasárnap nem 
tárgyal ,.a hadbíróság. Hétfőn befejeztük D 
vádirat íe'lolvasásáit. Kedden, kerül a .sor 
Meinx Walter kihallgatására. Az első Tanú 
a M'einx-pőrben Böhm Sándor 'lesz. 

— A szegedi gázgyár aj igazgatósági tagja 
A szegedi légszeszgyár és villamtelep tulaj-
donosa, a Budapesten székelő Központi Gáz-
és Villamossági Részvénytársaság legutóbb 
megtartott közgyűlésén kisóczi és szent-
andrási Kálmán Gusztáv belső titkos taná-
csos, nyugalmazott kereskedelemügyi minisz-
teri államtitkárt, az igazgatóság tagjául meg-
választotta. A társaság összes igazgatósági 
tagjai Budapesten székelnek. 

— Bányakatasztrófd Lupénybati. Lupény-
ból jelentik: Az Ilona-bánya egyik aknájá-
ban bányalégrobbanás történt. A mentési 
munkálatok azonnal megindultak. A szeren-
csétlenségnek ötvenkilenc emberélet esett ál-
dozatul. 55 ember megbetegedett, A bánya 
üzemében a robbanás csak kisebb károkat 
okozott. A termelést néhány nap múlva is-
mét a normális keretek között folytatják. 
Károly királynak a szerencsétlenségről azon-
nal jelentést tettek. 

— Mozgalom az üzletek hatórai zárása 
érdekében. A belvárosi kereskedők és iparosok 
egyöntetű mozgalmat indítanak, mely az üz-
leteknek, a tél folyamára, esti hat órakor 
való bezárását célozza. Az egy órával hama-
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eljegyezte SZEGŐ GIZIKÉT, Szegő Árpád egyen-

ruha kereskedő leányát. 

rabb eszközlendő bezárás főképpen a tüzelő-
anyag és a világítás hiánya miatt lenne in-
dokolt, mert bizony az idei tél, a jelekből kö-
vetkeztetve, ugyancsak fukaron fogja ré-
szünkre a világítást és fűtést nyújtani. Fő-
indoka továbbá a korábbi bezárásnak az, 
hogy a kereskedők áruhiányban szenvednek 
amngy is és reggeltől esti 6-ig éppen elegen-
dő az idő arra, hogy kiki beszerezze azt, ami-
re szüksége van s aminek az eladására mód-
juk van a kereskedőknek. Viszont az iparo-
sok sem veszítenek semmit, ha esti hat óra-
kor zárják be a boltjukat hét . óra helyett, 
mert a mostani időben egyáltalán nincs sem-
mi olyan mulatság, (bál, összejövetel, ami az 
esti hét óráig terjedő munkát megkövetelné. 
Mint értesülünk a mozgalom ellen eddig el-
lenvetés nem merült fel s az üzlettulajdono-
sok legnagyobb része máris beleegyezett az 
u j -járási időbe. Közelebb iveket bocsájtanak 
ki a kezdeményezők és azok fogják megmu-
tatni, hogy megrövidül-e Szegeden az esti 
élet a tél tartamára. 

— Halálozás. Keleti Izsó királyi műszaki 
tanácsos,, a ha jdú vármegyei államépitészeti 
hivatal főnöke 54 éves korában szívszélhű-
dés 'következtében elhunyt. Keleti kiváló 
mérnök volt, aki résztvett Szeged rekon-
strukciójában is. Négy évvel ezelőtt Debre-
cenbe nevezték ki. ahol az egyetemi építke-
zések vezetésével bizták meg. özvegyén, fér-
jezett- leányán, a nagyszámú rokonságon kí-
vül számos jóbarát gyászolja. 

— A Felebaráti bzeietet Szövetség tea-
délutánjai. A Feiebarati Szeretet s z ö v e t s é g 
eddig is különös népszerűségre tett szert tea-
délutánjaival, amelyek állandóan nagy kö-
zönséget vonzottak. Ezeket a délutánokat 
előadásokkal, zeneszámokkal, szavalatokkal 
az idén is folytatni fogja. Reök Ivánnó el-
nöknő külön rendezőbizottságot szervezett, 
amely változatos és meglepetésekkel járó 
szórakozásokról gondoskodik. Az estélyekeí 
minden hónap csütörtökjén rendezik novem-
ber 7-től kezdve. (November elseje ugyanis 
ünnep.) Tervbe van az is véve, hogy ugyan-
azokon a napokon egyszerű társasvacsorá-
kon maradjon együtt a jelenlévő közönség. A 
nehéz időkben is fennakar ja ugyanis tartaná 
a Felebaráti Szeretet Szövetség a társas 
érintkezést. A jótékony cél bizonyára ezúttal 
is nagy közönséget vonz. 

— Egy hónappal meghosszabbították a 
mezőgazdasági foinienteacKet. Baió Szurmay 
Sándor honvédelmi miniszter szombaton táv-
iratban értesítette a- hatóságot, hogy a had-
ügyminiszterrel egyetértőleg az összes mező-
és érdőgazdasági érdekből szeptember 30-ig 
engedélyezett, illetve korlátozott fölmenté-
seket október 31-ig, továbbá az október 31-ig 
engedélyezett fölmentéseket november 30-ig 
hivatalból meghosszabbította. Október 31-én, 
illetve november 30-án tul a föntebb jelzett 
kategóriába tartozóknak továbbá főimen tea 
nem engedélyezhető és igy bevárási enge-
dély sem adható. 

— Eifogiaa egy betörő katonát A rend-
őrségi sajtóiroda jelenti: Varga Ferencné 
még julius 31-én följelentést tett a rendőrsé-
gen, hogy édesatyja lakásába ismeretlen teG 
tes betört és elvitt 600 korona értékű holmit, 
Kimarek Jánosné szeptember 17-éu jelen-
tette a rendőrségen, hogy betörtek Bóka-utea 
1. számú házban levő lakására, ahonnan 5000 


