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*jWU iogoialt mra, bogy a rMufelsttan még-
határozott mennyiségnél több tejet bárki ré-
szére kiszolgáltasson. A kávémérések, kávé-
házak, vendéglők tej szükségletét az eddigi 
üzleti forgalom alapján a hatóság utalvá-
nyozza a rendelkezésre álló kondent fej, il-
letve tejpormennyiségek beszámításával. 

— Adomány. Kardos Mihály, a Magyar 
Általános Hitelbank szegedi kirendeltségének 
főnöke 40 koronát küldött be hozzánk, amit 
szakértői dij fejében kapott, a szegedi sze-
gények téli segélyezésére. Az adományt, ren-
deltetési helyére jut tat juk. 

— Kiküldetés Bulgáriába. Temesvár város 
és az ottani kereskedelmi és iparkamara meg 
bízásából Lénával Jenő kamarai vezető tit-
kár és Donavell János, a felső kereskedelmi 
iskola igazgatója Bulgáriába utaztak. A ki-
küldöttek a Temesvárott bolgár ifjak részére 
szervezett bolgár előkészitő tanfolyam és a 
szervezés alatt levő kereskedelmi szaktan-
folyam benépesítése ügyében fognak a bol-
gár illetékes körökkel érintkezni. .Donaveil 
igazgató ezenkívül a bolgár szakoktatás 
ügyét tanulmányozza, Lendvai kamarai ve-
zető titkár pedig Temesvár város és Délma-
gyarország Bulgáriával való kereskedelmi 
összeköttetésének élénkítése ügyében jár el. 

— A temesvári kereskedelmi alkalma-
zottak. A temesvári kereskedők egyesülete és 
az alkalmazottak képviselői tái'gyalásokat 
folytattak egy megállapodás létesitéséről, a 
melynek célja, hogy az alkalmazottakat jobb 
viszonyok közé juttassa. A megállapodás lét-
re is jött és főbb pontjai szerint száz koroná-
nál kevesebb fizetéssel a felszabadulást követő 
hatodik hónaptól kezdődően szakmabeli se-
géderő nem alkalmazható. A munkaidő hét-
köznapokon mindaddig, mig a 6 órai záróra 
fentartható lesz, reggel 7-től este 6-ig tart. 
Délben másfél órai ebédidő engedélyezendő. 
Vasárnap és ünnepnapokon a törvényes zár-
óra tartandó be Nagykereskedőknél a napi 
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| munkaidő reggel ÉMtS-ig és délután 6 ig 
I tart. Amennyiben valaki a munkaidőn tul be-

rendeltetik, számára a cégtől órabér és ezen-
felül az órabér 20 százaléka fizetendő. Minden 
alkalmazottnak szabadság jár és pedig egy-
évi szolgálat után öt nap, öt évi szolgálat után 
tiz nap, tiz évi szolgálat után tizenöt nap, tiz 
éven tul pedig Unsz nap. Minden olyan üzlet-
ben, amelyben az alkalmazottak száma az 
inasokon kivül az ötöt eléri, a bizalmi férfiúi 
rendszer vezettetik be. A bizalmi férfiak kö-
telessége gondosan őrködni a jelen megálla-
podás és a készítendő szerződés minden ren-
delkezésének pontos betartására. A bizalmi 
férfiúi rendszerre vonatkozó megállapodás 
egyelőre félévre szól. Minden egyes alkalma-
zott számára a ma élvezett összés javadalmak 
alapul vétele mellett fizetés javítást kell adni. 
A temesvári egyesület a főnökök erkölcsi kö-
telességévé tette ennek a megállapodásnak 
honorálását. 

— Hitközségi közgyűlés. A szegedi zsidó 
hitközség vasárnap, október 28-án délelőtt 
fél 11 órakor tartja idei képviselőtestületi 
közgyűlését. A tárgysorozaton az elnöki je-
lentéseken kivül az 1918 évi költségelőirány-
zat tárgyalása, kultuszadó-ki vető bizottsági 
tagok választása és alapítványok bejelentése 
szerepel. 

— A szegedi rabkertészet. A tanács csü-
törtöki ülésén Harsányt Elemér helyettes-
főügyésznek egy igen érdekes át iratát mu-
tatta be Bokor Pál helyettes-polgármester. 
Az átirat, amely rabkertészet létesítését cé-
lozza, a következő: „A Szegeden lakó köz-
tisztviselők részére szükséges konyhakerté-
szeti termeivények lehetőleg olcsó áron való 
biztosítására Szeged sz. kir. város határában 
1918. év tavaszától rabkertészetet szándéko-
zom létesíteni; ennek biztosítása céljából 
clyani 5~h20 holdnyi, egy helyen levő ingat-
lanra lenne szükségem, amely a város terüle-
téhez lehetőleg közel van és az öntözéshez 

Szeged, 1817, október 26. 

szil kiégés vizzel ellátható volna. Tisztelői tel 
kérem Nagyságodat, hogy az emiitett célra 
Szeged sz. kir. város tulajdonát képező in-
gatlanból 5—30 holdnyi területet 3—10 évre 
haszonbérbe adni, erről engem annak megje-
lölésével, hogy a kijelölendő és átadható te-
rület mely részen van, lehetőleg mielőbb ér-
tesíteni méltóztassák, hogy annak alapján a 
szükséges további lépéseket mielőbb megte-
hessem.'' — A tanács utasította Völgyessy 
János gazdászt, hogy a rabkertészet céljaira 
alkalmas területet szemeljen ki és azt a fő-
ügyésszel együtt tekintse meg. 

— Teljes ülés a kamarában. A szegedi 
kereskedelmi ésj iparkamara péntekem dél-
után 2 érakor teljes ülést tar t a következő 
tárgysorozattal: A kereskedelemügyi magy. 
kir. miniszter munkásjutalmának átadása 
Drach Hermán bőrgyári ós Juhász István 
kendergyári munkásoknak. Elnöki jelenté-
sek: A kamára állásfoglalása a vasárnapi 
munkaiszünet és az üzleti záróra ujabb sza-
bályozása ügyében. Katonai szakmunkáski-
cserélő osztagok és munkósgyüjtő keretek 
létesítése. 'Magyar bőriparosok országos szö-
vetségének megalakulása. E l já rás pamutki-
utalás i ránti kérelmek körül. A polgári kö-
zönség cemé^itszükségletévek fedezése. Tit-
kári jelentés: Az átmenetgazdaság megszer-
vezése és a kamum szerepe az átménetgaz-
daságban. Javaslattétel a Wodianer-a\asp ka-
matainak odaítélésére. Esetleges inditvá-
nyok, 

- - Halálozás. Özvegy Aaslünder Mőmé, 
született Koch Emma október 25-én hosszas 
szenvedés u tán elhunyt. Halálát fia. dr. Ács 
Vilmos főorvos és leánya, Révész Béláné, to-
vábbá unokái gyászolják, 

— Városatya-választások előtt. Tömörkény 
István, dr. Ivánkovics Sándor és Vajda Béla 
halálával három törvényhatósági bizottsági 
tagsági hely üresedett meg. Az igazoló vá-
lasztmány csütörtökön ugy határozott, hogy 
a novemberi közgyűléstől kérni fogja a vá-
lasztás napjának megjelölését. 

— Tüdőbeteg-alap, Bácsmegye tudvalevőleg 
az országnak az a része, ahol legjobban 
pusztít 3 tüdővész. Dr. Baloghv Ernő főis-
pán most tüdőbeteg-alapot létesít, hogy a 
tüdővész elleni küzdelmet az összegyűlő te-
kintélyes összeggel is hatályosabbá tegye. 
Az alapra a báesmegyei községek és magá-
nosok adományaiból eddig közel egy millió 
korona jött össze. 

— Pályázat alapítványi kamatokra. Néhai 
Beregi Lajos emlékére a szegedi gyarmatáru 
ügynökök által létesített 1300 koronás ala-
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Pénteken, szombaton 
és vasárnap II 
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Az ősz 
beálltával védekezzünk a szél és zord idő-
járás káros hatása ellen. Az érzékeny bőr 
fölfuvásának a legbiztosabb ellenszere a 
Diana-alabástronipuder és a Dianaarc-
krém. Előkelő, szép, matt teintet ezen 
csodás bőrápolószerek használata által 

érhet el. A Diana-készitmények a 

legszebb 
rózsás, hamvas arcbőrt idézik elő, a bőrt 
bársonyosan puhitják s a bőrnek e fiatalos 
tulajdonságait tartóssá teszik. A kozme-

tika legkiválóbb 

ajándéka 
ez a két csodaszer, mely a modern nő 
pipereasztaláról nem hiányozhat s a női 

szépségápolás elemi kelléke. 

Mindenütt kapható! Főelárusitóhely: 

Diana Kereskedelmi Rt. 
Budapest, V., Nádor-utca 6. szám. 


