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Géza liomvédzászlós, .tanárjelölt, aki egy év-
vel ezelőtt vezette oltárhoz leányát, Rózsikát, 
a harctéren szerzett betegségében elhunyt. 
A gyászesetről .a mélyen sújtott fiatal öz 
vagy és a család megható gyászjelentést 
adott .ki. A temetés Ikeddem délután 4 órakor 
•marit végbe általános részvét mellett. 

— A harctéri sikkasztok orgazdái. A 
szegedi kir. törvényszék .kedden déliben hir-
dette ki az Ítéletet Deutsch .Ödönné és társai 
ügyében, akiket azzal vádolt az ügyész, hagy 
elrejtettek 60.000 koronát, amit Goldsehmied 
Eleik hadnagy, Deutsch Ödön .ós Brunner Fá-
bián őrmesterek a harctéren sikkasztottak. 
A bíróság a vádlottalk közül .Deutsch ödön-
nét, 'Steimer Jakabnót Kalmár Antalt 'és Kal-
már Amtakiét bűnpártolás vétségében mon-
dotta ki bűnösnek és Deutschnét másfél évi, 
a másik három vádlottat pedig nyolc-nyolc 
hónapi .fogházra itélte. A kiszabott büntetés-
be a ibi.róság beszámított Deutscbnénaik öt 
hónapi, a többi vádlottnak pedig /négy és fél 
hónapi vizsgálati fogságot. Brunner Fáhián-
nát, Brunner Józsefet, Goldsehmied Adolfot 
és Gyenes Antalt fölmentette a bíróság, Az 
ügyész az elítéltekre vonatkozóan az eltérő 
minősítés miatt, a védők a bűnösség 'megál-
lapítása .miatt fölebbeztek. 

— Rendelet a cipő makszitnálésáról. A 
hivatlos lap keddi száma rendeletet közöl a 
cipőáruk árának és forgalombahozatalának 
szabályozásáról. A terjedelmes rendelet rész-
letesen megállapítja a cipőáruk készítésének 
körülményeit, beszámita a cipő árába a 
cipő anyagát, a munkabért és a rezsit, amely 
11>—24 százaléik lehet. Azt az összeget, me-
lyeit .mindezeknek beszámításával kapunk, 
önköltségnek hivja a rendelet; ehhez .szá-
mítandó meg kicsinyben és nagyban, ugy 
hogy az előállító kap 6%-oít, a közvetítő ke-
reskedők pedig 20, illetve $4, illetve 30, illet-
ve 10%-ot /kapnak. Külön van szabályozva 
a külföldről behozott cipő ára, a helyi keres-

kedelem számára 10—30%-os haszonnal és a 
mérték utáni rendelés, melynél a tiszta ha-
szon a 15 K-mál nagyobb munkadi.in cipő 
után 40%. Külön rendelet .szabályozza a ci-
pőáruk képzitését; e rendelet lényege: a bőr-
anyag kímélése és bizonyos bőrpótló anya-
gok használatának kötelezővé tétele; a ren-
delet felsorolja, .hogy melyek azolki a pótló 
anyagok, melyeket fel kell használni. A ke-
reskedelmi és .iparkamaráik székhelyén ár-
vizsgáló bizottságokat alakítanak a vitás 
(kérdések eldöntésére; a bizottságban a fo-
gyasztóknak is lesz képviseletük. Minden 
cipőn meg kell jelölni az árat és ia .készítés 
hónapját, amit tintával drott a „függője-
gyein" kell a cipőre rákötni. Az uj rendele-
tek április 10-én lepnek életbe. 

— Halálos pílótaszerencsétlenség a sze-
gedi repülőtéren. Slaina Leopold huszonegy-
éves bécsi származású pilóta, akit körülbelül 
egy évvel ezelőtt helyeztek Szegedre, hétfőn 
délelőtt tiz óraikor kétfedelű repülőgépével 
háromszáz méter magasból .lezuhant és ször-
nyethalt. A katasztrófa utáni pillanatokban 
érkezett a repülőtérre Sándor János belügy-
miniszter felesége a fiával és annak meny-
asszonyával, Zeyk ba ronegszel, aki vőlegé-
nyének repülését .akarta végignézni. A repü-
lést azonban a katasztrófa hatása alatt el-
halasztották. A lezuhant pilótát szerdán dél-
után .fél három árakor temetik a honvéd-
esapatikórház halottas házából katonai pom-
pával. A helyőrség különböző fegyvernemei 
küldöttséggel képviseltetik magukat és részt 
rvesz a temetésen a bécsi és budapesti Aero 
Szövetség is. A szerencsétlenségről távirati-
lag értesíttették Blama Leopold családját. A 
vizsgálat megállapította, hogy a szerencsét-, 
lenség a pilóta hirtelen rosszulléte miatt kö-
vetkezett be. 

— Öngyilkos verseci orvos. Kö ülbelül 
egy évvel ezelőtt foglalkozott a szegedi hon-
védhadosztálybiróság a verseci katonaszaba-
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ditó orvostok (bűnügyével s dr. Kende orvost 
Ikdlenc évi hürtüinre ítélte. Vizsgálat folyt 
még őr. Kohn Emil, dr. Trebitsch Sándor és-
dr. Balogh Zsigmond verseci orvosok ellen. 
Kohn ínég a vizsgálat elején agyonlőtte ma-
gát, dr. Trebitsch a temesvári helyőrségi 
kórházban lett öngyilkos, most a harmadik 
orvos is végzett magával. Dr. Balogh Zsig-
mond tartalékos ezredorvos (nagymennyiségű 
morfiumot vett he s hétfőn reggel meghalt. 

— A szénbányák lefoglalása. A hivatalos 
lap keddi .száma a kormáiny rendeltét közli, a 
mely felhatalmazza a kereske.-ügyi minisz-
tert, hogy a rpénzügyi.ndszterr>el egyetértő-
leg a szén, bniket vagy koksz termelésével 
és előállításával foglalkozó bármely űztem,, 
vagy telep birtokosát arra kötelezhesse, 
hogy üzemét a személyzettel együtt haszná-
latra átengedje. Ezt a miniszter .akkor ren-
delheti el, ha az üzemek vagy telepek vala-
melyike meni termel annyit, a mennyit ter-
melőképességéhez mérten előállítani lképes, 
vagy ha a, vasutak és közüzemek *,részére 
szükséges szenet nem szolgáltatja megfelelő 
feltételek mellett, végül ha az egyéb fo-
gyasztás céljaira szolgáló szénért .indokolat-
lanul magas á r t követel. 

— A Szegedi Zsidő Árva-Egylet március 
lió 18-án vasárnap délelőtt féltízkor a hit-
község tanácstermében közgyűlést tart. A 
közgyűlés tárgya: .Elnöki jelentés. Elhaltak 
elparemtálása. Alapítványok 'ás ují. tagok 
bejelentése. Az 1916. évi zárszámadás , va-
gyonkimutatás, 'évi jelentós stb. 

— Piíótahaiái. A szegedi repülőszázad kéri 
a következők közlését: Slámá Leopold 21 
éves bécsi illetőségű pilót, őrvezető, 12-én 
délelőtt tiz órakor .a szegedi repülőtéren 300 
méter magasságból lezuhant .és a helyszínen 
rögtöni halálát lelte. Bajtársunk temetése 
14-én délután fél 3 órakor lesz a honvéd csa. 
patkói-ház halottas házából a szegedi helyőr-
ség részvételével. 

— A keríbérlő tisztviselők alakuló gyűlése 
Fölkérem azon tisztviselő urakat és egyéb 
közszolgálati allkalmazoittiakiait, akik a város 
által most kerti gazdálkodásra kiadandó 
.parcellákra, igényüket bejelentették, március 
hó 16-án .délután 4 órakor a közgyűlési te-
remben megjelenni szíveskedjenek, hogy az 
országos közélelmezési elnöki rendeletének 
megfelelőleg az alakulás megtörténhessen. 
Szeged, 1917. III. 33. Polgármester. 

—• Hadbavonultak hozzátartozóinak biz-
tosítása. Az Auguszta-gyorssegély alap hadi-
bi zfositástnak osztálya megkeresése folytán 
a főispán rendeletbe hívta föl a polgármes-
tert, hogy a badbavonulfak hozzáta.rtozóit 

Tenger-
sok utánzatot ajánlanak mostanában Diana-sós-
borszesz helyett egyes üzletekben a vásárló közön-
ségnek, melyek hangzatos elnevezések 

és sokszor a megtévesztésig hasonló külső csoma-
golásban kerülnek forgalomba. A gyalog-

ha elmennek egy-egy kirakat előtt, mégis minden 
jobb üzletben ott láthatják a valódi Diana-sósbor-
szeszt, melyről mindenki 

e l ő r e 
tudja, hogy belső tartalmánál fogva a legmegbíz-
hatóbb és leghatásosabb háziszer, fájdalomcsilla-
pító, hűsítő, enyhítő é s egészségápoló. Egy háztar-
tásból sem szabad tehát hiányoznia. 

kis üveg Diana-sósborszesz ára K 1.30 
nagy „ „ „ „ „ 3.50 
legnagyobb „ „ „ „ 7.— 

D I A N A k e r e s k e d e l m i r.-t. 
Budapest, V., Nádor-utea 6. 


