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aranylapjail gazdagitotMk. Sfae®ed«n a ha-
gyományos® ünnepségek keretében emlékez-
nek meg a nagy napról. 

—- A postai csomagforgaiom korlátozása. 
Budapestről jelentik: A postaigazgatóság 
közlése szerint a postai csomagjáildemény-
torlódásra való tekintettel ezentúl mindad-
dig, míg a : rendkívüli viszonyok tartanak, 
minden csütörtökön a magáncsomagok fel-
vétele szünetel. E napokon tehát a székes-
fővárosi postahivatalok délelőtt, a vidéki 
postahivatalok és postaügynökségek pedig 
ugy délelőtt, mint délután csak sürgős jhiva-
talos, gyósgyszer, sebészeti eszköz, kötszer, 
hadfelszerelés) csomagokat, továbbá élesz-
tői, vetőmagvakat és készpénzt tartalmazó 
csomagokat vesznek fel. 

— Kitüntetések. A hivatalos lap közli, hogy 
a király a hőéi halálit halt Homár Ernőnek a 
harmadosztályú katonai érdemkeresztet, 
Polczner Erómék a harmadosztályú vasko-
ron a rendet adományozta. — Debreczeni Nán-
dor a EH/1, népfölkelő gyalogzászlóaljnál be-
osztott 5. honvéd gyalogezredbe!! tartalékos 
főhadnagynak az ellenség előtt tanúsított 
vitéz magatartása és kitűnő szolgálata elis-
meréséül az újólagos legfelsőbb dicsérő 'elis-
merés másodszor — a kardok egyidejű ado-
mányozása mellett — tudtul adatott, — A 
király Furdek (Miksa, a. szegedi honvéd had-
osziálybiróságmál beosztott tartalékos száza-
dos-hadbírónak különleges alkalmazásban 
teljesített kitűnő szolgálatai elismeréseűl a 
vitézségi érem szalagján a koronás arany 
érdemkeresztet adományozta. Bálhih József, 
a 2. honvéd lovas tüzérosztálynál beosztott 
1. honvéd lovas tűzórosztálybeli főhadnagy-
nak az újólagos felsőbb dicsérő elismerés -
a. kardok egyidejű adományozása mellett —-
tudtul adatott. 
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— Istentisztelet a zsinagógában. Március 
15-én délelőttit féltizenegykor istentisztelet 
lesz a zsinagógában a tanuló ifjúság részvé-
telével. 

— Szeged és Arad közt eltűnt és meg-
került pénzeslevél. Aradról jelentik : Ked-
den délelőtt a rendőrség bűnügyi osztálya 
nagy aparátussal kezdett egy nagyobb sza-
bású bűnügy nyomozásához. Délelőtt tizen-
egy óra tájban az aradi vasúti postafőnöík-
ség telefonon jelentést tett a rendőrség bűn-
ügyi osztályának, hogy a Szegedről Aradra 
érkezett vonat mozgópostájáról egg három-
ezer koronás pénzeslevél nyomávdamif eltűnt 
útközben. A vonat körülbelül ebben az idő-
ben futott íba az állomásra, ahol a vonatvezető 
nyomban jelentést tett a posta főn üknek, 
hogy egy Szegeden feladod háromezer koro-
nás pénzeslevél, .melyet egy hatóság cimére 
adtak fel, útközben eltűnt a vonatról és azt 
sehol sem találták. A mozgópostát tüzetesen 
átnézték, de a .levélnék nyomára sem talál-
tak. iBeretz (Ferenc rendőrkapitány, a 'bűn-
ügyi osztály főnöke azonnal széleskörű nyo-
mozást indított meg ós detektiveket, küldött 
ki az állomásra, akik kihallgatták a. mozgó-
posta alkalmazottait és a vonaton szolgálatot 
teljesítő személyzetet Ezután a detektívek 
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Előadások csütörtökön 3, 5, fél 7 és fél 9, pén-
teken és szombaton 5, fél 7 és fél 9, vasárnap 
2, fél 4, 5, fél 7 és fél 9 órakor kezdődnek. 
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hózlfcutatást tartottak, de sebül semmi nyoma. 
nem volt a pénzeslevé] ellopásának. Délután 
két órakor váratlan fordulat történt az ügy-
ben. A vasúti postafőnökséget, fetetonon hív-
ta fel az apátfalvai vasútállomás és jelen-
tette, hogy a Szegedről Aradra tartó vamet 
mozgópostájáról reggel egy levelee .-/sátoai" 
adtak le az állomáson és ebben a zsákban egy. 
•háromezer koronás pénzestevelet találtak, 
melyet jegyzék nélkül adtak le és igy nem. 
tudják, hogy mi tegyen a levéllel. Az aradi' 
vasúti postafőnökség közöli© az apát Falvai 
állomé sfelv Lgyázóva-1 a. történteket és kérte, 
hogy a tévedésből leadott pénzeslevetet a. 
legközelebbi vonattal küldje be Aradra-
Egyben értesítette a főnökség a rendőrségied 
is az esetről, mely megszüntette a nyomozást. 
A postafőnökség tovább folytatja a vizsgá-
latot, hogy kinek a gondatlansága az, hogy 
a. ipénzesstevél eltűnt és hogy hogyan került 
a pénzestevéi az egyszerű levetek közé. 

— Kereskedelmi iskolai tanulók színi-
előadása. Az állami kereskedelmi iskola tanulói 
vasárnap délután 4 órai kezdettel a reálisko-
la nagytermében jótékonyáéin nagy szmielő-
adást rendeznek. Jegyek Vanner Mihály cs»-
megeüzletében válthatók. Főrendező Ferenczi 
Frigyes, a tanulók részéről Dákits Mihály. 

— Halálozás. Schuller József magánzó szer-
dán este 87 éves korában elhunyt, A fnem.es 
szivü öreg úrban özv. Pallók Lajosáé értés-
atyját gyászolja. 

— Mezőgazdasági szabadságok ügyében 
a közigazgatási hatóság nem intézkedhetik. 
A honvédelmi miniszter rendeletet intézett 
a város hatóságához, amelyben megtiltja-, 
hogy a hatóság mezőgazdasági munka végy 
zésé.re tényleges katonák .részére kérelmezstt 
szabadságok ügyében fölterjesztést tegyenek-
A polgármesternek nemcsak fölterjesztéseket 
nem szabad tenni, de kérvényeket elfogadni, 
vagy jegyzőkönyveiket fölvenni sem szabad.. 
A szabadságot csakis kihallgatáson, a pót-
testnél kell kérni. 

— Negyedmillió koronát talált. Szatmárröl 
jelentik: Dr. Stebier József szatmári fogor-
vos telefonon bejelentetne a rendőrkapitány-
súgnak, hogy egy páciense, aki rendelőjében 
tartózkodik, az Attiki-utcának az Arpád-
utcába való betorkolásánál, a keresi úttesten 
egy papírcsomagot talált, a melyről kide-
rült, hogy 249 darab ezerkoronás bank jegyet 
tartalmaz. Az összeget az orvos őrizet alá 
vette. A rendőrség nyomba® kiszállott Steiner 
József lakására, ahol. a talált, pénzt átvették 
és megállapították, hogy Kató Irma apai 
születésű hajadon találta meg a Eajzinger-
féle gyó,gyszertár előtt a nagy vagyont rej-
tő papírcsomagot. A leány előadta, hogy ja 
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sok utánzatot ajánlanak mostanában Diana-sós-
borszesz helyett egyes üzletekben a vásárló közön-
ségnek, melyek hangzatos elnevezések 

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

jás*ék, 
ha elmennek egy-egy kirakat előtt, mégis minden 
jobb üzletben ott láthatják a valódi Diana-sósbor-
szeszt, melyről mindenki 
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tudja, hogy belső tartalmánál fogva a legmegbíz-
hatóbb és leghatásosabb háziszer, fájdalomcsilla-
pító, hűsítő, enyhítő és egészségápoló. Egy háztar-
tásból sem szabad teliát 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-utca 6. 


