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mamcsiDOÍksá® nyilvámfartárában (népfölkelő 
HáHaLóeeá léptették elő. 

— Bethmann-Hollweg Homburg fürdőben 
iFramkfurtból jélentfik: iBetihmamu-ÍHioQilweg 
hirodlailmi .kiameéliár szerdán Frankfurtiba ér-
kezetiti, aheiwnaai réviid tartózkodás után Hom-
burg fürdőibe utazott. 

— A javadalmi bizottság ülése. A java-
dailmii líMzatitsá® pénteken délután (tartja 
iilését Balogh Károly pénzügyi tonáosoe el-
möiMéséved. Az iilés ttiárgya ® mult jbavá üzlet-
eredmény. 

— Élelmezési kérdések tárgyalása Bécs-
ben. Bécsből jelentik: Gróf Tisza István mi-
niszterelnök csütörtökön regiglel Latinovits 
Endre titkár kíséretében Bécsibe érkezett. 
A délelőtti órákban a 'miniszterelnök tanács-
kozott báró Glrillány Imre földmivelésiigyi 
miniszterrel és báró Kiirthy Lajossal, a 
Közélelmezési Hivatal elnökével. Ez az elő-
zetes megbeszélés az élelmezési kérdések 
tárgyalására vonatkozó közös értekezlet 
előkészítésére szolgált. Gróf Tisza István 
miniszterelnök később meglátogatta gróf 
Czernin Ottokár külügyminisztert. 

— Hadvezérek kitüntetése. Bécsből jelen-
t ik: A (király lova® Henriquez János gyalog-
sági tábornoknak, egy hadtestnek az ellenség 
elÖttt váló eredímiéniyes vezetéséért (a1 Liipót-
inemd I. osztályát adömámyoratia ia badliéMifc-
méminyet igs a kardokkal, Papp Dániel eizre-
(icsnat ós Ráth Pá l ezredesnek pedig a vas-
fectponiaiiiend II. osztályát a .hladíiékiitmósinyel 
ós ia íkiarftoíkkals. A hadsereg rendeleti lapja 
közíli, bogy ő felsége a katonai érdemkereszt 
első osztályát adloményazta a hadiékiitiné-
nyelkikel ós a karfákkal Rohr és báró Kirch-
baah vezéimredisseíkndlc egy Ibaidtsiemetgmak az 
eMemsóggel 'üzemiben vailó eredményes vezeté-
séért, megparancsolta. (továbbá, bogy Tersz-
tyánszky vezérrezredesnék egy hadseregnHek 
az el'lianiséggéi szemben való enedanényes veze-
téséért legfelsőbb elismerését a [kardok eigy-

dőben való adományozásával (tudomásaira 
I adják. 

— Tiltó rendelet a húsvéti tojásról. Báró 
Kürthy Lajos nandiletet intézett a város ha-
tóságához, amelyben: tudatja, bogy a ba-
romfitojás festése ós fomgalomhahoizaftela ti-
los. A rendelet ellen vetők lkét hónapi® ter-
jedhető elzárással és 600 koronái® terjedhető 
pénzbüntetéssel büntethetők. 

— Értekezlet a kereskedelmi és ipar-
kamarában. A kereskedelmi és iparkamara 
vezetősége értekezletre bivta össze a sze-
gedi toaníkok igazgatóit. Az értekezlet csü-
törtök délután volt és a Vagyonadó meg-
állapítása végett a 31-ikéig benyújtandó be-
vallásokkal foglalkozott. Ezzel kapcsolat-
ban arra vonatkozólag történt megállapo-
dás, hogy a tőzsdén nem jegyzett szegedi 
bankrészvényeket a bevallásba milyen ár-
folyamon állítsák be. 

— Börtön vizsgálat. Pénteken délelőtt a 
ilkirtönvizsgáló-bizottság Bokor Pá l helyettes 
polgármester vezetésével' ibört önvizsgálatot 
(tart. 

— Istentisztelet a zsinagógában. A péntek 
esti isitentezltelet kezdete 6 órakor tesz. írás-
magyarázat szombat idóMőfbt. 

— Sajtot árusit a város. Balogh Károly 
tanácsnok, a közélielmezési hivatal vezetője 
harfetményibein (tudatja, hogy a város (közfo-
gyasztás® rászóró mintegy fiz métermázsa 

"(svájci Bajit érlke25et;t. A sajtot utalvány ellené-
ben a közélelmezési hivatal által meglbizbtit 
kereisikedlőlki fogják árusitanii. A sajtutalványit 
— elsősorban tisztviselők részére — a köz-
élelmezési hivatal állít ja kL A sajit nagybani 
eladási ára vi szonf el árus iltók részére kilo-
gramimonkii.nt 9 kortana 15 fillér, kicsinyben 
tiz korona. Az elárusitió kereskedők üzletében 

a fenti árakat látható helyen ,ki kell függesz-
teni. 

— A Fehértó halgazdasága. A Fehértó 
halgazdaságának ügyében a fanács felárt az 
Országos íHiailészati Felügyeü őséghez is, mely-
Jlyel közölte a Magyar Földbártoklbamlki ás-
ómért, a jánlatát és a beküldött, tervek költség-
vetésének átdolgozását kérte. A tanács meg-
keresésére az Országos ("Halászata Felügyelő-
ség most a követki?2Őkíben válaszolt: (Megke-
resésére van szerencsém tisztelettel jelezni, 
bogy a (Fehértó ihaJgazdaságú'nalki ügyében 
alafkitott tanácsiba való kiküldésünk érdieké-
ben a minisztériumhoz az előterjesztésit mue®-
fettük. A Magyar FÖldbitrtakbaink r.-t.-nak 
hivatalunkkal közölt ajánlatára nézve 'telje-
sen a magunkévá tesszük a h tanács amaz 
állásfoglalását, hogy a .bank ajánlatának dr-
démleges tárgyalásnál' addig szó sem lehet, 
amiig azt rá&zlptes tervvel és íkölfségyetéssed'. 
ki nem egészíti. A hivatalunkhoz 17/917. sz. 
állatit bcküldötít, Itervek; Ikölt'íégvetdgóinek i'ut-
dólgozí'usa folyamattan van; különösen a «s®i-
vattyutelep betremfcráséniek költségénél vanat-
kozó adatok beszerzése igényel azonban a. 
imlai viszonyok között nagyobb 'ütámjárástL 
Kér jük tehát még egy ideig a szives (türelmü-
ket. Az Orsrágoe Halászati Felügyelőség ve-
zetője Répcísi miniszteri osztálytanácsos. Az 
értesítést a tanács csütörtöki (ülésén mutatta 
ibe Bokor Pá l helyettes-polgármester és a 'ta-
nács azt tudomásul! vietitie. 

— Hogyan tervezték a kémek a malmok 
ék raktárak fölgyujtását. A kormánynak 
(tudomására: jutott, hogy eUeníségeink a mal-
mok, ráktárak foOlgyuj fására, a lovak és 
marhák befeigiségcsirákkial, döggel fertőzésére 
kémekkel árasztotta el az országot. A kor-
mány rendeletiben hívja fel a hatóságokat a 
véd/ehezésre. A kémek a tüzeseitek okozásár a 
állítólag egy kerek, kemény ipapirhól ké-
szült 10—11 cm. hosszú és 3—3 és féli centi-
méter átmérőjű fekete tokkal vannak fel-
ezerelve. A itdfe fedője alat t vékony hegyes 
üvegosucs tűnik szembe, amely a ltok íbtetajé-
ből nyúlik fel. Az üveg hegyét, letörik és az 
egész tokot, függélyesein beleteszik a gyúlé-
kony anyagba. A ló- és szairvB^max-haáliIo-
máray mjeigfertőzésére állítólag az a anód van 
tervbe réve, hogy az ügynökök a ikutákta 
és itató vályúkba .baeillusokiat tartalmazó 
tablettákat idobnak, mely ItlaibOeítták fehéreik 
é'i Valamire] kisebbek, mint a® ismert aspi -
iriintaibleltiták melyekhez pnsrta kézzel hozzá 
nyúlni nem szabad. A fegyveres erőnek vagy 
szöreteéges csapatoknak' hátrányát, vagy az 
élllenségnek étősnyót célzó ily cselekményeiket 
elkövető polgári egyéniek is a katonai bün-
tető bíráskodás alá hied'yeotetnék, büntetésük 
költiéláibalá halál, vagy enyhébb beszámítás 
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Tenger* 
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-

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

előre 
tudja, hogy belső tartalmánál fogva a legmegbíz-
hatóbb és leghatásosabb háziszer, fájdalomcsilla-
pító, hüsitő, enyhitő és egészségápoló. Egy háztar-
tásból sem szabad tehát hiányoznia. 

kis üveg Diana-sósborszesz ára K 1.30 
nagy „ „ „ » n 350 
legnagyobb „ „ » » 7.— 
D I A N A k e r e s k e d e l m i r . - t 
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