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és a kabinetiroda utján legközelebb a király 
elé terjeszti. 1 

— Be lehet váltani az ötödik hadikölcsön. 
kötvényeit. A hivatalos lap pénteki számában 
a pénzügyminiszter hirdetményt tett (közzé, 
amely szerint az 1916. évi október I-d kelettel 
tólboosátott ötödik haidikölcsön kötvényei el-
készültek és a jegyző felek részére az laléirásl 
helyakmél rendelkezésre államaik. A kötvé-
nyeiket kizárólag annál az aláírási helynél 
•tehet beváltani, amely a pénztári elismer-
vényt kiállította. A .kötvényt az aláírási he-
lyek díjmentesem szolgáltatják ki, de a póstaf 
költségeket természetesem a feleknek kell vi-
selniük. A kötvények 2000, 5000 10.000 és 
60.000 korona nóvétrtékü bemutatóra szóló 
eimletieklben kerülnék kiadásra ós az egyes 
címleteik 1917. évi április hé 1 -én esedékes 
kezdő szelvényű hnsz darab szelvényt és 
egy szelvényű talvárnyt tartalmazó szelvény-
ivvel vannak ellátva. 

— A szegedi csecsemővédelmi tanfolyam 
vizsgája. A Stefánia-Szövetség a kormány 
támogatásával tudvalévőleg csecsemővédelmi 
tanfolyamot rendezett az országban. Össze-
sen tíz városban rendeztek tanfolyamot, köz-
tük Szegeden is. A szegedi kurzus hat hétig 
tartott. Dr. Mann Jákiaib volt a tanfolyam 
igazgatója és egyik előadója: dr. Turcsányi 
Imre, az egészséges és Ibetag gyermekekről 
dr. Kiss Menyhért, a szülésről, dr. Szalay 
József főkapitány a gyermekvédelem alap-
tanairól tartottak előadásokat. A tanfolyam 
résztvevőd szombaton vizsgálatot, tesznek a 
bá/baképzőben. A vizsgálaton dr. Kőszeghy 
Sándor miniszteri tanácsos, a 'belügyminis®-
terinan gyermekvédelmi főnöke fog elnökölni. 
A vizsgálat, amely írásbeli és szóbeli résziből 
áll, reggel nyolc órakor kezdődik és nyilvá-
nos. 

— Az átmeneti gazdálkodás. Budapestről 
Í r ják: A sajtó és a különböző gazdasági tes-
tületek már régen sürgették, hogy megfelelő 

| szakemberek idejekorán foglalkozzanak azok-
] kai a fontos és nehéz feladatokkal, melyeik 

a. háborús gazdasági állapotból a iheke nor-
mális gazdasági állapotába, való átmenet kö-
rül felmerülnek. Előterjesztések, memoran-
dumok is készültek ebben az ügyben és fél-
hivatalos közlés arra vall, hogy a korai,ány 
ezeket a kivánságdkat akarja honorálni. A 
szóiban lévő problémák intézésére nézve ter-
mészetesen nagyon fontos az Ausztriával va-
ló kapcsolat. Értesülésünk szerint odaát már 
előrehaladottabb stádiumban van a dolog: 
már az átmeneti gazdálkodás intézésére hi-
vatott kormány megbízottat is emelagetik 
Riedl kereskedelemügyi miniszteri osztály-
főnök személyében, aki azelőtt a bécsi ikeres-
ledelimi kamara titkára volt, Mellette mfnt 

szakreferensek hir szerint elsősorban na-
gyobb gazdsági testületek vezető [tisztviselői 
— -tehát tulaj,donképpen nem állainhávatalno-
kok, hanem gyakorlati szakemberek — jön-
nének tekintetbe. Ha. a kérdés személyi részét 
(nálunk hasonló módon intéznék el, mint 
Ausztriában, akkor kétségtelen liogy az át-
meneti gazdálkodás előkészítésére 'hivatott 
szervezet vezetője gyanánt Lers Vilmos ke-
reskedelemügyi államtitkár, a külkereskedel-
mi osztály főnöke jönne kombinációba. 

— Szélhámos segédjegyző. Aradról jelen-
tik: -Nagylakira pályázott segédjegyzőnek 
Herteli Imre Mihály aki mint snájdig zász-
lós jelentkezett Nagylakon, hogy elfoglalja 
hivatalát. Mielőtt ezt megtehette volna azon-
ban, a nagylaki csendőrök letartóztatták, 
mert a .komárommegyei Perhete község jegy-
zője táviratban értesítette őket, hogy Herteli 
aki ott segédjegyző volt, több rendbeli sik-
kasztás és csalás elkövetése után megszökött. 
Nagylak község jegyzőjének intervenciójára 
a csendőrök megelégedtek azzal, hogy a szál-
lodában hagyták őrizet alatt a szélhámost, 
amig sikerül, magát tisztáznia a vád alól. Ez 
annyiban sikerült neki, hogy a szálloda ab-

lakán, a kapu előtt őrtálló csendőr kijátszá-
sával .megugrott. 'Mikor szökését, észrevet-
ték és üldözni kezdték, már Péskáiiól volt, 
az Arául felé robogó vonaton. I t t észrevette, 
hegy a nyomában vannak s fölhasználva az. 
alkalmat, hogy Arad felől ép akkor robog 
a Szeged felé tartó vonat, átszállt és utazott 
Szeged felé. Makónál újból észrevette, hogy 
a nyomátón vannak, nyugodtan kiszállt és-
bement a városiba. Másnap reggel egy rendőr-
a telefonom kapott személyleírás alapján a pi-
acon fölismerte és elfogta. A Makói rendőr-
ség ,az elfogott szélhámost átadta az ügyében, 
eljáró csendőrőrsnek. :A veszedelmes embert,, 
akiről időközben kiderült, hogy nem zászlós, 
sőt soha katona sem volt és hogy Budapesten 
is tömérdek szélhámosságot követett el és* 
ezrekre rugó összeget csalt össze, most már 
megvasalva vitték előbb Nagylakra, majd az 
ügyészség utasítására Komáromiba, Most az-
után az a meglepő értesítés érkezett a, makói 
rendőrséghez, hogy Herteli Ve^próm város. 
alatt, kiugrott a vonatból és nyomtalanul el-
tűnt az őt üldöző csendőrök szeme elől. Most 
újból nyomozzák. 

— A szegedi szervezett munkásnők va-
rára ap délután 3 órakor a Munkás-otthon u.r 
helyiségében (Somogyi-utca 2., „Fekete ház") 
Nők napja ünnepélyt tartanak, amely alka-
lommal a Munkás-otthon u j helyiségeit, is-
ünnepélyesen megnyitják. Az ünnepély mű-
sora a következő: 1. Megnyitó beszéd, t a r t j a 
'Beregh Lajos. 2. Alexander levele Alexandria. 
hoz, szavalja Tóth Imre. 3. Anyám mosni 
jár, szavalja We.nner .Boriska. 4. Ünnepi be-
széd, előadó Müllei- Erna Buda,pestről. 
5. Knyáz Potemlkin szavalja Pestalics 
István. 6. A rongyos katona, szavalja Delet a 
Manci. 

— Leforrázott kisleány. Pap Antalné ki-
rály,halmi asszony március 27-én egyedül 
hagyta lakásában .tizenöt hónapos Julii,a .ne-
vű gyermekét. A kislány a kemencéről ma-
gára rántott egy' forró vizzel telt, fazekat. A 
szerensétlen gyemnek tegnap belehalt égési 
sebeibe. Az (ügyészség meginditotta a nyo-
mozást, hogy a kis gyermek haláláért ter-
hel-e valakit felelősség. 

— Hirek P.sylander öngyilkosságáról. 
Amilyen részvét csak mozimüvésznek juthat 
ki, az jutott osztályrészeid a leghíresebb dán 
színészek egyikének, a ' t ragikus végzetü 
Psylander Waldem árnak, akit délceg ifjiu 
korában, művészi képességeinek teljes teljé-
ben, váratlanul ragadott el a halál. A világ 
valamennyi sarkában, ahol csak lap megjele-
nik, a mostani háborús idők dacára, mikor 
ugyszóh'án a lapok minden sara háborús 

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

alaff 
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 hűsítő, enyhítő és egészségápoló. Egy háztar-
tásból sem szabad tehát hiányoznia. 

kis iiveg Diana-sósborszesz óra K 1.30 
" a gy » » „ * „ 3.50 
1 gnagyobb „ „ „ „ 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. 
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<m KORZÓ MOZI 
Igazgató: VASS SÁNDOR. Telefon 11-85. 

Szombaton és vasárnap 

A legszenzációsabb műsor. 

Két nagy sláger. — WALDEMÁR PSYLANDER 
és RÍTTA SACHETTÓ a főszerepekben, 

fi ái« L « f a I m ^ I é L mm mm n niniMroööattas 
Dráma 3 felvonásban. — A főszerepben: 

Waldemár Psylander. 

fi toHelcUs feleség 
Egy szerelmes asszony játéka 3 felvonásban. — A főszerepben: 

Rítta Sachettó. 
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Előadások szombaton 5, fél 7 és fél 9-kor, va-
sárnap 2, fél 4, 5, fél 7 és fél 9 órakor. 
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