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A polgári vendéglő első étlapja. 
(Saját tudósítónktól.) Legutóbbi (számá-

ba® jelentette a Délmagyarország, hogy a 
polgári vendéglő április tizemötödiíkén meg-
kezdi működését Nem tehet előre látni, hova 
fejlődik még ez a szociális intézmény, de 
unimt az általános érdeklődés megnyilvánulá-
sából kitűnik, Szeged, élelmezési hivatala e 
példával utat mutat minden magyar város 
.középosztályának anyagi megkönnyebbítésé-
ire. Hogy a polgári vendéglő mikép fog pros-
perálni, az csakis a vezetéstől ós attól függ, 
hogy a város ne legyen szűkmarkú és ne ri-
adjon. vissza akkor, ha az első deficitet kell 
tudomásul vennie. Mert itgpiészdtles, hogy 
ráfizetésre lehet, sőt kell is számítani, hi-
szem nem valószínű, hogy az élelmiszerek 
árainak őrült iramú magassági versenyében 
napi két koronáért mindvégig lehessem olyan 
ellenszolgáltatást adni, mint amilyent az eb 
ső hétnek már most megállapított étlapja 
igér. 

Az első heti étlap április lóitól április 
21-ig a következő: 
Vasárnap. Délbem: burgonya gombóc leves, 

sertés sült, (káposztafőzelók. Va-
csora: ricset, füstölt fej-lábbal. 

(Hétfőn. Ebéd: reszelt tésztaleves, marhahús 
, j vöröshagyma mártással és burgo-

nya. Vacsora: sertésaprólék pör-
költ burgonyával. 

Kedden. Ebéd: bableves, borjúsült, édes-
burgonya. Vacsora: savanyu tüdő-
gombóc. 

Szerdán. Délben: bungonyaleves, rántott hal, 
prdbeli főzelék. Vaosooja: (Grana-
dier marsch. 

Csütörtökön. Ebéd: galuska leves, marhahús 
káposzta főzelékkel. Vacsora: .pap-
rikás burgonya, egy diarab főtt to-
jással 

(Pénteken. Ebéd1: burgonya leves, rántott hal, 
babfőzelék. Vacsora: túrós metélt. 

Szombaton. Ebéd: metélt levess, 'borjú sült 
savanyu burgonyával. Vacsora: 
paprikás /burgonya fél virstiveL 

) A) minőség mellett természétsen elsőran-
gú dolog a mesnnyisóg kérdése. E tekintet-
ben sem lehet panasz. A leves 3 deciliter, a 
főzelék 4 decá'liter és a hus főtt vagy sült 
állai>otban 7 dekagramm lesz. Este a parkölt 
13 deka, a tüdő 3 deciliter, a tészta 5 deci-
liter. A két koronáért még kenyér is jár, 
délben és este 6—6 deka, természetesen ke-
nyérjegy ellenében. 

— A hadbavonalt vádlottak ellen felfüg-
gesztik a bűnügyi eljárást. Budapestről te-
lefonálja tudósítónk: Az igazságügyminisz-
ter valamennyi ügyészséghez intézett ren-
deletében közli, hogy ama hladbavanult 
vádlottak ellen, akik 1914 ,szeptember 20dka 
előtt elkövetett és öt évnél nem nagyobb 
büntetéssel sújtható bűncselekményért el-
járás folyik, elrendeli az eljárás felfüggesz-
tését. Ilyen esetekben háború után az 
ügyészség indítványt tehet az ügy meg-
szüntetésére. 

— A kereskedelmi miniszteri államtitkár 
— magyar báró. Budapestről jelentik: A 

ikfiirály Lers Vilmos kereskadtaemügyi mi-
niszteri államtitkárnak „a, közszolgálat terén 
szerzett kiváló érdemei elismeréseül" a ma-
gyar bárói méltóságot adományozta, 

— Vetőmagvak szállitása. Közöltük már, 
hogy a Szegedi Lloyd Társulat táviratilag 
fordult a földművelési miniszterhez, hogy a 
vetőmagvak szállítását engedélyezze. A föld-
művelési miniszter áttette az ügyet a Máv. 
•igazgatóságához, ahonnan szombaton a kö-
vetkező távirat érkezett a Lloydhoz: A m. 
kir. földművelési- miniszterihez intézett bead-
ványára értesítjük a tisztelt társulatot, hogy 
a vetőmagvak és dughagyma, valamint a 
gyékénytakarók, mint üres göngyöleteknek 
elszállítása iránt intézkedtünk. Á forgalmi 
főosztály igazgatója-

— Báró Papp Géza összeférhetetlenségi 
ügye. Budapestről telefonálja tudósítónk: Az 
összeférhetetlenségi bizottság szombaton 
este tárgyalta báró Papp Géza ügyét* aki 
a nagytétényi sertéShizlalóiuak igazgatósági 
'tagja. A bizottság hét szavazattal öt elle-
nében kimondotta az összeférhetetlenséget. 

— A tisztviselők kiskertjei. A tisztviselők-
ből alakult (Szegedi Tisztviselők (Kiertgazda-
sági Társasága teljes erővel megkezdte mű-
ködését, hogy a szép cél érdekébe®, a kellő 
eredményt biztosítsa. Az egyes telepeken a 
munka már megindult és a bérlők a parcel-
lák legnagyobb részét .már át ás vették. A 
társaság elnöke, Hauser Rezső Sándor most 
arra kéri azokat a bérlőket, akik ta felsővá-
rosi, alsóvárosi ós rófcusá telepe® jegyeztek; 
de parcellájukat még nem vették át, hogy 
ebből a célból vasárnap, április 1-én, dél-
után 4 órakor a helyszineu megjelenni szí-
veskedjenek. 

— Anya- és csecsemővédők vizsgája. A 
inágy gyermekhalamidlóság (megakadál yozááá-
ra a kormány több rendeletet bocsájftott ki. 
Ezek közé tartozik a belügyminiszternek az 

a rendelete, mellyel anya és csecssmővédő ál-
lások szervezését rendeli el. Anya és csecsemő-
védő lehet mindem nő, aki négy polgári isko-
lát és a speciális tanfolyamot elvégtezte. Az 
első tanfolyam Szegedem szombaton záródott, 
A bábaképző intézetben 31 növendék vizsgá-
zott le. Április 15-től március 31-ig tartott a 
tanfolyam, melynek három tantárgya volt: 
szülészeit, gyermek gondozás és a gyermek-
védelem alapelvei Az elsőt dr. Mann Jakab 
egyetemi magántanár, a másodikat dr. Tur-
csányi Imre és harmadikat dr. Szalag József 
főkapitány adták elő. A vizsgán Kőszegi 
Sándor belügyminiszteri osztálytanácsos, a 
gyermekvédelmi osztály főnöke elnökölt, aki 
a vizsga eredménye fölött a legteljesebb el-
ismerését fejezte ki. 

— Védekezés az ellenséges repülők ellen. 
Budapestről jelentik: A fővárosban hirdet-
mény jelent meg, amely az ellenséges repü-
lők ellen való védekezésre hávja fel a lakos-
ságot. A hirdetmény szerint a repülőtechnika 
mai állása és más harctereken szerzett ta-
pasztalatok azt mutatják, hagy nem lehetet-
len, hogy ellenséges repülők Magyarország-
ra is ellátogatnak. Igy megfelelő intézkedé-
sekről kell gondoskodni!. Ha ellenséges re-
pülő jelenik meg Budapest környékén, min-
den laktanyában takarodót fújnak, a vár 
bástyájáról pedig erősébb hangot és Mny't 
adó rakétát ibocsájtanak föl és megszólalnak 
a szirénáik A tereken és utcákon tartózkodni 
tilos. Ajánlatos a felsőbb emeletről az alsób-
bakra lesietni. A kaprukat nyitva kell tar-
tani, hogy az emberek az utcákról oda mene-
külhessenek. Hasonló tartalmii falragasz töfe> 
vidéki városiban is megjelent. 

— A Dugonics-Társaság Arany-Ünnepe. 
A Dugonics-Társaság, igazgató-tanácsa még 
a télén elhatározta, ihogy Arany-ünnepet 
rendez, az eredeti program azonban nem volt ke-
resztülvihető, mig most végre sikerült megálla-
podni a szegedi Arany-ünnep napjául április 
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A legszenzációsabb műsor. 

Két nagy sláger. - WALDEMÁR PSYLANDER 
és RÍTTA SACHETTÓ a főszerepekben. 
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Dráma 3 felvonásban. — A főszerepben: 

Waldemár Psylander. 

ji leütés feleség' 
Egy szerelmes asszony játéka 3 felvonásban. — A főszerepben: 

Ritta Sachettó. 
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