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Ezeket, a legmagasabb áriakat a közvetlen 
•fagyasztók részére árusí tó kereskedők:' üzleti 
helyiségeiben szembetűnő helyen ki kell füg-
geszteni. A kereskedők a raktárukon lévő 
áruk árukülönibözetát tartoznak a euíkoriköz-
pontnak vistszaténiteni. iA felemelt árak áp-
rilis elsején léptek életbe. 

— Hegedűs alezredest egy évi börtönre 
ítélték. Aradról jelentik: A nagyszebeni had-
osKtályíbiróság ©égy napi tanácskozás után 
szombaton délelőtt hirdette (ki az Ítéletet He-
gedűs Ede alezredes, -az aradi internált tábor 
volt parancsnokának bünpöróben. A hadbíró-
ság öt-rendbeli 'bűncselekmény, illetve vótiséig 
a lapján az alezredest -tiszti állásától való el-
távolításra, érdemrendjeleinek elvesztésére 
és egy évi börtönre Ítélte. Egy,úttal elrendelte 
az itélet jogerőre emelkedóseig Hegedűs Edie 
előzetes letartóztatását is. Az itélet ellen való 
semmiség! panasz íbenyujtlásiára, mintán :a 
vedlő az itéletkihirderbésnél nem jelent meig, 
-három napi gondolkodási időt kért. Az itélet 
indokolása szerint Hegedűs alezredes, mint 
-az internált tábor parancsnoka, a köteles bá-
násmód szabályait megsértette és emiatt az 
internál tak sorsa nem elégítette k i azokat -a 
{követelményeiket, amelyeket az államhatalom 
az internáltakkal való bánásmódban megkí-
ván. A monarchiában ez volt az első per, 
amelyet az államhatalom indított egy inter-
nált tábor parancsnoka ellen:. Az itélet kihir-
detését óriási érdeklődés előzte meg. 

— Az élelmezési hivatal uj helyisége. A 
' temesvári katonai parancsnokság arról értesi 
tet te a város tanácsát, hogy a belvárosi ele-
mi iskola épületét, melyben az élelmezési hi-
vata l t fogják elhelyezni, ismét a város ren-
delkezésére bocsájtja. A tanács részéről dr. 
Thuróczy (Mihály tiszti főügyész, Doránszky 
Árpád mérnök és Gróf Dezső rendőrkapi-
tány (keddien veszik á t az épületet, 

— Szegedi Kereskedők Egyesülete mától 
kezdVe a Tisza Lajos-körut 56. szám alat t a 

Farítóth-fóle házban van. Tagclk felvilágosí-
tásért kéréssel és panasszal oda forduljanak. 

— A katonák húsvéti szabadsága. Az 
Őrszem jelenti: a hadvezetőség elrendelte, 
hogy a katonák húsvét ünnepén, a szolgálati 
viszonyok által megengedett kereteik között, 
mentesitendők ia szolgálat alól. A katolikus, 
evangélikus, református* unitárius és görög-
katolikus vallású katonáik április hatodikán 
egész nap, hetedikén -délután és nyolcadikán 
egész nap, a görögkeletiek április tizenhar-
madikán és tizenötödikén egész- nap, tizen-
negyedikén délután, — a zsidó katonák ápril 
hatodikán délután, április hetedikén és nyol-
cadikán pedig egész nap ünnepi szolgálat-
mentességet élveznek. A húsvéti ünnepeken 
a szabadságolt katonák helyőrségeiket legföl-
jebb csak egy napra hagyhat ják el ós ükkor 
is csak a helyőrség közvetlen közelébe utaz-
hatnak. 

— Iskoiaszéki ülés. A város iskolaszéke 

hétfőn délután 4 órakor ülést tar tot t , ame-
lyen dr. Gaál lE-ndre kulturt-anáesos elnökölt. 
Az iskolaszék Lantos Béla igazgató és dr. 
Kovács József ;inid!itíványára elhatározta, 
hogy á t í r a tanácshoz és a r r a kéri, hogy 
amennyiben a katonaság á tad ja a belvárosi 
elemi iskolát, az onnan régen kitelepített nö-
vendékeket abban helyezzék el, az élelmezési 
hivatal pedig megfelelő helyiségre találna a 
•Jerney háziban, mely most elemi iskola cél-
jaira szolgál. Az ülésen ezután folyó ügyeket 
intéztek el. 

— Tűdővész elleni bizottság. A törvény-
hatósági bizottság legutóbbi közgyűlésén dr. 
Regdon Károly indítványára utasította a- ta-
nácsot egy tüdíővész ellen küzdő bizottság 
.megalakítására. A tanács hétfői ülésén fog-
lalkozott az üggyel és azt javaslattétel végett 
kiadta a tiszti főorvosnak. 

— A „Rókusi Leártykör" folyó évi április 
hó 9-én, húsvét hétfőjén délután 4 órakor a 
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Nagy bűnügyi dráma. 

jfottnau íöttSttK... 
KoVá jntnuH... 

Egy fiatal leány története 4 felvonásban. 

Előadások 5, fél 7 és fél 9 órakor. 
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! Madách-utcai polg. fiúiskola tornatermében? 
játék anycéiu 'előadást rendez. 

— ÓRÁK, ÉKSZEREK nagy választékban 
FISCHER K.mál Korzó kávéház mellett. — 
Telefon: 1538. 

— Az Érdekes Újság az uj évnegyed kü-
szöbén büszkén mutathat r á a r r a a népsze-
rűségre, mely a magyar közönség soraiban 
körülveszi. Ez a népszerűség jogosult, -mert 
Az Érdekes Újság a legfürgóbben számol be 
a legművészibb /ós legérdekesebb képekiben a 
világ eseményeiről. Hü tükre a nagy háború-
nak, de emellett nincs olyan feljegyezni való 
esemény, melyet képben meg ne örökítene. 
Művészi kiállítása mind díszesebb ós tökéle-
tesebb. Színes mélynyomásul képei, melyeket 
a nyomdaipar szenzációjaként mostanában! 
bevezetett, ünnepi számaiban már állandósul-
tak és húsvéti, aztán pünkösdi számait is. 
ilyen színes mélynyomása művészi képek dí-
szítik. Alki 5 koronával- egy negyedévre elő-
fizet-, .minden ráfizetés nélkül kapja meg a 
gazdaig húsvéti és pünkösdi számot összes 
mellékleteivel együtt, bár ezek á ra egy ko-
rona lesz. Az Érdekes Újság előfizetői közé-
belépni azért is előnyös, mer t az előfizetők 
ingyen kapják az esetleges rendkivüíi számo-
kat i s k ívána t ra megkapják Molnár Ferenc 
„Az aruvimi erdő titka" cimü könyvét, .azon-
kívül részesülnek abban ia számos kedvez-
ményben melyet a lap csakis előfizetői szá-
mára tar t fen. Előfizetéseket elfogad a kiadó-
hivatal Budapest, V., Vilmos esászár-ut 78. 

T a n u l j u n k idegen nyelveket a Városi 
nyelvsikolában. Telefon 14—11. 

T e n g e r -
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-

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

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 „ „ „ „ „ 3.50 
legnagyobb „ „ „ „ 7.-

D I A N A kereskede lmi r.-t. 
Budapest, V., Nádor-utca 6. 
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Felvilágosítás, 
tájékoztatás 
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