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— Megalakult a Szegedi MQbarátok Köre-
Vasárnap délután alakult meg a szegedi 
műgyűjtők alkalmi egyesülete a kereskedel-
mi és iparkamara tanácstermében. Az ala-
kuló gyűlést dr. Szalay József főkapitány, 
a szervező bizottság elnöke vezette. Az egye-
sület működését illetően <Soós Aladár kon-
krét indítványt terjesztett elő, amelyhez 
Somlyódn István, dr. Balassa Ármin, dr. 
Tonelli 'Sándor és dr. Pálfy József szóltak 
hozzá. Az elnök ezek után kihirdette ,a hatá-
rozatokat, mely szerint: 1. .megalakult a Sze-
gedi Mübartáok /Köre című alkalmi egyesü-
lés, amely 2. pünkösdre műtárgy-kiál!itást 
rendez, 3. a kiállítás tartama 10 nap, 4. célja 
a szegedi hadi-árvák segélyezése, 5. a kiállí-
tás rendezésével a tisztikar bizatik ,meg. Dr. 
Lugosi Döme előterjesztésére megalakították 
a következő tisztikart: Védnökök: Perneoky 
Jenő altábornagy, Cicatricis Lajos dr. főis-
pán, dr. Somogyi Szilveszter polgármester, 
begavári Back Bernát, dr. Gerlíczy (Félix 
báró. Diszelnökök: Várhelyi József, dr. Löw 
Immánuel, Vörös Tibor ezredes, Pálfy József 
Elnökök: dr. Gaál Endre, dr. Szalay József, 
dr. Gyuritza Sándor, Alelnökök: dr. Balassa 
Ármin, Wimmer Fülöp, Móra Ferec, Tonelli 
Sándor. Ügyvezető tiúkár: dr. Lugosi Döme. 
Titkár: Széli Akos. Előadók: Tardas-Taus-
sig Ármin, Soós Aladár. Jegyzők: .Herusch 
Artúr, dr. Mennyei Géza .Pénztáros: Várnay 
Dezső. Ellenőr: Kecskeméti .Antal. Főmütá-
ros: Sebestyén Károly. Szakmiitáros: Litto-
mericzky János, Czógler Kálmán. Zsűri: Hel 
ler Ödön, Nyilasy Sándor, Papp Gábor, Lu-
gosi Döme dr., Soós Aladár, Tardos-Taussig 
Ármin, a főmütáros és szakmütárosok. 
Sajtóbizottság: Balla Jenő, Frank József, 
Ortutay István, Tölgyes Gyula. Az egyesület 
megalakítása körül buzgó tevékenységet fej-
tetitek ki dr. Szalay József és Tardos-Taus-
sig Ármin. Az egyesület megalakításának 
eszméje az Árpád szabadkőműves páholyból 

I indult ki. A pünkösdi kiállitás jövedelmét 
| dr. Pálfy József javaslatára, szegedi Jliadi-

árvák fölsegélyezésére fordítják. 
— Előadás az adótörvényekről. A szegedi 

kereskedelmi és iparkamara helyiségében 
vasárnap délelőtt kezdette meg Tury .Zoltán 
pénzügyi tanácsos, az ismert adóügyi kapa-
citás az uj adótörvények rendelkezéseit is-
mertető előadását. A kamara és a .Lloyd 
társulat által együttesen rendezett lelőadiás 
iSzeged város kereskedelmi és ipari érdekelt-
ségének, valamint .a szegedi pénzügyi igaz-
gatás előadóinak s az ügyvédi kar kitűnősé-
geinek nagy érdeklődése mellett folyt le s 
rövid megszakítással vasárnap délelőtt fél 10 
órától fél 1 óráig, délután 6 órától 8 óráig s 
s liátfőn délelőtt fél 10-től fél 12-ig tartott. 
Dr. Tury Zoltánban igen szerencsésen válasz-
tott interpretálói át találták a sokféle uj tör-
vény rendelkezéseinek, mert az előadó a .meg-
lehetősen száraz és komplikált téma dacára 
is mindvégig lo tudta kötni a hallgatóság 
lankadatlan érdeklődését, ami már maga 
élénk (bizonysága annak, hogy az előadás 
tartalmas és értékes volt. Az előadó először 
tömören s rövid dióhéjban az adórendszer-
nek történeti fejlődését ismertette s .azokat 
az irányzatokat, melyek a Legújabb reformok 
nál érvényesültek. iMajd sorra vette a jöve-
delemadóról, a kereseti .adóról, .a nyilvános 
számadásra kötelezett vállalatok adójáról s 
a hadi jövedelemadóról szóló törvényeket s 
az ezek életbeléptetése körüli rendeleteket, 
gyakorlati példákkal világítva meg azokat 
az irányelveket, melyek a rendelkezésekben 
érvényesültek. íRészleteseii szólt, az .adóvallo-
mások készítésénél szükséges tudnivalókról s 
e tekintetben igen behatóan tájékoztató, va-
lóságos iskolát tartott. A vasárnap délelőtt-
iét teljesen a magánszemélyeket érdeklő in-
tézkedéseik ismertetése vette igénybe, dél-
után ,pedig a nyilvános számadásra kötele-
zett vállalatokat érdeklő kérdések kerültek 

sorra. Hétfőn délelőtt azoknak a kérdéseknek: 
megvilágitása foglalta le az előadót, melyeik 
vonatkozóan tétettek s e részben az előadó 
vonatkozóan tétettek s e részben a zelőadó 
igen kiváló gyakorlati eredményit produkált, 

— A záróra és a nyári időszámítás. 
Tizenhatodikán éjjel két órakor egy órával 
előbbre tolták az órákat, mert ekkor kezdő-
dik a nyári időszámítás. Az idén ez a fordu-
lat sokkal nagyobb mozgalmat veit, mint a 
mult esztendőben. Iparosok, kereskedők egy-
formán és sürgetően kérik, bogy a nyári idő-
számítással egy időben hosszabbítsák meg a 
zárórát, de eddig hiába kérték. Most a buda-
pesti kereskedelmi- és iparkamara fordult 
sürgős fölterjesztéssel a kormányhoz, hogy a 
nyilvános étkezőhelyiségek, vendéglők, kávé-
házak zárórája a nyári időszámítás szerint 
ne tizenegy, hanem éjjeli egy óra legyen, 
ami in la j>d önképen a régebbi tizenkét órai 
záróóra visszaállítását jelentené. 

— Román gabona Szegeden. A B. H. 
irja: A gabona- és lisztkereskedelem érdekelt 
sógét mostanában főként az a kérdés foglal-
koztatja, hogy a gazdasági esztendő bátra-
levő időszakában nem fog-e fönnaikadásit 
szenvedni az ország kenyérellátása. Erre az 
égető kérdésre most már teljes bizonyosság-
gal állíthatjuk, hogy a kampány hátralévő 
három hónapjában el leszünk látva az igé-
nyelt gabonamennyiséggel és valószínűnek 
látszik az is, hogy a tengeriliszt-adagok tervbe 
vett fölemelésére sem lesz szűkség. A helyze-
tet még kedvezőbbé teszi az az örvendetes 
körülmény, hogy a romániai gabonaszállit-
mányok nagyobb arányban indultak meg és 
még hosszabb időn át fognak tartani. Az ed-
dig beérkezett román gabonát a. fővárosi 
jobbparti gőzmalmok (Hengermalom, Hun-
gária és Lujza) dolgozzák föl, minthogy a 
pesti oldalon levő üzemek tul vannak hal-
mozva tengeriszállitmányokkal. Mihelyt a 
viszonyok e résztan enyhülnek, az utóbbi 
vállalatok is részesedni fognak a román ga-
bona földolgozásában. Számtalan zárt vonat 
érkezett román gabonával a jelentékenyebb 
vidéki maloműzemek elmére is. Igy Szeged, 
Arad, Temesvár, Nagyvárad, Szolnok stb ne-
vezetesebb mennyiséget kaptak. A Back-ma-
lomitól azt az értesítést nyertük, hogy oda 
eddig 700 vaggon román gabona érkezett őr-
lés céljából. 

— A közigazgatási bizottság kedden dél-
után (tartja meg dr. Cicatricis Lajos főspán 
lelnölklésével rendes havi ülését. 

— Vesztegetésért elitéit földműves. Dukay 
János jozefovai gazdálkodó a mult év de-
cemberében fölkereste Gécs János .századost 

Magyar 
találmány, magyar készi tmény nem í r t még el olyan sikert, 
mint a Diana sosborszesz . Évrő l -évre rohamosan emelkedik a 
fogyasztás s ma már közel évi 15,000.000 palack Diana ses-
borszesz keriil fogyasztásra kizárólag Magyarorszagban, de az 

ország 
határain tul is eljutott már e páratlan szer hírneve. Ten-
gerentúli á l lamokban ép ugy ismerik és fogyaszt ják, mint 
idehaza. Magyarok, ha kül lőidre u taznak, okvetlenül maguk-
kal viszik, mert aki egyszer megszokta, nem tud mar meg-
lenni nélküle. Igazán : szerénytelenség nélkül e lmondhat juk, hogy 

nem volt 
még készi tménv, mely ily rövid idő alatt ily párat lan népszerű-
ségre közkedvel tségre tegyen szert, s ennyire nélkülözhetetlenné 
vál jék. Ha kuta t juk e siker okait , azt látjuk, hogy nem a rek-
lám, nem a szervezési munka , nem a kínálat hozta létre ezt 
a csodálatos sikert, 

hanem 
az az egyszerű tény, hogy aki egyszer bármilyen ba jánál a 
Diana sósborszcszhez folyamodott segítségért, e biztos hatású 
háziszerben föltétlenül megtalál ta amit kereset t s ezért aztan 
később is á l landóan ragaszkodot t hozzá, kijelentvén, hogy 
amíg csak 

lesz 
a világon Diana sósborszesz, házából ki nem hagyja fogyni. 
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