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teletteljm kéréssel járulok a tekintetes tör-
vényhatósági (bizottság elé, hogy az általunk 
megalapítandó „Magyar Képzőművészek 
•.Egyesületónfik Mükereslkeidése R.-T." alaptő-
kéjéhez részjegyek vásárlásával járulni ke-
gyeskedjék, A vállalat ©álja a m.ellóke'lt föl-
ihiváislbam körvonalazva van azonban bátor-
kodom külön kiemelni az ügy nagy jelentő-
ségét abban a tekitetben, ihogy a helyi fiók 
létesítése által a szegedi ikul turólet szerves és 
folytonos összefüggésbe kerül az országos 
művészettel és igy a kettő egymásra hatal-
mas termékenyítő erővel ihat. A kérésemben 
mellékelt nyomtatványok tanúsága szerint 
hazánk legelőkelőbb művészei és mübarátai 
tették magukévá az egész magyar művészet 

• életbevágó ügyéit s bizrvalbizünk benne, hogy 
a helyi akció sikerét, amely Szeged város mű-
barátai részéről biztosítottnak látszik, ,a te-
kintetes törvényhatósági bizottság h o z z á j á r u -

lásával pecsételi meg. [Megbízásom hiteléül 
még bátor vágyók beterjeszteni az egyesület 
elnökének ajánlását is. 

— A népszámlálás. Megírtuk, hogy báró 
Kürthy, az Országos Közélelmezési Hivatal 
elnöke rendeleteit bocsájtott ki, amelyben el-
rendeli a lakosságnak és az állatállomány-
nak pontos, számszerű összeírását. Az össze-
írásnak bárom narp alatt kell megtörténnie. 
A rendelet pénteken megérkezett Szegedre ,is. 
Balogh Károly fogja az összeírás mnkálatait 
vezetni. 

— Elitéltek egy uriasszonyt az uj tejárak 
megszegése miatt. Az uj tej makszimálási ren-
délet szerint Szegeden a termelő 'és árusító 
között 56, a termelő és fogyasztó között- 58, 
az árusító és fogyasztó között 62 fillér a tej 
literje. A rendelet szerint mindenki bünte-
tendő, aki a makszimális ár megszegésénél 
bármi módon közreműködik.. Pénteken már 
megtör.tónt az első kihágási tárgyalás is a 
rendéleit megszegése miatt. Sz.la.nkov Milánóé 
gyálai asszony pántelken délelőtt egy íbelvá-

1 rosi üzletben 80 fillérért tejet kinál.t eladásra. 
| Az üzletben levő úriasszony azt válaszolta, 

liogy icsiak 70 fillérért, a makszimális áron 
vásárol tejet. A gyálai asszony adott is egy 
liter tejet 70 fillérért. Az üzletben ugyan-
akkor véletlenül egy detektív is tartózkodott, 
aki figyelte a teovásárlást ós amikor a vásár 
már megtörtént, ugy az etpddt, minit- a vevőt 
fölszólította, lliogy kövessék a rendőrségre. 
Dr. Temesváry Géza [helyettes .rendőrfőkapi-
tány, kihágási biró nyomban megtar-
totta a tárgyalást. Sztan'kovnét 8 napi elzá-
rásra és 100 korona pénzbüntetésre átélte a 
kihágási biró, iaz uriasszonyt pedig, aki az-
zal védekezett, bogy azt hitte, hogy 70 fillér 
a makszimális ár, 50 korona fő és 30 korona 
mellékbüntetésre átélte. Mindketten feleb-
beztek. 

— A városi halászat. A Szeged-Horgos-
Mairtonosii halászati társulat legutóbbi ülésén 
a házikezelésnek további 3 évre való megál-
lapításával meghatározta a piacra kerülő 
hal árát is. lE szerint a süllő és a harcsa két 
kilón aluli halaknál 3, ennél nagyobbaknál 
4 korona lesz ikilónkint. Nagydbb kárász ára 
2 és a kisebbeké egy korona, A halat a ható-
sági hódéban ,fogják árusítani. — A cséffai 
haltenyésztés pénteken értesítette a polgár-
mestert, hogy 600.000 fogassüllő halikrát út-
nak indítottak Szeged részére -ós kéri a ható-
ságot hogy annak átvételéről és azonnali ki-
helyezéséről gondoskodjék. — ÍBár a hatóság 
jelentékeny mennyiségiben (hoz .halat a piacra,' 
most- már rendet kellene teremteni a halpia-
con is, ahol ujabban az árak megállapításá-
nál minden eddigi merészséget túlszárnyal-
nak. 

— Pályázat katonai alapítványokra. A 
c;s. és kir. hadügyminisztérium kezelésében 
több katonai, alapítvány van, melyek elnye-
rése iránti kérelmek május hó folyamán ad-
hatók be. Ezen alapítványukra pályázhatnak 
a bábomban megsebesült tiszteik katonai hi-

vatalnokok, hátramarádottaik és legénységi 
állományú egyéneik. Részletes felvilágosítást 
ad e tárgyban a szegedi cs. és kir. katonai ál-
lom ásparancsn okság. (Marstéri laktanya). 

— A Városi Vendéglő jövő heti étlapja. 
Vasárnap, ebéd: paradicsom leves, bécsi sze-
let, paraj-főzelék, 2 darab palacsinta; vacso-
ra: (bogrács-gulyás, burgonya. Hétfőn, ebéd: 
kocka-tészta leves, marhahús, burgonyafőze-
•lék, tejfeles metélt; vacsora: burgonya kocka; 
tésztával. Kedden, ebéd: paraszt-leves, va-
dászszelet, babfőzelék, aranygaluska; vacso-
ra: paprikás burgonya fél virsliivel. Szerdán, 
ebéd: árpakása leves, rántott hal, vegyes sa-
láta, daraikodka; vacsora: hadipörkölt, bur-
gonya. Csütörtökön, ebéd: 'bábieves, sertés-
sült, káipaszta'főzelék, lekváros lepény; va-
csora: becsinált borjú fodor. Pénteken, ebéd: 
burgonyaleves, rántott hal, babfőzelék,.turós-
metélt; vacsora: szilvásgombóc. Szombaton, 
óbéd: kemény magos leves, borjúsült, burgo-
nyafőzelék, királymorzsa; vacsora: szalon-
tüdő gombóc. 

— Rágalmazásért elitéit asszony. Gyömbér 
Istvánná nagykikindai asszony a mult év áp-
rilis 5-én a' szegedi üzletvezetőségen Hadái g 
Kálmán állani vasúti fölügyelő és Biró Géza 
ellenőr előtt azt a kijelentést tette, hogy Te-
leky József .nagykikindai fiitőlházlfőnök 39 

koronáért kiszabadít ott a katonaságtól egy 
Hincsi Lajos nevü munkást. A. följelentésről 
az üzlet vezet őségen jegyzőkönyvet vettek föl, 
.a vizsgálat megindult, de a vád valótlannak 
bizonyult. A szegedi törvényszéken ezután 
ráigalmazási pör indult meg Gyömbérné ellen, 
akinek ügyét pénteken tárgyalta a szegedi 
törvényszék. A biróság az enyhítő körülmé-
nyek figyelembevételével 14 napi fogházra 
és 100 korona pénzbüntetésre ítélte az asz-
szonyt, .a büntetés végrehajtását azonban föl-
függesztette. Az ügyész felebbez'ett az ítélet, 
ellen. 

— Április 30-ika a fémbeszolgáltatás utolsó 
terminusa. Minden késedelmező, akinek még 
beszolgáltatásra kötelezett férmei vannak, a 
saját érdekében és a honvédelem érdekébe® 
cselekszik, ha féméit mielőbb beszolgáltatja 
a hivatalos fémbeváltónál, amelyeknek ellen-
értékét rögtön készpénzben a hatóságok által 
ellenőrzött árakon tartoznak kifizetni. 

— ÓRA és ÉKSZER javításokat gyorsan, 
pontosan ós olcsón készít F I S C H E R K. 
Korzó kávéház mellett. — Telefon: 1538. 

— Szolnok és Csongrád felé a hajójáratok 
hétfőn megindulnak. Akinek szállítani valója 
van, szombaton feladhatja. 

Tanuljunk idegen nyelveket a Városi 
nyeivsikolában. Telefon 14—II. 

Magyar 
ta lálmány, magyar készitmé.ny nem ért még el olyan sikert , 
mint a Diana sosborszesz . Evröl -évre rohamosan emelkedik a 
fogyasztás s ma már közel évi 15,000.000 palack Diana sés-
borszesz kerül fogyasztásra kizárólag M a g y a r o r s z á g i j a i d é az 

ország 
határain tul is eljutott már e párat lan szer hirneve. Ten-
gerentúli á l lamokban ép ugy ismerik és íogyasztják, mint 
idehaza. Magyarok, ha külföldre u taznak , okvetlenül maguk-
kal viszik, mert aki egyszer megszokta, nem tud már meg-
enni nélküle. Igazán : szerénytelenség nélkül e lmondhat juk, hogy 

nem volt 
még készí tmény, mely ily rövid idő alatt ily párat lan népszerű-
ségre, közkedveltségre tegyen szert, s ennyire nélkülözhetet lenné 
váljék. Ha kuta t juk e siker okait, azt látjuk, hogy nem a rek-
lám, nem a szervezési munka , nem a kinálat hozta létre ezt 
a csodála tos sikert, 

hanem 
az az egyszerű tény, hogy aki egyszer bármilyen ba j áná l a 
Diana sósborszeszhez folyamodott segítségért , e biztos h a t á s a 
háziszerben föltétlenül megtalálta amit kereset t s ezért az tán 
később is állandóan ragaszkodot t hozzá, kijelentvén, hogy 
amíg csak 

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

Ára 1.30 fillér. Kapható mindenütt. 

FőelMíűhelu: Diana Medelml Részu.-Táps. 
BUDAPEST, Nádor-utca 6. sz . 
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KORZÓ MOZI 
Igazgató: VASS SÁNDOR. M M Telefon 11-85. 
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Szombaton és vasárnap 

Az évad legkiválóbb filmje! 

Az • 

arany átka 
Délamerikai dráma 4 felvonásban. 

A legkiválóbb filmek egyike, 
amely a szezonban megjelent 
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Előadások 5, fél 7 és fél 9 órakor. 
Vasárnap délután 2, fél 4, 5, fél 7 és fél 9 órakor. 

Unliiánnb"
 Páholy 160> zsö|ye 120> 1 he'y 1 K-» 

H 6 I P LÖn. II hely -.80 fillér, III. hely-.50 fillér. 
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