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rnipg hogy igaz-e ez ára várorra a választ hogy 
tugyarai. hogy igaz-e. Kezedet esokol j a kis ta-
nítványod Horváth pistike H. o. tanuló a ju-
li.ska megcímezte, én megírtam. 

Aki II. o. tanuló — bizonyára az elemi-
hon — ós akinek a levelét a Juliska címezte, 
szépet, harmonikusát álmodik ebben a hábo-
rús világiban is. Uigyan milyen választ álmo-
dott. meg Pisti, aki a szegény mamuskával 
együtt álmodik a papáért ós a bátyáért? 

— Tornyai János az Ernst-Muzeumban. 
A magyar mestermüvészek negyedik csoport-
kiállitása most nyílt meg a fővárosi Erraszt-
Muzeumban. Iványi, Griinimald, Thorma, 
Lotz, Than ós mások között a hódmezővásár-
helyi Tornyai Jánosé a vezető siker. A ma-
gyar puszták poétájának deriis, napsugaras, 
horulatos, imlindig magyar képei egy csa-
pásra magukhoz vonzottká a megértő közön-
séget és az állam képviselői is Tornyai egy 
gyönyörű vászna mellett állapodtak meg, me-
lyet hatezer koronáért megvásároltak a Szép-
művészeti1 Muzeum részéra A fővárosi sajtó 
lelkesen ünnepli a régóta hallgató Tornyait s 
a régi mesterek legelsőivel állatja őt egy sor-
ba. Tornyai János a pünkösdkor Szegeden 
rendezendő táraton nagyobb kollekcióval fog 
résztvenni. 

— Kihirdették Odescalchi Zoárd végren-
deletét. Nyíregyházáról jelentik: A nyíregyházi 
járásbíróságon most hirdették ki herceg 
Odescalchi Zoárd Jenő végrendeletét. A her-
ceg két és félmillió koronát 'hagyott két gyer-
mekére, feleségére két biztosítási kötvényt 
650.000 korona értékben és a birtok haszon-
élvezeti jogát. Kü'lön intézkedik fia nevelte-
téséről és kívánja, hogy három külföldi egye-
temen, köztük az oxfordié folytassa tanulmá-
nyait, különös tekintettel az iparra és keres-
kedelemre. E célokra tekintélyes összegeket 
hagy. Jótékony célokra nem hagyott semmit. 

| Birtokainak teljhatalmú igazgatójává 18.000 
j korona évi jövedelemmel tiszttartóját, Stein-

berger Ignácot tette, a végrendelet végre-
hajtójává dr. Vadász Lipót államtitkárt ne-
vezte meg. 

— A bor árának maximálása. Zágrábból 
jelentik: A Hrvqttska Rijecs értesülése szerint 
illetékes helyen a bor árának maximálását 
tervezik. Az erre vonatkozó rendelet valószí-
nűen már e hónap végén megjelenik. 

— Öngyilkos szegedi százados. Buda-
pestiről jelentik: Panos Aurél szegedi 3. hon-
véd huszárezredbe!i százados Budapesten ön-
gyilkos lett és meghalt. A fiatal honvédszáza-
dos kiváló katona volt, vitézségéért többször 
kitüntették, tulajdonosa volt a másodosztályú 
német vaskeresztnek is. Vőlegény volt és csü-
törtökre volt kitűzve az esküvője. Halála baj-
társai körében mély részvétet keltett. Rende-
zett anyagi viszonyok között élt, öngyilkossá-
gának oka teljesen ismeretlen. Kedden dél-
után temették a budai farkasréti temetőben. 
A temetésen a szegedi 3. honvéd huszárezred 
tisztikara küldöttségileg vett részt. 

— Csipkekiállitás Temesvárott. Április 
vége felé Joanovich Sándorné főispánná és 
a katonai parancsnokság védnöksége ós tá-
mogatása mellett megnyílik Temesvárott a 
Magyar Hitelbank Jenőíhercegtéri épületében 
a hadijétékonysági céllal egybekötött ere-
deti, antik és modern etnográfiai hímzések és 
esipkók kiállitásos vására. Eladásra kerül-
nek: Orientális ant ikés jelenkori török, arab, 
tatár stb. hímzések; indiai antik hímzések, 
japán shawlok, assuáni (alfrikáí) aplikációk; 
antik bolgár és boszniai hímzések; ógerlandi 
(csehországi) antik selyenikendők; Magyar-
ország különböző vidékeinek hímzései (észak-
magyarországi tót, mezőkövesdi matyó-, ka-
lotaszegi-, erdélyi román- és délmagyarorszá-
gi hímzések); horvát, dalmata és görög csip-
kék; vetenczei csipke és filetk (tüvöli dolgo-

zott esipkeféle); Malta szigeti selyem- és; 
czérnacsipkék stb. A hímzések teritőkhői, ta-
karókból, futókból, tablettebből, párnákból,, 
fej- és váll kendőkből, sliaWlokhól, t arsolyok-
ból, drapériákból állanak. A csipkék gallé-
rokból, betétekből, ruha díszül szolgáló apli-
káeiökbfól, stb. állanak. Minden darab nem-
mindennapi eredeti, kézzel előállított, nép-
ipari műremek, mely ma már meg nem sze-
rezhető s a jövőben talán hosszabb ideig elő 
sem lesz állitható. A kiállítás csak rövid 
ideig tart és a műértőnek nem mindennapi 
látnivalót fog nyújtani. 

— A Bébésbánáti Református Egyház-
megye közgyűlése. A Békésbánáti Református 
Egyházmegye Futó Zoltán esperes elnöklésé-
vel szerdán délelőtt folytatta közgyűlését. A 
délelőtt folyamán kisebb ügyeket intéztek el.. 

— Eiőadas a feministák egyesületében, 
A Feministák Szegedi Egyesülete meghívá-
sára május 6-ikán délután 5 órakor a város-
háza közgyűlési termében dr. Szegváry Sán-
dorné, a magyar nőmozgalom egyik kiváló 
vezéralakja előadást tart. 

— Vetőmag a tisztviselői kiskertek részére 
A Szegedi Tisztviselők Kertgazdaság! Társa-
sága tagjai számára a különféle v. 'őrnago-
kon kivül burgonya is áll rendel kezesükre., 
amelyet az Országos Közélelmezési Tanács 
külön erre a célra engedélyezett. A burgo-
nyát a tárasság elnöke, Hauser Rezső Sára* 
dor a Dmke nevelőintézetében az egyes é r -
dekcsoportoknak a következő sorrendben 
osztja ki: április 26-án, csütörtökön a köz-
vágóhíd, április 27-ón, pénteken a gyakorló-
tér s április 28-án, szombaton, a rókusi, uj-
szegedi, a Kálvária s a koresolyató melletti 
telep bérlői részére. Minden egyes napon a 
kiosztás délelőtt 11 és 12 óra között történik. 

— A javadalmi bizottság Ülése. A városi; 
javadalmakat ellenőrző bizottság szerdán 
délután 4 órakor a városháza tanácstermé-
ben Balogh Károly tanácsnok elnöklése mel-
lett ülést tartott. Balogh Károly bemutatta a 
javadalmi hivatal március havi számadását, 
amely a következő eredményeket tünteti föl: 
Állami ital- és hussfcgyiasztási adóban be-
folyt .24666 korona, ezer koronával több mint 
a mult évben. — Vágódijban 17,680 (14.552 
korona mult év március hóban), vízvezetéki 
dijban 9019 (5064) fübérdijban 37,942 (17.654). 
Az 1916. évi március havában összes bevétel 
113.028, az idei március lmvi összes bevétel 
136.062 korona és igy 22.033 koronával több-
bevétel mutatkozik. A bizottság a jelentést 
tudomásul vette. 

— Élelmiszercsempészet lőporos hordók-
ban és töltényládákban. Pozsonyból jelentik : 

KORZO MOZI 
Igazgató: VASS SÁNDOR. Telefon 11-85. 

Ma csütörtökön 

A szezon [legnagyobb szenzációja. 

Felülmúl minden eddigi detektivdrámát. 

n 9 u]ju emher 
III. és IV. rész. 

Detektivtörténet 6 felvonásban. 

A legizgalmasabb és legjobb 

detektívsláger a mai napig. 

Előadások 5, fél 7 és fél 9 órakor. 
^ Vasárnap délután 2, fél 4, 5, fél 7 és fél 9 órakor. 

Un Inán sir* Páh0,y 1 6 0 ' wölye 1.20, 1. helyi K., 
UCIIJfll dH. II. hely —.80 fillér, III. hely —.50 fillér. 

Magyar 
ta lálmány, magyar készí tmény nem ért 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 sás -
borszesz kerül fogyasztásra kizárólag Magyarországban, de az 

ország 
határain tul is eljutott már e párat lan szer hirneve. T e n -
gerentúli á l lamokban ép ugy ismerik és fogyaszt ják, m m t 
idehaza. Magyarok, ha külföldre utaznak, okvetlenül maguk-
kal viszik, mert aki egyszer megszokta, nem tud már meg-
lenni nélküle. Igazán : szerénytelenség nélkül e lmondhat juk, hogy 

nem volt 
még készitmény, mely ily rövididf l alatt ily párat lan népszerű-
ségre, közkedveltségre tegyen szert, s ennyire nélkülözhetetlenné 
váljék. 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 csodála tos sikert, 

hanem 
az az egyszerű tény, hogy aki egyszer bármilyen ba jánál a 
Diana sosborszeszhez folyamodott segítségért, e biztos ha tású 
háziszerben föltétlenül megtalálta amit keresett s ezért az tán 
később is állandóan ragaszkodot t hozzá, kijelentvén, hogy 
amig csak 

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

Ara 1.30 fillér. Kapható mindenütt. 

FOelűPusIfűheKH: Diana KepesHedelml Részu.-Társ, 
BUDAPEST, Nádor-utca 6. sz . 


