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hangulatra való tekintette] — valószínűleg 
már május első felében jegyzés alá bocsájtja. 
A kölcsön formájáról még nem döntöttek 
végleg, valószínű, liogy csak 6 százalékos já-
radék kölcsön kerül Ikiilbocsájtásra. 

— Szeged képviselete a városok országos 
kongresszusán. Bárczy István polgármester 
csütörtökön köriratban értesítette Szegedet, 
hogy a magyar városok országos kongresz-
szusa május 18-án tartja meg ülését, amelyen 
Szeged hat taggal képviselteti magát. A kül-
dött lehet a törvényhatósági bizottság tagja, 
a város tisztviselője, vagy országgyűlési kép-
viselője. Minden küldöttnek egy-egy szava-
zata van. 

— Meghalt a veszprémi főispán. Veszprém-
ből jelentik: Hunkár Dénes Veszprém vár-\ 
megye főispánja ma délután hosszabb be-
tegség után meghalt 68 éves korában;-

— Fölemelt arakon számláz a gazgyár. 
A Délmiagyarország részletesen ismertette 
már a légszeszgyár ügyét. Mint megírtuk, 
a tanács hirdetményben hívta föl a közön-
ség figyelmét, hogy nem tartozik a villany-
ért és gázért magasabb egységárakat fizet-
ni, mint amennyit a szerződés megállapít. 
Ha a gázgyár mégis magasabb árat számi-
tana- — mondta a fölhívás — 'vagy jog-
talanul megtagadná a villany és gáz kiszol-
gáltatását, a közönség dördüljön panaszával 
a városi mérnökséghez, vagv a rendőrfő-
kapitánysághoz. Hogy ez a figyelmeztetés 
éppen idejekorán érkezett a hatóságtól, bi-
zonyítja az a körülmény, hogy a légszesz-
gyár most minden légszesfc- és villany-
fogyasztónak körlevelet küld, amelyben 
közli, hogy a legközelebbi alkalomkor a 
már meghirdetett uj egységárakat számláz-
za- A közönség természetesen nem köteles 
ezt a számlát elfogadni és a száfnla kifize-
tésének megtagadásából bárkire is csak ak-
kor származhatik következmény, ha a régi 

szerződéses egységárak alapján nem egyen-
líti ki. A hatóság ebben az ügyben erélyesen 
védelmezte a város és a polgárság érdekeit, 
igazolni kell a magasabb egységárakon ki-
fizetett számlák visszautasításával, hogy ez 
a védelem szükséges volt és a polgárság 
helyeslésével találkozott. 

— Művészek kitüntetése. A hivatalos lap 
csütörtöki száma közli, hogy a király „a há-
borúban a művészeti és hazafias emberbaráti 
téren szerzett kiváló érdemei elismeréséül" 
Ligeti Miklós szobrászművésznek a Ferenc 
-József-rend hadidiszitményes lovagkeresztjét, 
Maróti Géza szobrász-tanárnak ós Vadász 
Miklós festőművésznek a Ferenc József-rendi 
liadidiszitményes tiszti keresztjét és „az el-
lenség előtt a művészet terén szerzett kiváló 
érdemei és bátor magatartásának elismeré-
séül" báró Mednyámzky László .festőművész-
nek a Ferenc József-rend liadidiszitményes 
tiszti keresztjét a vitézségi érem szalagján 
adományozta. 

— Pflanzer-Baltin tábornok Aradon. Báró 
Pflanzer-Baltin (Ferenc Vezérezredes, az ösz-
szes gyalogsági csapa tok főfelügyelője, szer-
dán délelőtt Aradon tartózkodott. Megérkezé-
seikor a pályaudvaron a katonai állomáspa-
rancsok fogadta. Az őszülő, egészséges arcú 
vezérezredes rövid beszélgetést folytatott az 
urakkal, amelynek folyamán örömének adott 
(kifejezést alfölött, liogy a háboru vihara Ara-
dot a lehetőségig megkímélte. 

— A pusztulás szemlélete bizony mindig 
szomorúsággal jár, s ez alól az érzés alól a 
hivatásos katonának is nehéz magát eman-
cipálnia. 

A pályaudvarról a várba hajtatott a ve-
zérezredes, attiol Resch Ferenc tábornok fo-
gadta tisztikara élén a vezérezredest, aki ez-
után a katonai kiképzést tekintette meg. 
Szemlét tartott, valamennyi ara*li gyalog-
csapat fölött s a szemle után a legnagyobb 
megelégedését és elismerését '(fejezte ki ugy 
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a csapatparancsnokoknak, mint a tiszteknek 
és a legénységnek. Azután a katonai barak-
kokat tekintette meg, ahol a tapasztalt rend 
és tisztaság (felett mondott elismerő szavakat. 
A szemle végével az aradi tisztikar vacsorára 
liivta meg a vezérezredest, aki azonban, meg-
köszönve a figyelmet, elhárította a meghí-
vást : 

— Az időm meglehetősen ki van mérv© 
s igy sajnálom, hogy több időt nem tölthetek 
az önök társaságában, de a vonat indulása 
előtt a pályaudvaron fogok megvacsorálni. 

A vezérezredes Aradról láppára. utazott. 
— Református leányközépiskolát állítanak 

föl Szegeden. A békésbánáti református egy-
házmegye közgyűlését belfejezte. A közgyű-
lés Somlyódy István táblabíró indítványára 
elhatározta, liogy református leány-közép-
iskolát állit .föl Szegeden, amely internátussal 
és háztattasi tanfolyammal lesz kapcsolatos. 
Az intézet alapja a doinbrádi Nagy Gyula 
által az egyházra hagyományozott épüléf 
lesz. 

— Kitüntetések. Heinrich Oszkár 46-os fő-
hadnagy, aki vitéz maigaíaríÁ iv il már több 
kitüntetést szerzett, az ellenség elő:, tanúsí-
tott, bátor magatartása elismeréseid megkapta 
a második osztályú vaskeresztet, — Deutsek 
Adolf, Kálmán Ferenc é? Kajtár László 5. 
honvédigyalogezreöbeM honvédeket és Dobó 
János hadapródjelöltet az ellenséggel szem-
ben tanúsított vitéz magatartásukért a bronz 
vitézségi éremmel tüntették ki. 

— A bankszabadalom meghosszabbítása. 
A Neue Freie Presse csütörtöki száma a kö-
vetkezőket irja: A bankszabadialom megbosz-
szabbifására vonatkozó tárgyalásokat május-
ban kezdik meg. Eddig csak magában a bank-
ban voltak tárgyalások a meghosszabbítás 
feltételeiről, de kétségtelen, hogy a szabada-
lom meghosszabbítása, ép.;) ugy mint a két 
ország között kötendő kiegyezés busz évvé) 
fog terjedni. A bank kérni fogja a jelzálog-
üzlet és a záloglevélforgalom kiterjesztését a 
mostani 300 millió koronás legmagasabb ba-
táron felül. Ezért a koncesszióért a két állam 
viszont nagyobb nyereségrészesedést fog 
kérni. 

— Megszervezték Szegeden a katonai 
rendőrséget. A rendőrségi sajtóiroda jelenti: 
Szegedén a katonai rendőrség megszervezése 
befejezést nyert A katonai rendőrség önálló-
hatáskörrel működik, de párhuzamosan a ci-
vil rendőrséggel. A szegedi katonai rendőrség 

Magyar 
ta lálmány, magyar készí tmény nem ért még el olyan sikert , 
mint a Diana sósborszesz. Évről-évre rohamosan emelkedik a 
fogyasztás s ma már közel évi 15,000.000 palack Diana sés-
borszesz kerül fogyasztásra kizárólag Magyarországban, de az 

ország 
határain tul is eljutott már e páratlan szer hírneve. T e n -
gerentúli á l lamokban ép ugy ismerik és fogyaszt ják, mint 
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 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 kínálat hozta létre ezt 
a csodála tos sikert, 

hanem 
az az egyszerű tény, hogy aki egyszer bármilyen ba jáná l a 
Diana sósborszeszhez folyamodott segítségért , e -b iz tos ha t á sú 
háziszerben föltétlenül megtalálta amit keresett s ezért az tán 
később is ál landóan ragaszkodot t hozzá, kijelentvén, hogy 
amig csak 

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