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láláit és szerdán folytatták. Minden (házban 
összeírják az összes lakókat. A szegedi liató-
kSág utasítást adott arra, hogy a gyermekeket 
lÉ^éves életkorig külön öszeirjáik. Az össze-, 
írás alapján a hatóság megállapítja, hogy a 
gyermekek ellátása céljából mennyi tejre van, 
szükség. A hatóság ugyanis elsősorban a cse-
csemők és gyermekek tejsziilkségletét akarja 
biztosítani. A népszámlátást, amely minden 
fennakadás nélkül folyik, csütörtökön befeje-
zik. 

— Eljegyzés. Gömöri Sári és dr. Bedő 
Imre főorvos jegyesek. 

— Kitüntetések. Gábor Ferenc 302. hon-
védgyalogézredbéli tartalékos hadnagyot az 
ellenséggel szemben tanuld lett vitéz maga-
tartásáért a Signmn landissal tüntették ki. 
Béncsik Sándor 3. honvéd huszárezredheli 
tartalékos őrvezetőt az 1. osztályú vitézségi 
éremmel , Dobó I s tván , Szabó Pá l , Nagy Mik-

lós é,s Vidéki (Mihály 5. honvéd gyalogezred-
bei i. népfölkelőket a bronz vitézségi éremmel 
tüntették ki. 

— Virágfűkasztó május eisején volt husz 
esztendeje, hogy a A'oss-vigadó megnyílt, 
amely azóta mindig egy kis kultúrát repre-
zentált a város számára. Az idegen, aki ki-
szolgálását ott kereste, vagy a szórakozását, 
kultui',helynek nevezte, mert a lokalitás, a 
kapni velő azt bizonyította, hogy á tulajdo-
nosa a. fejlettebb Ízlésnek hódol és azt is 'kí-
vánja szolgáim. A husz éves évforduló, ami 
nem nagy sor, a tulajdonosnak eszébe se ju-
tott, a vendégei figyelmeztették, hogy a .Kass" 
már busz esztendős. Husz esztendeje otthona 
a szegedieknek, idegeneknek és benne ihtisz év 
óta a jótékonyság cselekedetét gyakorolja a 
tulajdonos. Az a sok jóttevés, ami onnan ke-
rült ki, sok-sók könnynek volt. a felszáritója. 
És sok gondtalan, vidám órának tanúja a 
kis-Kass, amely a múltban a szegedi bohé-
meknek volt a tanyája. Itt- tartotta hires-ne-
vezetes üléseit a „Szegedi írók és hírlapírók 

köre", a mely alapszabály nélkül működött 
néhai Tömörkény István elpöiklete alatt. Itt 
tartotta humortól duzzadó, elmés ötletes be-
szédeit az „elnök", jó Tömörkény István, ide 
tért haza és szórakozni Lipcsey Ádám, Gel-
lért (Mór, Kemechey Jenő, Pósa Lajos, itt ta-

lált meleg fogadtatásra, vidám, gondtalan 
órákra Agai Adolf, ' Kabos Ede , Werner 

László, Barthóky József, Székely Ferenc, 
Réthy László, itt ünnepelték Vágó Pált, a 
nagy árvizkép elkészítése után olyan szere-
lv! tel és annyi bensőséggel, hogy a kiváló 
művész ugy sírt, mint a gyermek és itt mond-
ta el nagyszerű történeteit Beek Pista, meg 
Koczor János, akiknél jobb elbeszélőt keresve 
sem lehet, találni. És ebből a körből, ahol a 
szeretet, a jóizlés, ötletesség és elmésség ta-
nyázott, indult útra Szakács Andor, Liptai 
Imre, a fővárosi ujságiró gárdának jelesei és 
itt nótázott Békefi Antal és ha nő-estély volt, 
itt dalolta el Tömörkény Istvánná, az elnök-
né, az ura, meg a társaság kérésére a „Volt 
nekem két ökröm, két szép villásszarvu" kez-
detű Pósa.—Bankó nótát. Tiz év óta nem da-
lolja már, mert akokr hunyt el az édes anyja 
és amikor a bűbájosán szép nótának aihhoz a, 
passzusához ért, hogy „nincs már egyéb föl-
dem, csak az anyám sir.ia," daloló, hallgató 
zokogásba kezdett. És ide látogatott el néha-
néha a napirobot után felüdülni Kulinyi 
Zsigmond és ha évről-évre lejött vendégsze-
repelni Újházi Ede, itt töltötte az előadás 
után való órákat pompás jó kedvben, vidám-
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A német filmipar egyik legkiválóbb produktuma, 

kiváló rendezés, jéték és elsőrangú fofographia. 
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Ságban. Felejthetetlen idők voltak azok, kap -
csolatosak az ifjúság gondtalan éveivel V az 
érvényesülési törekvéseikkel. A régi gárda 
megfogyatkozott, alig van már hírmondója, 
aki van is, könnyes szemmel gondol a múltra, 
a kis-Kassban töltött boldog órákra és mind-
azokra, akik ott voltak, működtek, tréfálkoz-
tak és meghuzódtalk az egymás szeretetének 
melege mellett és akik már beköltöztek a né-
ma emberek birodalmába . . . Husz esztendős-
lett. a Kass-vigadó, Néhányan, akik jelen vol-
tunk a megnyitáson, ugy érezzük, mintha teg-
nap lett volna. Pedig már husz esztendeje. 
Az idő, hogy eljár, cserebogár, sárga csere-
bogár . . . 

— Harmincezer korona a hadiárváknak. 
Begavári Back Bcrnátné arról értesítette 
Somogyi Szilveszter (polgármestert, hogy a 
hadiárvák részére 30.000 koronás alapítványt 
szándékozik tenni. Az alapítvány évi ISOO 
k< u'onás ikamatából a, városi árvaházban híg-
nak három hadiárvát nevelni. 

— Szabályozzák a fa es szén arát. Dr. 
Somogyi Szilveszter Amigái-mester péntek 
dél re értekezletre hivta. össze a szegedi fa és 
szénkereskedőiket, valamid lée.v.-szgyár 
vezetőségét. Az értekezleten a fa-, mész-, és 
szénárak szabályozásáról fognak tanácskozni. 

— Megkezdte működését a katonai rend-
őrség. A katonai rendőrség, melynek vezető-
ségét és szervezetét részletesen * ismertettük, 
már, május 1-én megkezdte működését Sze-
geden. Karszalagos katonák járják a vámot, 
a szalagon ezzel a föl ivással: Katonai rend-
őrség. A,miikor a katonai rendőrség megkezd-
te működését, egyúttal megkezdődött Sz-ve-
den a polgári egyének igazoltatása is, amely-
nek eszközlésére a katonai rendőrség tagjain 
kívül a polgári rendőrség tagjai i.s fel vannak 
jogosítva. Minden 14 évesnél idősebb polgári 
ruhában járó férfi ki van téve annak, hogy 
igazolásra szólítják fel, miért ajánlatos, hegy 
mindenki hordja magánál katonai viszonyai-
ra vonatkozó okmányait,-amelyekkel a n óvá-
ri ruha viselésének jogosultságát igazolhatja, 
mert aki nem tudja magát igazolni, azt a 
rendőrségre viszik s ott tartják, amíg szemé-
lyének s katonai viszonyainak igazolása meg 
nem történik. A katonai rendörségnek mint-
egy 100 tagja van s természetesen elsősorban 
csak katonai bűncselekményekben jár el, de 
ahol szükséges, támogatja munkájában a pol-
gári rendőrséget, is. 

— A szegedi mübaráíok kiállítása. A 
szegedi mübarátok körének kiállítása, amely 
pünkösd vasárnapján nyílik meg a kultúr-
palota termeiben, az előmunkálatok haladása 
ntná ítélve valóban nagyszabásúnak Ígérkezik 

Magyar 
alálmany, magyar készítmény nem ért még el olyan sikert 
mint a Diana sósborszesz. Hvröl-évre rohamosan emelkedik a 
fogyasztás s ma már kiizel évi 15,000.000 oa'ack Diana 
borszesz kerül fogyasztásra kizárólag Magyarországban, de 

ország 
határain tul is eljutott már e páratlan szer hírneve. Ten-
gerentúli államokban ép ugy ismeitk és fogyasztják, mini 
idehaza. Magyarok, ha külföldre utaznak, okvatlenül maguk-
ka! viszik, mert aki egyszer megszokta, nem tud már meg-
fenni nélküle. Igazán: szerénytelenscgnélkülelmoadhatjiik bogy 

nem volt 
még készítmény mely ily rövididő alatt ilv páratlan népszer.5-
ségre, közkedveltségre tegyen szert, s ennyire nélkülözhetetlen 
váljék. Ha kutatjuk e siker okail, azt látjuk, hogy nem a rek 
lám, nem a szervezési munka, nem « kínálat hozta létre ez 
a csodalatos sikert, 

hanem 
az az egyszerű tény, hogy aki egyszer bármilyen bajánál a 
Diana sósborszeszhez folyamodott segitségért, e biztos hatású 
Sz ISu e n 'öltétlenül megtalálta amit keresett s ezért aztán 
kesobb is állandóan ragaszkodott hozzá, kijelentvén, hogy 
amíg csak 

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