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d é l m a g y a r o r s z á g Szeged, 1917. május 30. 

— Időjárás. Változóan felhős idő várható, 

helyevkhit esővel és hősülyedéssel. 

PROGNÓZIS: Változékony, sok he-

lyüM csapadék. Déli hőmérséklet: 15.0 fok 

Celsius. 
— A királyné születésnapja. Zita királyné 

születésnapját szerdán méltó módon ünne-

pelték meg Szegeden. A rókusi templomban 

hivatalos istentisztelet volt, amelyet Vár-

helyi József prépost-kanonok celebrált. Az 

ünnepi misén megjelentek a város részéről 

dr. Somogyi Szilveszter polgármester. Qaál 

Endre kulturtanácsos, továbbá az állami 

hivatalok vezetői. Az iskolákban a tanítás 

szünetelt és az ünnepi misén az ifjúság is 

résztvett. 

— Uj rendelet a záróráról . Budapestről 

telefonálja tudósítónk: A Bud. Tud. illeté-

kes helyről értesült, hogy a kormány 1676 

—1917 sz. alatt rendeletet bocsájtott ki a 

záróráról és a tüzelőanyag megtakarításá-

ról szóló kormányrendelet módosításáról. 

A rendelet holnap, május 10-én lép életbe 

és a mai állapottak szemben a következő 

módosításokat tartalmazza: 

1. Étkező helységek, vendéglők, kocs-

mák, italmérő, vagy elárusitó helységek, 

kávéházak, cukrászdák stb. záróráját a ren-

delet 11. óráról 12 órára emeli fel. 

2. Az egyesületi helységek záróráját 

szintén 12 órára emeli fel. 

3. Az üzletek zárórája este 7 órakor 

lesz. Csak a kizárólag élelmiszereket, vagy 

egyedárusitási cikkeket árusító üzletek tart-

hatnak este 8 óráig nyitva. 

A ma érvényben levő összes többi ren-

delkezések változatlanul maradnak. Igy 

nem módosul a szórakozó- és mulatóhelyek 

eddigi esti 10 órai zárórája sem. A rende-

letet a hivatalos lap csütörtöki száma közli. 

— Hindenburg a győzelemről. Drezdából 

jelentik: Hindenburg tábornagy a szász 

képviselőház elnökének üdvözlő táviratára 

legutóbb igy válaszolt: 

— Ha az otthon maradt hadsereg, a 

nép kitart, akkor a győzelem biztos. 

— Kitüntetések. Szalai Sándor és Biczók 
István 5. honvéclgyalogezredbeli népfölkelő-
ket és Szálkái András 5. honvéd gyalogezred-
bei őrvezető! az ellenséggel szemben tanúsí-
tott vitéz magatartásukért a 2. osztályú ezüst 
vitézségi éremmel tüntették ki. 

— A tüdővész elleni küzdelem Szegeden. 
A giimőkór elleni szerves küzdelem Szegeden 
megindult. Szombaton délután 5 órakor a 
városháza bizottsági termében tartja a tuber-
kulózis ellen védekező szegedi egyesület ala-
kuló ülését, mélyen minden érdeklődőt szíve-
sen látnak. Különösen a jótékony egyesületek, 
különböző hatóságok (árvaszék, rendőrkapi-
tány, fiatalkorúak felügyelő hatósága, mun-
kástelepek, gyárak vezetői, tanfelügyelőség, 
tanítói kar, lelkészek, orvosok és gyógysze-
részek, a különböző testületek és munkás 
szakegyletek vezetőinek a támogatására van 
szükség. Vasárnap, május 13-án délelőtt 11 
órakor a városháza közgyűlési termében dr. 
Hollós József kórházi főorvos a giimőkór lé-
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nyegéről, terjedéséről, az ellene való védeke-
zés módjairól, ugy általában mint a szegedi 
speciális viszonyokat illetőleg előadást fog 
tartani. 

— A budapesti egyetem statisztikai tan-
széke. Budapestről jelentik: Báró Láng Lajost, 
a statisztika, professzorát a nemzetgazdaság-
tani és pénziigytani tanszék betöltésére liiv. 
ták meg. Báró Láng Lajos a meghívást elfo-
gadta és igy a stilisztikai tanszék megüre-
sedett. A megüresedett statisztikai tanszékre 
a jogi kar nagy többséggel dr. Bud János ke-
reskedelmi miniszteri osztálytanácsost jelölte;: 
a fakultás jelöléséhez az egyetemi tanács is 
hozzájárult. A kisebbség Földes Kenéz Béla, 
a statisztika kolozsvári egyetemi tanára mel-
lett foglalt állást. 

— A választójogi blok még nem alakult 

meg. Budapestről telefonálja tudósítónk : Híre 

járt, hogy a függetlenségi párt és a szocia-

listák tegnap megalakították a választójog! 

blokot. Ezzel szemben gróf Batthyány Ti-

vadar kijelentette, hogy nem igaz, mintha 

a tárgyalások befejezést nyertek volna má r 

és a megállapított programot írásba foglal-

ták volna. 

— Csecsemöbemutaíó a Munkásotthonban 
Dr. Pártos Zoltán alsótanyai kerületi orvos 
mint ismeretes, igen életrevaló és üdvös esz-
mét valósitott meg a csecsemőbemutatók ren-
dezésével. Az első ilyen gyermekbemutató Al-
sótanyán volt, amelyen dr. Pártos ingyenes-
orvosi tanácsosai látta el az anyákat. A kö-
zelebbi csecsemőben! irt a tó a Munkásotthon-
ban lesz- május 13-án. vasárnap délután 4. 
órakor. A Munkásotthon kérésére dr. Pártos--
a legnagyobb készséggel vállalkozott a .se-
esemőbemutató rendezésére, g . jelentkező 
anyáknak ugyanekkor oryosi tanácsosai., 
gyógyszerrel és tápszerrel is szolgál. 

— Kevesebb egy Rotschiiddal. Ez a meg-
döbbentő cim ragadta meg figyelmünket a a 
egyik vidéki lap május 8-iki számában. Meg-
halt egy Rotschild villant át agyunkon és 
résztvevőén gondoltunk egy hatalmas palo-
tára, melyben a falakat, gyászkárpit födi, & 
szó esak suttogva' hangzik s valamelyik leg-
belső teremben aranykoporsóhan, gyémánt 
talapzaton álló ravatalon, bankókból össze-
rakott kandeláberek sárga fényében alussza 
örök álmát a nagy pénzdinasztiának valame-
lyik tagja. Tovább olvastuk a hírt, hogy 
megtudjuk, hány milliárdot, hagyott az a 
Rotschild, akivel megfogyatkoztak az összes-
Rotschildok. 'Ezt olvastuk tovább: 

Kiskorú Rothschild Sándor balatoi;bog-
lári illetőségű ugyanottani lakó- családi ne-
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találmány, magvat készítmény nem ért még el ;4yan sikert, 
mint a Diana sösborszesz. Évről-évre rohamosan emelkedik ;; 
fogyasztás s ma már közel évi 15.00'.OM> palack Diana sé?-
borszesz kerül fogyasztásra kizárólag Magyarországban, ck- az 

ország 
határain fal is eljutott már e párattan szer hírneve. Ten-
gerentúli államokban ép r.gv ismerik és k-gyasztiák, wwit 
idehaza. Magyarok, ha külföldre utaznak, okvetlenül mattok-
kal viszik, mért aki egyszer megszokta, nem tud már mep-
fenní nélküle. Igazán: szerénytelenség nélkül elmondhatjuk, kegy 

nem volt 
még készitmé#v, mely ily rövididő alatt ily páratlan népszerű-
ségre. közkedveltségre tegyen szert, s ennyire nélkülözhetetlen-e 
váljék. Ha kutatjuk e siker oka azt látjuk, hogy nem a rek-
lám. nem a szervezési munka, nem a kínálat hozta létre ez 
a csodálatos sikert, 

hanem 
az az egyszerű tény, hogy aki egyszer bármilyen bajánál a 
Diaua sósborszeszhez folyamodott segítségért, c biztos hatású 
háziszerben föltétlenül megtalálta amit keresett s ezért aztán 
kesötfb- is állandóan ragaszkodott hozzá, kijelentvén, hogy 
amig csak 

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

Á r a 1 .30 f i l lér . Kapható mindenütt. 
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