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elismerni, hogy e részben a nemzetiségek 

szabad fejlődésének joga az elvtől elütő 

értelmezésben jut kifejezésre. A részletes 

tárgyalás Borgbjörg javaslata fölött a vég-

rehajtóbizottság legközelebbi ülésén fog 

megindulni. 

HÍREK 
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A király és a hadikölcsön. 
Királyunknak mindenre kiterjedő figyel-

me az uj hadikölcsönnel kapcsolatban meleg-
méltánylásra érdemesítette a magyar nemzet-
nek azt az eredményes áldozatkészségét, 
melyben mindmáig a hadikülcsönök ügyét 
részesítette s esetről-esetre a legszebb sikerre 
vitte. Ugyanakkor a királyi szóhoz méltóan 
sorakozott a királyi tett is: 12 millió korona 
jegyzést jelentett, be a magyar hadikölesönre. 

iAmennyire föl le késit mindnyájunkat a 
királyi elismerés ós az uj hadikölcsön alkal-
mából fokozott áldozatkészségre sarkal, azon-
képen a legjobb hatással lesz az egész ország-
ra a királyi példaadás is. Annál biztosabban 
remélhetjük ,^zt, mert e követésre méltó pél-
dához még az előnyök egész sora is csatlako-
zik, melyek hasonlóképen egytől-egyig arra 
fogják sarkalni a közvéleményt, hogy az n,r 
hadikölcsön ügyét a lehető legszélesebb réte-
gekben tegye magáévá. 

Mindenek előtt a pénzügyminiszter erre 
hadikölcsön re föloldotta azt a muratori u-

mos intézkedést, mely eddig a bankbetétek bi-
zony: s részét elzárta a hadikölesönjegyzések 
elől. Akinek betétje van, az most korlátlanul 
hadikölesönre jegeyzheti azt, csak idejében 
fölmondania. Hogy ez sokakat ösztönöz majd 
jegyzésre, magától értetődik, hiszen a mai 
minimális bankkamatlábnál a hadikötvények 
épen 100%-kal kedvezőbb kamatozásnak. 

Mostantól kezdve a kibocsátás típusa 
egységes lesz: csak 6%-os kötvényeket ka-
punk jegyzéseink ellenében. Fontosabb azon-
ban ennél az az uj intézkedése a péziigyi kor-
mánynak, hogy amíg a hadikölcsön kedvező 
lomhárdirozása eddig csak a békekötésig volt 
biztc-itva, ettől a hadikölesöntől kezdve a köt-
vényeknek ez a kedvezményes elbánása meg-
marad a békekötés utánra is. Ez azt jelenti, 
hogy a 6%-os kötvényeket örömest jegyzi 
majd a tőkének az a része is, mely a háború 
utáni átmenet előrelátó pénzügyi szükségle-
teinek kielégítésére rezerválta magát, de 
amely ez előny folytán szintén fölszabadul a 
hadikölcsön számára. 

Még egy eszméről van szó, amely még 
•csak terv, de már foglalkoztatja az embere-
ket. Amit fölvetettek Németországban hogy 
i. i. a hadíkűkvények árfolyamának állandó-
ságát lehetőleg biztosítsák. Reméljük, hogy 
valami formában ez is valóra váltható. De 
már enélkül is az uj hadikölcsön annyi fon-
tos előnnyel lép a nagyközöség elé, hogy jog-
gal várhatjuk iránta a legszélesebb körű ér-
deklődés megnyilvánulását. 

Szombaton kezdik meg a hatodik magyar 

hat százalékos hadikölcsön nyilvános aláírá-

sát. Az első napokban a közönség kedvezőbb 

árfolyamon jegyezhet hadikötvényt, kívána-

tos tehát, liogy a jegyzések már az első na-

pokban nagyobb arányokban meginduljanak. 

Az időleges jegyzések máris több millióra 

rúgnak 
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Katonaotthon Szegeden. 

(Saját tudósítónktól.) A szegedi Vörös-

Kereszt Egyesület vezetősége igen nemes és 

megszívlelni való mozgalmat indított. A moz-

galomnak az a célja, hogy a Szegeden időző 

katonák részére —• a társadalom áldozatkész 

támogatásával — kellemes otthont létesítsen, 

ahol szabad idejüket hasznos szórakozásokkal 

tölthessék el. Az életrevaló és szociális tekin-

tetben is nagyjelentőségű terv megvalósulása 

érdekében a Vörös-Kereszt az alábbi felhívás-

sal fordul a közönséghez: 

— A Vörös-Kereszt legutóbbi választmá-

nyi ülésén elhatározta, hogy a társadalom be-

vonásával katonaott'hont létesít Szegeden. Az 

otthon célja, hogy a városban időző katonák-

nak ingyenes szórakozást, kellemes időtöltést, 

otthont nyújtson és ezáltal a léha, korcsmás 

élettől, szeszes italok élvezetétől őket elvonja. 

Az otthonban könyvtár, lapok, társas játé-

kok, hangszerek lesznek a látogatók szórakoz-

tatására és gondoskodás történik arról, hogy 

a katonák szabad idejüket kellő fölügyelet és 

irányítás mellett egészségükre kedvező kör-

nyezetben töltsék, alkalmas olvasmányokkal, 

zenével, társasjátékkal, szórakozással lelkü-

ket nemesítsék és föliiditsék. A hadvezetőség 

különösen ajánlja a katonaotthonokot a tár-

sadalom figyelmébe, amelyek létesítésével 

több nagy városban: Budapesten, Aradon, 

Temesvárott, Kassán, Miskolcon stb. a leg-

jobb tapasztalatai vannak. 

A Vörös-Kereszt-Otthon választmánya, 

bizottságot küldött ki a katonaotthonok léte-

sítésére, amelynek élén lovag Worsikoeszky 

Károlyné, T fim mer Fülöp, Lendvay Sándor 

és dr. Pálfy József áll. Az eddigi jelek sze-

rint a társadalom áldozatkészségéből az első 

katonaotthon már a legközelebbi napokban 

megnyitható lesz. 

Az intéző bizottság ezúton is fölkéri a 

város áldozatkész közönségét, hogy a nemes 

célra szánt készpénzadományukat, esetleg 

könyvek, másodolvasásra ajánlott hírlapok-

ból, szépirodalmi müvekből álló segélyüket 

dr. Pálfy József árvaszéki elnökhöz juttatni 

szíveskedjenek. 

— Külföldi rágalmak a németekről. Ber-

linből jelentik: A birodalmi gyűlésen ismét 

szóba került az a vád, hogy a németek el-

esett katonák zsírját főzik ki. Először a 

franciák terjesztették ezt, azután az angol 

alsóházban a kormány képviselője is kije-

lentette, hogy a hir nem lehetetlen. Ezzei 

kapcsolatban Zimmermann államtitkár ki-

jelentette, hogy Németország az ellenséges 

államokban ez ellen semmit sem tehet, de 

a semleges külföldön intézkedett a rágal-

mazók büntetőjogi felelősségre vonása iránt. 

— Kitüntetések. Vetró János, Kiss József 
és Kutas István 5. honvéd gyalogezredheli 
népfölkelőket az ellenséggel szemben tanúsí-
tott vitéz magatartásuk elismeréséül a bronz 
vitézségi éremmel tüntették ki. 

— Városi közgyűlés. Szeged törvényható-
sági bizottsága szerdán, 16-án tartja májusi 
közgyűlést dr. Cicatrieis Lajos főispán elnök-
lésével. Kedden a közigazgatási bizottság 
tartja rendes havi ülését a főispán elnök-
lésével. 

— Kereskedelmi iskolai érettségi biztosok 
A kereskedelemügyi miniszter Szíjgyártó 
Albert szegedi állami felsőipariskolai tanárt 
a nagybecskereki állami, dr. Beck Sándor cu-

korgyári részvénytársasági titkárt a szegedi 
állami, Koós Elemér szegedi takarékpénztári 
igazgatót a szegedi- községi fin. Gombásén 
Imrét, a Ganz-gyár levelező-osztályának fő-
nökét a szegedi községi női és Tonelli Sándor 
szegedi kereskedelmi- és iparkamarai titkárt 
a zombori államilag segélyezett községi ke-
reskedelmi iskolák érettségi vizsgálataira mi-
niszteri biztosi minőségben kiküldötte. 

— A német kancellár nyilatkozata. Ber-

linből jelentik: A Berliner Tageblatt a kö-

vetkezőket irja: A német birodalmi gyűlés 

hétfői ülésének napirendjére elsőnek az El-

zász-Lotharingia kérdésében benyújtott in-

terpelláció szerepel, azután következik a 

hadicélokra vonatkozó másik két interpellá-

ció. Azt hiszik, hogy az elzász-lotharingiai 

kérdésről meginduló tanácskozás az egész 

hétfői ülést igénybe fogja venni, s ilyen-

formán Bethmann-Hollweg birodalmi kan-

cellár előreláthatóan kedd előtt nem fog 

nyilatkozni Németország hadicéljairól. 

— Ujabb amnesztia. A király ujabb am~ 
nesztia-rendeletot boesájtott ki. E legutóbbi 
rendelete szerint mindazokat, akiket 1914 
augusztus 20-ika előtt Ítéltek el és büntetésük 
öt évnél tovább nem terjedő szabadságvesztés 
amnesztiában lehet részesíteni. A rendelet 
azoknak az ügyét, akik 19:14 augusztus 20. 
óta vizsgálat alatt állanak felfüggeszti. 

— Közgyűlés. A Szegedi Katho ikus Növédő 
Egyesület május 14-én délután öt órakor Ko-
rona-utca 18. számú székházának termében 
rendes közgyűlést tart. A közgyűlés tárgyso-
rozata a következő: 1. Elnöki megnyitó. 2. Az 
elnök évi jelentése. 3. Jelentés a Leánykörök-
ről. 4. Jelentés a Jótékonysági Osztályról. 5. 
Jelentés a Napközi Otthonról. 6. Jelentés a 
Leány-Otthonról. 7. Jelentés az anya- és ese-
csemővédeleinrői. 8. Zárószámadás és vagyon-
mérleg. 9. 191.7. évi költségelőirányzat. 10. 
Esetleg indítványok. 11. Elnöki bejelentés. 
12. Zárószó. Mondja: dr. Zadrarecz István. 

— A flottaegyesület kérelme. A flottaegye-
sület kérelmet intézett a város tanácsához, 
hogy egy tengeralattjáró építésére indított, 
gyűjtőakciójához járuljon hozzá. Az egyesü-
let már két millió koronát gyűjtött össze er-
re a. célra. Bizonyára néhány előkelő ur és 
mágnásasszony unta meg a jótékonykodás-
sal az eddigi módon való amatőrköd és t é«f 
most — hogy előkelő és eredeti legyen, ami-
hez nem mindenki foghat — tengeralatt-
járóra gyűjtenek. Kedves ez a tengeralatt-
járó-sport, a magyar állam azonban nem szo-

fóagyar 
találmány, magyar készítmény nem ért még el olyan sikert, 
mint a Diana sósborszesz. Évről-évre rohamosan emelkedik a 
fogyasztás s ma már közel évi 15.00o.0tW palack Diana sós-
borszesz kériil fogyasztásra kizárólag Magyarországban, de az 

ország 
határain tul is eljutott már e páratlan szer hírneve. Ten-
gerentúli államokban ép ugv ismerik és fogyasztják, mint 
idehaza. Magyarok, ha külföldre utaznak, okvetlenül maguk-
kal viszik, mert aki egyszer megszokta, nem tud már meg-
lenni nélküle. Igazán: szerénytelenség nélkül elmondhatjuk, hogy 

nem volt 
még készítmény, mely ily rövididő alatt ily páratlan népszerű 
ségre, közkedveltségre tegye'1 szert, s ennyire nélkülözhetetlenné 
váljék. Ha kutatjuk e siker okait, 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, hogv aki egyszer bármilyen bajánál a 
Diana sósborszeszhez folyamodott segítségért, e biztos hatású 
háziszerben föltétlenül megtalálta amit keresett s ezért aztán 
később is állandóan ragaszkodott hozzá, kijelentvén, hogy 
atnig csak 

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

Ára 1.30 fillér. Kapható mindenütt. 

FBelapuslídfieia: Diana Kepeskednlm! Résza.-Iárs. 
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