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melyet darabonkint 30 fillérért vesztegetnek. 
Dr. Somogyi Szilveszter polgármester most 
intézkedett, hogy kétszersültet se a kávéhá-
zakban, se cukrászdákban ne árulhassanak. 
Csak olyan süteményt szabad árulni, mely-
ben ötven százaléknál nincs több liszt. 

— A tanügyi bizottság ükse. Az iskolaszék 

tanügyi bizottsága Kovács János elinöklésé-

vel szerdán délután tartott ülésén tárgyalta 

a belvárosi leányiskola igazgatónői állásá-

nak szervezését. Ugyanis ez iskola már 

évek óta .külön igazgatás alatt áll, de ideig-

lenes .minőségben. Az igazgatónő az ideig-

lenesség miatt igazgatói pótlékát nem szá-

míttathatja be nyugdíjigényébe, de az isikola 

működésének intenzivitáse céljából is kí-

vánatos volna ez állás rendszeresítése. A 

tamügyii bizottság az igazgatónői állás szer-

vezését javasolja az iskolaszéknek azzal, 

hogy idővel a többi leányiskola is fokozato-

san külön igazgatás alá helyeztessék. A hit-

Oktatók óradíjadásának rendezése tárgyá-

ban javaslat beterjesztésére a népiskolai 

felügyelőt bízta rneg a bizottság. A fiatal-

korú bűnösök behatóbb ellenőrzése és azok 

megmentése tárgyában dr. Orkoaiyi Ede 

kúriai és dr. Márton József törvényszéki 

bíró véleményének meghallgatásával beha* 

tóan tárgyalt a bizottság, mely a kormány-

hoz a hatóság révén feliratot intéz. A fel-

iratban javaslatokat terjesztenek elő a fia-

talkorúak züllésének korlátozására. 

— A fémbeszolgáltatás határideje. A világ-
háború borzalmasan emelkedő méretei mi-
att. a. hadsereg szükséglete miindienféle cikk-
ben óriási módon .megnövekedett. A hadse-
reg szükségletének biztosítása érdekében 
természetszerűleg egyre szigorúbb intézke-

déseket kellett életbeléptetni minden téren. 
Igy olyan cikkeknél, amelyeket eddig ön-
ként kellett beszolgáltatni, egyénenkénti 
rekviziiciót és egyéb szigorú büntető intéz-
kedéseket léptetnek életbe. Ugy halljuk, liogy 
ilyen változás következik be rövidesen a fém-
beszolgáltatás terén is és a hatóságok már 
legközelebb nyilvánosságra fogják hozni az 
erre vonatkozó intézkedéseket, amelyeknek 
publikálásával természetesen véget ér az ön-
kéntes fémbeszolgáltatás is. Miután: minden 
kósedelmezőre igy komoly veszedelem vár és 
mert nincs kilátás arra, hogy a fémbeszol-
gáltatás kötelezettsége alól bárki is kivon-
hassa magát, mindenki a haza és a saját, ér-
dekében is cselekszik, ha késedélem nélkül 
beszolgáltatja arra kötelezett féméit, melyre 
a hadseregnek nagymennyiségben van szük-
sége. 

— Korpa érkezett. A korpaközpont hosszas 
sürgetésre végre utalt ki egy kevés korpát 
Szegednek. A kiutalt mennyiség oly kevés, 
hogy például csak 250 sertés részére jut né-
hány kiló, mig a város területén 42.000 ser-
tés van. 

Talpalunk és sarkalunk férficipőt 6, női 5, 
gyerm. 4 K.-ért. Hungária Cipőgyár Kárász-u. 14. 

— Adomány a vakoknak. Lendvai Sándor 

és.nej® 10 korontá küldöttek be a vakoknak 
a hangverseny jegyének megváltása címén. 
E kegyes adományért ez uton mond köszö-
netet az igazgatóság. 

— A Szegedi Kereskedelmi és 
Iparbankná! a Vl-ik magyar hadi-
kölcsönre Lombard köicsönök nyúj-
tatnak előnyös feltételek mellett. 

— Felhívás. Mindazon erdélyi menekültek, 
menekült középiskolai tanulók, akik a május 
havi állami ellátásra, díjtalan' hazautazásra 
és díjtalan podgyászszállitásra igényt, tart-
hatnak, fölhivatnak, hogy f. hó 28-án délelőtt 
8 órakor jelentkezzenek a menekültek irodá-
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Szenzációs film! > Szenzációs film! 

Terje Vigen 
Epizód az angol—norvég háborúból. — IBSEN világhírű 

regénye 3 felvonásban. — Rendezte és a főszerepet játsza: 

A Nordisk-gyár nagy szenzációja. 

Előadások 5, fél 7 és fél 9 órakor. 

A / o l v á r a k * Páholyülés 1'60, zsölye 120, 1. hely 1 kor. 
J W i l J ú i U K . H. hely 80 fillér, III. hely 50 fillér. 

jábaQ (Városi bérház II . 5. szám.) Biró Benő 
t. főmérnök. 

— ÖRA és ÉKSZER javításokat gyorsan, 
pontosan és olcsóin készít F I S C H ÉR K. 
Korzó kávéház meMeit — Telefon: 1538. 

— Jegyezzünk had ikö lesönt a Sze-
gedi Hitelbank R. T.-náí Szeged, Kölcsey-
utca 11. Eredeti aláírási feltételek. Olcsó lom-
bard kölcsönök. 

Tanu l junk idegen nyelveket a Városi 
ayelviskolában. Telefon 14—11. 
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A SzAK pünkösdi mérkőzései. Két igen 

előkelő csapatot lát pünkösdre vendégül a 

SzAK. Az első nap az FTC. I. b) csapiata, a 

második nap a BSE. első csapata lesz ellen-

fele. Mindkét csapat kitűnő formában van. 

ugy, hogy változatos élénk küzdelemre varr 

kilátás. Helyárak a rendesek. 
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agyar 
találmány, magyar készítmény nem ért még el olyan sikert, 
mint a Diana sósborszcsz. Évről-évre rohamosan emelkedik a 
fogyasztás s ma már közel évi 16,000.000 palack Diana sés-
borszesz kerül fogyasztásra kizárólag Magyarországban, de az 

ország 
határain tul is eljutott már e páratlan szer hírneve. Ten-
gerentúli államokban ép ugy ismerik és fogyasztják, mint 
idehaza. Magyarok, ha külföldre utaznak, okvetlenül maguk-
kal viszik, mert aki egyszer megszokta, nem tud már mefr 
lenui nélküle. Igazán: szerénytelenségnélkülelmondkafjttk, hogv 

nem volt 
még készítmény, mely ily rövid Idő alatt ily páratlan népszerű-
ségre, közkedveltségre tegyen szert, s ennyire nélkülözhetetlenné 
váljék. Ha kutatjuk e siker okait, azt látjuk, hogy nem a rek-
lám, nern a szervezési munka, nem a kínálat hozta létre ez: 
c csodálatos sikert, 

hanem 
az az egyszerű tény, hogy aki egyszer bármilyen bajánál a 
Diana-sósborszeszhez folyamodott segítségért, c- biztos hatása 
háziszerhen föltétlenül megtalálta amit keresett s ezért aztán 
később is állandóan ragaszkodott hozzá, kijelentvén, hogy 
amíg csak 

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

Ára 1.30 fillér. Kapható mindenütt. 

F^eldpuslíűfieln: Diana Keresbedefml Bössu.-Ián. 
BUDAPEST, Nádor-utca 6. ez. 


