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műhely es üzlet. van. A hatóság az üzletet a 

katonai rendőrséggel két napra lezáratta és 

intézkedett, hogy azok, akik a ScMitz-féle 

üzletből kapták a kenyeret ideiglenesen más-

honnan szerezhessék azt be. 

— Bűnügyi vizsgálat a gyöngyösi tűzvész 

ügyében. Budapesti tudósítónk jelenti: A gyön-

gyösi tűzvész ügyében megindították a bűn-

ügyi nyomozást. Janicsek Andor, budapesti 

tüzoltófőparancsnok véleménye alapján meg-

állapították, hogy a tűz a kórház mosókony-

hájának tűzveszélyes berendezése miatt ke-

letkezett. A nyomozás adatai szerint e tekin-

tetben felelősség terheli dr. Frindt kórházi 

igazgatót, aki azt a rendeletet, hogy a mosó-

konyhát te kell bontani, nem hajtotta végre,-

mert a belügyminiszter nem járult hozzá nj 

mosókonyha építéséhez. A nyomozást dr. 

Koezián Gyula, az egri ügyészség vezetője 

vezeti. 

— Egy mil l ió koronás hadikölcsönjegyzés. 

Horgost Kárász István császári ós királyi 
kamarás, szeghalmi nagybirtokos, a hatodik 
magyar hadik ölesönre 1.000.000 korona név-
értékű kötvényt jegyzett a Szeged-Csongrádi 
Takarékpénztárnál. Ezzel a jegyzéssel együtt 
a Szeged-Csongrádinál a jegyzések eddigi 
eredménye 3 millió hatszázezer korona. 

A főispáni hivatalban eddig 2,239.650 ko-

ronát jegyeztek a VI. badikötcsönre. 

— A temesvári polgármester lovagias 
ügye. Temesvárról jelentik: Geml József pol-
gármester cáfoló észrevétet eket tett dr. Sza-
rna Tamás udvari tanácsos, a. budapesti álla-
mi gyermekmenhely igazgató-főorvosának 
csecsemő- és gyermekhalandósági monográ-
fiájára. Dr. Szana, aki ez idő szerint hivata-
los kiküldetésben Gyöngyösön időzik, nyilat-
kozatot adott ki, bogy amint Budapestre ér-

kezik, a polgármesternek nyomban válaszol-
ni fog tudományos és ténybeli szempontok-
ból, a személyét illető kitételekért pedig más 
uton szerez elégtételt. Csütörtökön délelőtt 
dr. Szana megbizottai: dr. Hollós Gyula vár-
megyei főjegyző és dr. Hajdú Frigyes ügy-
véd fölkeresték a polgármestert és magya-
rázatot kértek az elaborátum egyes kitételei-
ért. Dr. Gemi kijelentette, hogy az inkrimi-
nált. megjegyzésekkel dr. Szanát egyéni be-
csületében semmiféle irányban sérteni nem 
akarta. A megbízottak a nyilatkozattal az 
ügyet dr. Szanáboz irt levelükben elintézett-
nek jelentették ki. 

— A szegedi Tanítók Háza. A belügy-
minisztertől pénteken leirat érkezett, amely-
ben értesiti a várost, hogy a törvényhatósági 
bizottságnak azt a határozatát, hogy száz-
ezer koronás alapítványt tesz a Szegeden fel-
állítandó Tanítók Háza céljára, jóváhagyta. 

— A tüdőbeteg-szanatórium ügye. A tör-
vényhatósági bizottság, mint ismeretes, még 
a mailt év júniusában elhatározta, hogy a 
szegedi tüdőbeteg-szanatórium létesítéséhez 5 
holdas területtel és 100.000 koronával járul 
hozzá. A belügyminiszter most érkezett le-
iratában a közgyűlésnek ezt a határozatát 
jóváhagyta. 

— A szegedi református egyházközség 
junius 3-án délelőtt 11 órakor. Illetőleg ha-
tározatképtelenség esetén, ha a választásra 
jogosultak egy negyedrésze meg nem jelen-
nék, junius 10-én, vasárnap délelőtt 11 óra-
kor egyházközségi közgyűlést tart. mely ez 
utóbbi napon a megjelentek számára való te-
kintet nélkül határozni fog. A presbitérium 
által már megvizsgált számadások az 1.916. 
évről kétheti közszemlére május 29-től junius 
12-ig a lelkészi hivatalban tétetnek ki, ahol 
azt az érdeklődők a hivatalos órák alatt (d. 
e. 9—12, d. u. 4—5) megtekinthetik és esetle-
ges észrevételeiket írásban beadhatják. Az 
egyházközségi közgyűlés tárgyai a fogond-
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nők, gondnok ós egy presbiter választása 
a Dávid Miháty-alapitvány bejelentése 1 sz-
ne'k. Az egyház egykori jóemlékii kántor-
tanítójának, a hősi halált balt Dávid Mihály-
nak emlékét ugyanis a megboldogulniak 
szülei, egy 1500 koronás tanügyi alapítvány-
nyal örökítették meg. 

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

— A Mérnök és Épitészegylet ezúton ís 
tudomására adja tisztelt tagjainak, bogy 
26-án, szombaton este félhét órakor kezdi, 
előadássorozatát Heruseh Arttmr mérnök-
tanár a Műszaki fényképezés és fénymásolás 
főbb elvei címen a Szegedi Kaszinód biz a ísá-
gi termében. A műszaki csapatokhoz heosz-r 
tott tiszt urakat ez előadássorozatra .szívesei", 
tátja az Egyesület. 

— Jegye z z ü nk had i kö l c sön t a Sze-
gedi Hitelbank R T.-nái Szeged, Köícsey-
utca 11. Eredeti aláirásí feltételek. Olcsó lom-
bard kölcsönök. 

— Betörés egy rőfőskereskedésbe. Csü-
törtökön déli tizenkét és két óra • között 
Lá'szló Albertné Tisza Lajos-körut 20. számm 
házban levő rőföskereskodésébe betörtek és a. 
pénztárból ezeregyszáz korona készpénzt, az 
üzletből pedig huszonnégyezer korona éátékü 
vásznat és selymet loptak el. A betörést ab-
ban az időben követték el, amikor Lászlóné-
ebédre hazament Az üzlet üvegajtóját át-
kulcsosai nyitották fel. A károsult feljelen-
tésére a rendőrség széleskörű nyomozást in-
dított a fettes kézrekeritésére. 

— ÓRA és ÉKSZER javításokat gyorsan* 
pontosan és olcsón készit F I S C H É R K. 
Korzó kávéház mellett. — Telefon: 153S. 

— Borzalmas rablőgyilkosság. Szentesről 
jelentik: (Egy elvetemül t emíber borzalmas 
rablógyilkosságot hajtott végre a szentesi ta-
nyák között levő Derekegyházi oldal 144. szá-
mú házban.. A ház Szakái János 70 éves jó-
módú gazda tulajdona. Itt lakott feleségével., 
a 60 esztendős Lakos Zsuzsannával ós amióta 
a fia a harctéren- van, hatéves kis unokájá-
val. Az öreg gazda pár ezer koronát otthon, 
a ládafiában tartott. Egy, a viszonyokkal is-
merős elvetemült ember .mindhármukat meg-
gyilkolta. aztán a pénzt elrabolta. A gyil-
kosság vasárnap estefelé, vagy hétfő délben' 
történhetett, Zilahy Kálmán szentesi főkapi-
tánynak kedden délben jelentettek a hármas 
gyilkosságot.. A főkapitány, azonnal megin-
dította a nyomozást, intézkedett a hullák be-
szállítása iránt. Szerdán délelőtt az áldozaté-, 
ka fel-boneoltá'k. A tettest még nem sikerült 
kézrokeriteni. 

/ V l a g y a r 

találmány, magyar készítmény nem ért még el olyan siker:, 
mint a Diana sósborszesz. Évről-évre rohamosan emelkedj* a 
fogyasztás s ma már közel évi 1B,000.000 palack Diana 
borszesz kerül fogyasztásra kizárólag Magyarországban, de az 

o r s z á g 

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

n e m v o l f 

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 re li-
lám, nem a szervezési munka, nem a kínálat hozta létre ezt 
c csodálatos sikert, 

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

l e s s 

a világon Diana sósborszesz, házából ki nem hagyja fogyj ! 

Ára 1.30 fillér. Kapható mindenül!. 

FBeíMfáiiely: iana KepeshedeliRl Bése íMM , 
BUDAPEST, Nádor-utca 6. sz. 
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