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3. Van-e tudomása arról, hogy a helyet-
tes-polgármester ur ugy nyilatkozott, liogy a 
tervből nem lesz semmi, mert a háború után 
úgyis lakásbőség lesz. 

4. Mit hajlandó tenni Nagyságod, hogy 
a közgyűlési határozat ne esak üres szó le-
gyen? 

Az interpellációt a tanács válaszával 
Bokor Pá l helyettes-polgármester ismerteti. 
Közli, hogy a közgyűlés határozatát esak ok-
tóber 15-én közölték a tanácsosai, tehát 20 
trappal a közgyűlési határozat után, ami a 
mai munkaviszonyok mellett egyáltalán nem 
hosszú idő. Miiller műépítész ajánlkozásáról 
nem tud bizony nemcsak a tanács, de maga 
a helyettes-polgármester sem, miután az épí-
tész nem volt ott. Végül kijelenti a tanács, 
hogy a közgyűlési határozat értei méhen fog 
eljárni. 

Pálfy Dániel tudvalevőleg a paqyika-
fnrgalmáuítk szabaddátétele ügyében nyúj-
tott be indítványt a közgyűléshez. Azt indít-
ványozza, h közgyűlés írjon föl a kormány-
hoz a |.nprikaforgalom szabaddátételéért. A 
tanács javasolja az indítvány egész terjedel-
ni:T eti való elfogadását. 

Dr. (Utál Endre ismerteti a. közegész-
ségügyi, pénzügyi és sz"rvező-bizott«ágok is-
mert javaslatát a külterületi orvosok és szui-
1 ész nők beteglátogatás! dija inak fölemelésé-
rőf. A tanács ii pénzügyi : - szervezőbizottság 
ismeretes javaslatát ajánlja elfogadásra az 
egészségügyi bizottság szintén ismeretes ja-
vaslatával szemben. A pénzügyi és szervező-
bizottság tudvalevőleg átlagban 50—400 szá-
zalékkal kivánja emelni a .beteglátogatási di-
jakat. 

Ugyancsák az októberi közgyűlés dönt 
a polgármesternek előterjesztése fölött, amely 
a népkonyhák fokozott mértékű fejlesztését, 
a tanulóknak az intézetekben fűtött, világí-
tott tanulószobák' és úgynevezett melegedő-
szi.lbák fölállítását kéri. A tanács természete-
sen javasolja az előterjesztések elfogadását. 

— Időjárás . Túlnyomóan száraz és nap-
pal enyhe idő várható. SiirgÖn'iJprog-
nózis: Száraz, enyhe. Déli hőmérséklet 
14.2 fok C. 
— Tőzsde. Budapestről telefonálja tudósí-
tónk: Kedden az értéktőzsdén élénk vol ta 
forgalom. Az irányzat alapjában véve 
szilárd volt, bár az emelkedés nem terjedt 
ki az összes értékekre. Egyes értékek a 
következő árfolyamokat érték el: Korona-
járadék 82.65, Osztrák Hitel 943, Magyar 
Hitel 1332, Jelzálog 575, Leszámitolóbank 
798, Ingatlanbank 850, -Forgalmibank 705, 
Kereskedelmi aBnk 5870, Fabank 1016, 
Beocsini 1350, Drase 1095, Rimamurányi 
1222, Schliok 652, Államvasutak 1191, 
Nasici 1350, Lipták 381. 
— Az aradi román tanítóképző megnyitása 

Aradról jelentik: Valamennyi román tanító-
képző megnyitása után ma ,megnyitották az 
aradit is, dr. Oláriu igazgató, « miniszteri 
biztos, a tanári kar és az összes növendékek 
jelenlétében. Az igazgató lendületes beszédet 
intézett a növendékekhez és megnyitójában 
különösen három szempontot ajánlott a ta-
nulók figyelmébe. Lelkükre kötötte az egy-
ház, a fa j és a hazaszeretetet. Akinek nincs 
vallása — mondotta — akinek nincs hite, an-
nak céltalan az élete, az üres lélekkel bolyong 
a világban és nem tekintheti magát a többi 
lelkes emberhez hasonlónak. Azért minden 
élő lénynek kötelessége valamilyen vallási-
hoz tartozni és vallását tisztelni és szeretni. 
Ugyanilyen jeléntősége vau — folytatta — a 
fÉjszeretetnek is. Minden embernek rajon-
góan kell szeretni azt a fajt , amelyből szár-
mazik és amelyhez testvérei tartoznak. Aki 
megtagadja a fa j tá já t , aki .elhagyja a fa ja 
nyel rét, az nem érdemli meg embertársai be-
csülését. Ez azonban nem jelenti azt, hogy a 
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fajszeretetet tulzásha kell vinni. A fa j nyelve 
mellett szeretni, tisztelni és meg kell tanulni 
annak a hazának, annak az államnak a nyel-
vét is, amelyhez tartozunk és amely bennün-
ket védelmébe részesít, melynek kultúráját 
és gazdasági felvirágzását élvezzük. Tudni 
kell a nyelvét annak az államnak, amelynek 
polgárai Vagyunk; ha mindjárt irtás fajhoz 
is tartozunk. A haza szent tegyen minden 
polgár előtt és a hazáért minden polgár éle 
lét, vagyonát kell. hogy feláldozza, A régi 
tradíciók azt igazolják, Ihogy a honszeretet, a 
legcsodálatosabb emlberi erény és ezzel az 
erénnyel a haza minden polgárának bírnia 
kell. Ugyanoly mértékben, ahogy a fa junkat 
szeretjük, ugyanúgy kell rajongani a hazánk 
nyelvéért, függetlenségéért, szabadságáért és 
gazdasági jólétünkért. Az igazgató Ibeszéde 
után a növendékek és a tanári kar a tanter-
mekbe vonultak vissza és a tanárok megis-
mertették a növendékekkel az órarendet. A 
magyar nyelven s irodalmon kivül a történel-
met, az alkotmánytant és a földrajzot ma-
gyar nyelven fogják ez évben először lani-
s mi. Az még nincs megállapítva, hogy a tör-
ténelmet, a földrajzot és az alkotmánytant kik 
fogják előadni. A miniszteri biztos különö-
sen e három tantárgy előadására helyez 
rendkívüli súlyt. 

— incidens a Reichsraiban. Bécsből je-
lentik: A Reichsrat keddi ülésén gróf Tog-
genburg beszéde közben egy karzati látogató 
közbeszólásokkal zavar ja az illés menetét. 
Uclrzal alelnök felszólította a teremőröket, 
lépjenek közbe és ez időre felfüggesztette az 
ülést. A szolgák ezután eltávolították a lár-
mázót az ülésteremből, mire folytatták a ta-
nácskozást. 

— A közélelmezési hivatal hivatalos órái . 
A tüzelővel, valamint a világító anyaggal 
való takarékosság érdekében kiadott minisz-
teri rendelet értelmében a városi közélelme-
zési hivatal október 22-től reggel nyolctól 
délután kettőig tart hivatalos órát. Ebben az 
időben a közönség rendelkezésére állanak az 
összes ügyosztályok, az iktató- és kiadóhi-
vatal kivételével, amely 9-től l-ig lesz 
nyitva. Balogh Károly tanácsnok, a hivatal 
vezetője és helyettese, Ferenezy Béla 11-től 
2 óráig fogadják a közönséget. 

— Kitüntetések. A király Rózsa/fy Andor 
3. honvéd huszárezredbeli századosnak az el-
lenség előtt tanu&itott. viitéz magatartása el-
ismeréseül a 3. osztályú katonai érdemke-
resztet újólag a hadidiszitménnyel és a kar-
dokat adományozta. Weisz Ernő 3. honvéd-

Feleségének 
szeplőit, pattanásait, mitesszerjeit, arc-
foltjait egyedül csak a Diana-arckrém és 
a Diana-alabástrompuder jól bevált szé-
pitőszerek tüntetik ei. Ezek a készítmé-

nyek hölgyeinknél a mindennapos 

házi 
szükségletek között szerepelnek. Haszná-
latuktól, mintha csak tejben fürösztötték 
volna az arcot, oly finom, friss és üde 

lesz a bőr. Ha nem 

barátja 
az ártalmas utánzatoknak, akkor kifeje-
zetten Diana-készitményt kérjen és fo-
gadjon el, minden dobozon és tégelyen 

világosan rajta 

van 
a valódiságát igazoló „Diana" elnevezés. 

Mindenütt kapható! Főelárusitóheiy : 

Diana Kereskedelmi Rt. 
Budapest, V., Nádor-utca 6. szám. 


