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S'mrómi tauuáitott vitéz magatartása. *]-
ismeréséül a Jegifelső dicsérő elismerés — & 
kardok egyidejii adományozása mellett — 

iíjból tudtul adatott, 
— A népegészségügyi országos korigresz-

szus. Budapestről jelentik: A népegészségügyi 
országos kongresszus pénteken délelőtt ki-
lenc órakor kezdte meg tanácskozásait báró 
Müller Kálmán elnöklésével a régi képviselő-
ház üléstermében. Az elnök jelentette, hogy 
Wekerle Sándor miniszterelnök az ülésre 
nagy elfoglaltsága miatt nem jöhetett el. Az 
első előadó Szferényi József volt. aki a né-
pesedési politika gazdasági szempontjait fej-
tegette. A népesség számának csökkenése 
súlyos veszedelemmel fenyegeti a hadviselő 
államoka'. Statisztikai adatokkal kimutatja, 
hogy a ma ; helyzetnek sulvát 18—20 év 
múlva fogjuk feltűnően érezni, mert 1934-
ben még 154.000 lesz a húsz éves férfiak 
száma, de 1936-ban már csak 67.000 és ké-
sőbb még kevesebb. Két módon lelhet segí-
teni: a .születések szaporításával és a halálo-
zások csökkentésével. Ezután Hoffntann Gé-
za, majd Jászai Oszkár szólalt fel. aki ki-, 
fejtette, no í v íi népesség szaporodását al :g 
lehet emelni. Nagy birtokpolitikai reform se-
gíthet. mert a latifundiumok elnéptelenítő 
faktorok. Nem hisz a visszavándorlásban. — 
Dr. Szabó Ervin is azt fejtegette, hogy a né-
pesség szaporodására a háború után számí-
tani nem lehet. Dr. Donát Gyula egészség-
ügyi minisztérium felállítását javasolja, d". 
fíerend Miklós pedig szükségesnek tartja, 
hogy ne csak a csecsemők, hanem a na-
gyobb gyermekek is részesüljenek egészség-
ügyi védelemben. Több felszólalás után dr. 
Csergő Hugó, a Népjóléti Központ igazgatója 
beszélt, aki azt javasolta, forduljanak a kor-
mányhoz. hogv az országos hadigondozó 
szervezetet bízzák meg az általános népiólét 
gondozásával. Az indítványt helyesléssel fo-
gadták. 
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— Kitüntetések a szegedi üzleívezetőség-
j nél. A király a hadiforgalom terén szerzett ér-

demei elismeréseül Kotányi Manó felügyelő, 
osztályfőn ökhelyettes nek a Ferenc József 
rend lovagkeresztjét, Vermes Ödönnek, a 
Szeged-állomás főnőkének és Kovácsics Jó-
zsef főellen,őrnek a koronás arany érdemke-
resztet, Uy Sándor fogalmazónak és Szeg-
váry Antal ellenőrnek az arany érdemke-
resztet a vitézség érem szalagján adomá-
nyozta, 

— Törvényjavaslat a román felekezeti 
iskolák kisajátításáról. Budapestről jelentik; 
Gróf Apponyi Albert kultuszminiszter a költ-
ségvetési törvény tárgyalása folyamán tör-
vényjavaslatot terjeszt elő a román felekezeti 
iskolák kisajátításáról. A törvénjavaslat egy-
előre csak tiz határszéli vármegye román 
felekezeti és községi iskolaépületeinek kisa-
játításáról rendelkezik, azokéról, amelyeknek 
román lakosságát a román betörés szomorít 
tapasztalatai az áltam szempontiából megbíz-
hatatlanoknak bizonyították A kisajátítási 
összegei a törvényjavaslat tantermenként és 
tanítói lakásonként 7500 koronában állapítja 
meg, szóval olyan felekezeti vagv községi 
iskoláért, amelynek két tanterme és egy ta* 
nitói lakása van, az állam 22.500 koronával 
kártalanítja az iskola fentartóit. Az összeg, 
melynek megszavazását kisajátítás céljaira 
a javaslat a törvényhozástól kérni fogja, kö-
rülbelül 50 millió koronára rug. A közigaz-
gatási bizottságokat a miniszter nyilatkozat-
tételre szólitota fel. A válaszok már meg-
érkeztek. Ezek szerint a kisajátítás magyar 
nemzeti érdekből elkerülhetetlen. 

— Szegedi vasúti tisztviselők előléptetése 
A magyar államvasutak szegedi hivatalnoki 
karában a következő előléptetések történtek: 
A IV. fizetési osztály 2. fokozatából az 1-1)9 
Vigyázó István és Villax Béla főfelügyelőik. 
Az V. fizetési osztály 2. fokozatából az 1-be 
Kotányi Manó, Koriátli Kázmér, Radis lo 
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vies Lajos éa Riedler Ede felügyelők, A VT. 
fizetési osztály 2. fokozatából az 1-be Gugá-
n-cvich László, Sállá y József, Rouland Fe-
renc, Qibicz János, Horváth Ferenc és Bleuer 
Győző főellenőrök. A VI. fizetési osztály 8. 
fokozatából a 2. fokozatba. Jordán Hermánn, 
Antírás Joacbim, Sonkovits Sándor főellen-
őrök és Gál Ede főmérnök. A VII. fizetési 
osztály 1. fokozatába Liska Gyula ellenőr és 
Raffai Sándor mérnök, a. 2. fizetési fokozat-
ból az 1. fokozatba Schaffer Gyula és Korai 
Dezső mérnökök, a 3. fokozatból a 2. foko-
zatba Kövesd Lázár László, Bóbis Ferenc, 
Schivny Aladár, Márkus Henrik ellenőrök, 
dr. Dobó József, dr. Takács Ernő segédtitká-
rok és Fucöis Ede mémöik. A VIII . fizetési 
csztáy 1. fokozatából a VII. osztály 3. foko-
zatába Széli Ákos fogalmazó, a VIII . fizetési 
osztály 2. fokozatából az 1. fokozatba Holmer 
Antal, Lehóczky István, Csáfordi Tóth Gyu-
la, Békéssy Sándor hivatalnokok, Zauner 
Richárd dr. fogalmazó, Sztrojiny Szilárd és 
Bihari Lajos mérnökök, a 8. fizetési fokozat-
ból a 2. fokozatba Mészáros Kálmán, Hell-
mann Gyula, Tibor István, Poberai József, 
Ruttner Béla, RÖek János hivatalnokok és 
Polónyi Ferenc mérnök, a IX. fizetési osz-
tály 1. fokozatából a VIII . fizetési osztály 3. 
fokozatába Lehóczky István és Kolos Oszkár 
hivatalnolcdk, a IX. fizetési osztály 2. foko-
zatából az 1. fokozatba Gutfreund Mór, Tarr 
József, Pestalics Gyula, Mittinger Géza, Beb-
rits Lajos, ÍBarüha Imre, Szilber József, 
Wisholezer József, Kippser Jakab. Bedő-
házy Sándor hivatalnokok, a 3. fizetési fo-
kozatból a 2. fokozatba Molecz Nándor, Raf-
ner Béla, Almássy Vilmos, Schaffer László 
és Ocskó József hivatalnokok léptek elő. 

— Az Ipari munkások kiléptek az élel-
mezési bizottságból. Budapestről jelentik; A 
Közélelmezési Hivatal kebelében szervezett 
élelmezési bizottságnak munkás tagjai csü-
törtökön megjelentek Nagy Ferenc államtit-
kárnál és bejelentették, hogy a bizottsági 
tagságról lemondanak. A lemondást azzal 
okolták meg, hogy a munkaadóik; hatalmi kér-
désnek tekintették a munkások élelmozósét 
és megnehezítették a munkásság ellátását. 
Nagy Ferenc államtitkár az ügyről jelentést 
tett grójf Hadik János közélelmezési minisz-
ternek. Remélik, hogy a kérdést sikerül bé-
késen megoldani A munkás megbízottak le-
mondása nem politikai okokból következett 
be és Wekerle legutóbbi képviselőházi beszé-
dében tett kijelentésekkel nincs összefüggés-
ben. 
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Szombaton 
és vasárnap I 

A S E N K I F I A 
bohó szerelmi jáiék 4 felvonásban. 

Filmre írta: Vajda Lász ló , 

Rendezte: K e r t é s z M i h á l y . 

Főszereplők: 

Gyárfás Dezső Haraszthy Hermin 

Csortos Gyula Lenkeffy lea. 

A megrendelt jegyek legalább egy órával az előadás 
kezdete előtt átveendők. Az azon ideig át nem vett 

jegyek eladatnak. 

Előadások pénteken és szombaton 6, fél S és 9, 
vasárnap 2, fél 4, 5, 7 és 9 órakor. 
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Zokogva 
panaszkodik a szeplős, arcfoltos, pattaná-
sos nő, hogy milyen mostoha volt hozzá 
a sors. Amit megtagadott a sors, azt meg-
adja a kozmetika legremekebb készítménye 
a Diana-arckrém és a Diana-alabástrom-

puder. Ahelyett tehát, hogy 

sír 
kísérelje meg ezt a két csodás bőrápoló-
szert, mely eltünteti az arcbőr tisztátlan-
ságait, a bőrt fehéríti, bársonyosan puhítja 
és a bőrének e fiatalos tulajdonságait tar-

tóssá teszi. Ha bárhogyan fúj is 

az őszi szél 
arca friss, üde, fiatalos marad, gyönyörű 
matt teintet nyer, olyan lesz az arca, 
mintha tejben fürösztötték volna meg. 
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