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"nyes győzelmek alkalmából a nagy iSigaium 
Laudissaí tüntette ki. Weherle Sándor mi-
niszterei nők távi ra tban üdvözölte á vezérkar 
főnökét kitüntetése alkalmából. 

— A negyvenhatosok visszahelyezése . 
Budapestről telefonálja tudósítónk: A honvé-
delmi minisztériumba a bécsi hadügyminisz-
tériumból érkezett értesítés szerint a szegedi 
46-ik gyalogezred visszahelyezésének nincs 
akadálya, ha a hatóság az itt tar tózkodó csa-
pat testek mellett a háziezred elhelyezéséről 
is gondoskodni tud. — Az elhelyezés kérdé-
sében tudvalevőleg m á r megvan a döntés. 
Kgy vegyes bizottság, amely polgári és ka-
tonai hatóságokból alakult, már régebben 
gondoskodott a 46-osok elhelyezéséről, emel-
lett további megfelelő elhelyezést biztosított 
az ez idő szerint itt állomásozó többi csapat-
testnek. . 

— Kolozsvár tőrvényhatósága az annek-
sz iós politika mellett. Kolozsvárról jelentik: 
A város törvényhatósági bizottsága Apáthy 
István indítványára kimondotta, hogy fel-
kérik a kormányt , hogy követel je a béketár 
igyalásokon a magyar- román határnak olyan 
módon való kiigazítását, hogy katonai vé-
delmi miiveinknek a határgerincen való fel-
állítása végett a hegygerinc túlsó oldalán 
olyan védelmi zóna jusson a birtokunkba, a 
mely a 'határgerincen elvonuló első védelmi 
vonalunk tar tását katonailag lehetővé teszi. 

— A tankerületi fő igazgató Újvidéken. 
Dr. Szele Róber t tankerület i főigazgató Új-
vidéken tartózkodik az ottani középiskolái 
ffiegvizsgálása cél j áb61. 

— Előléptetések. Gergely Miksa népfölkelő 
hadnagy-mérnököt az 5. népfölkelő parancs-
nokság ny i lván ta r tásában a háború ta r tamá-

r a népfölkelő főhadnagy-mérnökké. Gyökeres, 
János népfölkelő műszaki segédtisztvise'lőt 
műszaki tisztviselővé léptették élő. 

— Az elhunyt Haus tengernagy Mária 
Terézia-rendet kapott. A sajtóhadiszállásröl 
jelentik: A ki rá ly legfelsőbb kéziratot inté-
zett Nyegován tengernagyhoz, amelyben köz-
li, hogy a korán elhunyt tít.nis főten-
gernagynak a katonai Már ia Terézia-
rendjel parancsnoki keresztjét adományozta. 
iA' kitüntetéssel a haditengerészet kiváló tel-
jesítményeiért fejezi ki elismerését a király. 
A kéziratot őfelsége a zászlóshajó fedélzetén 
bocsátotta ki. 

— A spanyol kormány lemondása. Mad~ 
ridból jelentik: Mama miniszterelnök be-
nyúj to t ta ,a kormány lemondását. A ki rá ly a 
miniszterelnök lemondását a spanyol udvar 
kövéből vett értesülés szerint nem fogadja el, 
hanem meghízza a" kabinet újjászervezésével. 

— Kitüntetések. Isépi Izsépi Aladárnak, egy 
honvéd gyalog dandárparanesmokságnáil be-
osztott vezérkari századosnak a legfelsőbb di-
csérő elismerés újólag tudtul adatott. A ki-
rály Szűcs József 46. gyalogezredben főhad-
nagynak és Pejsa József 7. árkászzászlóalj-
belj főhadnagynak az ellenséggel szemben 
tanúsított vitéz magatar tásuk és ki tűnő szol-
gálatuk elismeréséül a katonai érdemkereszt 
3. osztályát adományozta. Szűcs Józsefnek ez 
a negyedik kitüntetése. Kovács Ferenc 46. 
gyalogezredbeli főhad nagynak a legfelsőbb 
dicsérő elismerés harmadszor tudtul adatott . 
Az ellenség előtt elesett (Jvabor Káro ly 3-ik 
homvédhuszárezredbeli hadnagyot és Vékes 
Berta lan 3. honvéd gyalogezredbe!i főhad-
nagyot, a Szeged-Csongrádi t akarékpénz tá r 
tisztviselőjét a vaskoronarend 3. osztályával 
tüntette ki a király. Kincsest Antal , a hon-
védhuszárezrednél beosztott 9. honvéd .hu-
szárezredben főhadnagy-gazdászati tisztnek 
a k i rá ly a koronás a r any érdemkeresztet a 
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• vitézségi érem szalagján adományozta.- Szabó 
Miklós, a 306. honvéd gyalogezrednél beosz-
tott 5. honvéd gyalogezred béli főhadnagynak 
a legfelsőbb dicsérő elismerés újólag — a 
kardok egyidejű adományozása mellett — 
tudtul adatott, 

— A reformáció 400 éves évfordulója a 
szegedi református egyházban. Október 
31-én ünnepli a szegedi re formátus egyház a 
reformáció 400-adik évfordulóját . Ebből az 
alkalomból délelőtt 10 órakor ünnepi isten-
tisztelet lesz urvacsoraosztással. Istentiszte-
let u t án fél 12 órakor a prezsbiterium t a r t j a 
diszgyülését. Délután 5 órakor vallásos-es-
téi y lesz, melynek p r o g r a m j a a következő: 1. 
Gyülekezeti ének. 2. Imádkozik: Borbás An-
tal s. lelkész. 3. Megnyitó beszédet mond: 
Somlyódy Is tván táblabíró. 3. Szaval: Mis-
kolczy Zoltán. 5. Karének. 6. Szaval : Voelker 
Sárika. 7. Felolvas: Somlyódy I s tván tábla-
bíró. 8. Szaval: Gaehal J á n o s tábori lelkész. 
9. Záróbeszédet mond: Bereczk Sándor lel-
kész. 10. Gyülekezeti ének. 

— Áthelyezés . Az igazságügyminiszter Értik" 
ler I s tván Ítélőtáblai birói clmmől és jelleg-
gel fe l ruházot t nagyhecskeireki k i rá ly i tör 
vényszéki bírót sa já t kérelmére a szegedi 
királyi törvényszékhez helyezte át. 

— A szegedi zsidó hitközség közgyűlése. 
Vasá rnap délelőtt a szegedi zsidó hitközség 
közgyűlést t a r to t t dr. Bósa Izsó elnöklétével. 
Az elnök megnyitó-beszédében megemléke-
zett arról, hogy dr. Löiv Immánuel főrabbi 
az elmúlt ünnepek alatt lelkipásztorkodásá-
nak negyvenedik évfordulójához érkezett el. 
A közgyűlés ez alkalomból a főrabbit, lelkes 
ovációban részesítette és elhatározta, hogy 
háborús prédikációit kiadja. A közgyűlés ez-
után Eisenstadter Róbert és özvegy Földes 
Izsóné alapitványairól határozott. Eisenstad-
ter tízezer koronás a lapí tványt tett a hózisze-
gények segélyezésére, ötezer koronást pedig 
népiskolai ösztöndijakra, özvegy Földesné 
néhai f é r j e örökös adófizetőnek való megtar-
tása végett ötezer koronás a lap í tványt tett, 
A közgyűlés az a lapí tványokat köszönettel 
elfogadta. Az elnök elparentálta Hochmgnn 
Izrael imaegyesületi előimád kozót. Végül 
előterjesztették az 1918. évi költségelőirány-
zatot. A kultuszadó összegét százezer koro-
nában ró t t a ki a közgyűlés az eddigi nyolc-
vanezer koronával szemben. A kultuszadóból 
a hitközség alkalmazottait összesen 'kilenc-
ezer korona, háborús -segélyben fogják része-
síteni. Egyénenkint a segély összegét később 
á l lapí t ják meg. Háborús segélyt t izenhárom 
alkalmazott kap. Az 1918. évi költségvetést a 
közgyűlés általánosságban megszavazta, mire 
a közgyűlés véget ért . 

Gyakran 
látunk hölgyeket, akiknek arcbőrét szep-
lők, pattanások, mitesszerek, foltok ékte-

ienitik el. Határozottan 

önmagának 
tesz az a nő szívességet, aki Diana-ala* 
bástrompudert és Diana-krémet használ, 
mely kiváló készítmények az arcbőrt tisz-

tává és üdévé varázsolják. Ha nem 

ellensége 
a saját szépségének, akkor kísérletet tesz 
velük és csodás eredményeket ér el. 

Olyan lesz 

az ember 
arca és keze, mintha tejben fürösztötték 

volna meg. 

Mindenütt kapható! Főelárusitóhely: 

Diana Kereskedelmi Rt. 
Budapest, V, Nádor-utca ff-
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