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A p e i e s k e f n ó t á r i u s 

délben gróf Czernin Ottokár osztrák-ma-
gyar külügyminisztert, Hohenlohe herceg és 
Mérey nagykövetekét kihallgatáson fogad-
ta. Később résztvettek az udvari reggelin is. 

— Az olaszországi offenzivánk vezéres-
nek kitüntetése. A Magyar Távirati Iroda je-
lenti: Olaszországi győzelmünk alkalmával 
a király Krobatin vezérezredest tábor-
naggyá nevezte ki, Jenő főihercegnék és 
Hindenburgnaik a katonai érdemkeres'zit el-
ső osztályához a gyémántokat, Below tá-
bornoknak pedig a Lipót-rend első osztá-
lyát a hadiékitménnyel adományozta. El-
rendelte, hogy Boroevics vezérezredesnek 
ujabb különös dicsérő elismerését és Krausz 
Alfréd tábornoknak különös dicsérő elisme-
rését adjáik tudtul. Csicserics altábornagy-
nak a Lipót-rend első osztályát adomá-
nyozta a király a hadiékitménnyel. 

— Vázsonyi budapesti diszpoigársága 
Budapestről jelentik: A terézvárosi bizott-
sági tagok elhatározták, hogy a főváros leg-
közelebbi közgyűlésén indítványozni fogják, 
hogy dr. Vázsonyi Vilmos választójogi mi-
nisztert Budapest díszpolgárává válasszák. 

— A Máv. kereskedelmi főosztályának 
vezetője. A kereskedelemügyi miniszter a ma-
gyar államvasutak kereskedelmi főosztályá-
nak vezetőjévé a nemrég elhunyt Darvay 
Károly helyére Paszterczyk Antal királyi ta-
nácsos, igazgató-helyettest nevezte ki. 

— Kitüntetés. A király Herczeg Imre 3-
honvéd huszárezredbei i tartalékos főhad-
nagynak az ellenség előtt tanúsított vitéz ma-
gatartása elismeréseid a 3. osztályú katonai 
érdemkeresztet a hadidiszitménnyel és a kar-
dokat adományozta. 

— Aradon behozzák a telekét tékadót. 
Aradról jelentik: A tanács legutóbbi ülésén 
az eddig rendelkezésre állott adatok alapján 
foglalkozott a telekér téka-dÓ (behozatalával. 

A végleges javaslat elkészítésére egy városi 
tisztviselőkből álló bizottságot küldtek ki. A 
munkálatokat, a pénzügyi tanácsos és a fő-
számvevő vezetik. 

— A novemberi közgyűlés. Szeged törvény-
hatósági bizottsága 14-én, szerdán délután 4 
órakor tar t ja meg novemberi rendes közgyű-
lését- dr. Kelemen Béla főispán elnöklésével. 
A közgyűlést előkészítő tanácsülés 13-án dél-
előtt lesz. J -kudiJ i i l l i 

— Értekezlet Budapesten a paprika ujabb 
makszínrálása ügyében. Megírta már a Dél-
magyarország, hogy gróf Hadik János köz-
élelmezési miniszter ujabb ankét összehívá-
sát rendelte e! a paprika rrfakszimálása ügyé-
ben, az érdekeltség meghallgatásával. Dr. 
Somogyi Szilveszter polgármester és Bokor 
Pál helyettes-polgármester szerdán délelőtt 
10 órakor fölutaztak Budapestre, hogy részT 
vegyenek a paprika-ankéten. 

— Propaganda bizottságok a szegedi 
hadikölcsön sikeréért. Kedden délután bizal-
mas értekezlet volt a főispáni hivatalban dr. 
Kelemen Béla főispán elnöklésével. Az ülé-
sen a hetedik hadikölcsön propagálására ha-
dikölesön-propadlanga, bizottságokat alakítot-
tak és pedig egyet a, belterületre, egyet pe-
dig a külterületre. A belterületi bizottság 
tagjai lettek: Aezél Géza, dr. Balassa Ár-
min, Balázs Zoltán, Bereck íSándor, Breisach 
Béla, Bokor Adolf, Diamant Frigyes, Gál 
Miksa, Glüdksthal Lajos, Jánossy Gyula, 
Koós Elemér, Lőw Immánuel, May Gyula, 
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keleti történet 4 felvonásban. 

A főszerepben, 

Gunnar Tolnes. 
A Nordisk-gyár legszebb produktuma. 
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Menning Mihály, Móra Farene, Nemeeskar 
István* Pataki Vilmos, Pá l fy Dániel, Pász-
tor József, dr. Rósa Izsó, Szász Ernő, Szűcs 
Mihály, Talár,ek Balázs, Telbisz György. 
Thomay József, dr. Tonelli Sándor. ITjlaki 
Antal, Valibora István, Vatjda Lajos, Vár-
helyi József, Végman Ferenc, Wéiner Miksa, 
Wfromer Fülöp és Zadravec István. A kül-
területi propaganda bizottság tagjai a követ-
kezők: Barmos György, dr. Becsey Károly, 
Bokor Antal, dr. Gerle Imre, Ka.il Ferene, 
Kálmán Béla, Kiss Ferenc, Kordás József, 
dr. Kószó Istváín, László Kálmán, Nieder-
mayer Antal, Pap István, Sass Lajos, Thom-
kó János, Tótjh Gyula, Vadász Lajos, Vetró 
Sándor ós Völgyessy János. 

— A feministák választójogi értekezlete. 
A Feministáik Szegedi Egyesülete folyó hó 
11-én vasárnap délelőtt fél 11 órakor válasz-
tójogi nyilvános értekezletet tart a, városhá-
zia közgyűlési termében. Nagy érdeklődés 
előzi meg ezt az értekezletet a társadalom 
minden rétegében. Előadók: dr. Dienes Va-
léria Budapestről, Móra Ferenc, Papp .Ró-
bert, Beryer Vilma és dr. Becsey Károly. 

— A közigazgatási bizottság ülése. Sze-
gőd közigazgatási bizottsága 15-én, csütörtö-
kön tart ja meg rendes ha,vi ülését dr. Kele-
men Béla főispán elnöklésével.. 

— Makszimáiták a gyertya árát. A hiva-
talos lap szerdai számában rendelet jelent 
meg a gyertyakészletelt (bejelentéséről, zár-
alá vételéről és legmagasabb árának megál-
lapításáról. A gyertyakészleteket he kell je-
lenteni a gyertyagyártásával foglalkozó vál-
lalatoknak és mindazoknak, akiknek birtoká-
ban vagy őrizetében száz kilogram vagy an-
nál ngyobb sulyu gyertyakészlet van. A 
gyertykészleteket legkésőbb 1917. november 
15-éig liezárólag kell bejelenteni az Olaj- és 
Zsiradékügyi Bizottság Országos Szappan-
elosztó Irodájánál. A gyertya gyártásával 
foglalkozó vállalatok birtokaiban levő gyer-
tyakészletek zár alá vétetnek. Gyertyát (ki-
véve viasz ós eeresin-gyertyát) csak szállítá-
si igazolvánnyal szabad szállítani A szállí-
tási igazolványt a kereskedelemügyi minisz-
ter állítja ki. A gyertya gyártásával foglal-
kozó vállalat száz kilogram gyertyáért ládá-
val együtt 280 koronánál nagyobb összeget 
nem követelhet. Viszontelámiisitók száz ki-
logra'monkiint 20 korona felárt számíthatnak 
Kicsinyben árusító kereskedők egy 16-od kg. 
sulyu gyertyáért dairabonkint 22, egy 32-ed 
kg. sulyu gyertyáért 11, egy 60-ad kg. sulyu 
gyertyáért 6 fillérnél nagyobb árat nem kö-
vetelhetnek. Kilogramonkínt a gyertyáért 
legfeljebb három korona ötven, fillér követel-

. November 
hónapban már szeles, zord az időjárás, 
Ilyenkor nem ajánlhatjuk eléggé a Diana-
arckrém és Diana-puder használatáx. Ez 
a csodás készítmény egy csapásra eltün-
teti az arcbőr tisztátalanságaik Ne hagy-

jon tehát addig 

békét 
az urának, mig nem hoz önnek a leg-
közelebbi gyógyszertárból vagy illatszer-
üzletből valódi Diana-krémet és Diana-
alabástrompudert. E két pompás bőrápoló-
szer megszabadítja a szeplőtől, mitesszer-
től és pattanásoktól. A Diana-készitmé-
nyek használata üde, friss, finom arcbőrt 

jelent, 
Mindenütt kapható! FŐelárusítóhely: 

Diana Kereskedelmi Rf. 
Budapest* V. Nádor-utca ® 


