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- • A behívott felmentet tek nem kapnak 
bevárás i engedélyt , Budapestről telefonálja 
tudósitónk: A Magyar Tudósító jelenti: Il-
letékes 'helyről közlik, Ihogy olyan fölmentei-
tek, akik bizonyos határideig leitek felment., 
ve, bevárási engedélyt ujabb felmentési 'ké-
relem előterjesztése esetében sem nyerhet-
nek és felmentésük lejártával bevonulni kö-
telesek. A honvédelmi miniszter azonban 
most felhatalmazta a közigazgatási hatósá-
gokat, hogy akkor, ha ilyen felmentettek be-
vonulása kivételes esetekben a közérdeket, 
vagy a közgazdaságot súlyosan érinti, ki-
vételes bevárási engedély céljából távirati 
javaslatot tehetnek. 

— A flofburgban rosszul leitek a háborús 
szivaroktól. Bécsből jelentik: Szombaton a 
Hofbrugban a Vöröskereszt elnökének tisz-
teletére lakoma volt, amelyen az uralkodó 
képviseletében Ferenc Salvátor főherceg 
jelent meg. Ebéd után a vendégek között 
szivarokat osztottak szét, amelyek igen 
erőseik voltak, ugy hogy az egyik igen elő-
kelő résztvevő rosszul lett; a mellékszobá-
ba kellett vezetni. Nemsokára gróf Spiegel-
feld szintén rosszul lett a szivartól. Az ebé-
den résztvevő egyik főtörzsoryas nyújtotta 
az első segélyt az erős szivarok áldozatai-
nak, akiket azután a mentők szállítottak la-
kásukra. 

— Tolnay Kornél a vagon- és szénhiányról 
Aradról jelentik: Tolnay Kornél államtitkár, 
a Magyar Államvasutak elnökigazgatója 
szombaton délután Aradon tartózkodott és 
az esvik itteni lap munkatársának. nyi 'atko. 
zatot tett a vagon, és szánlhiánvról A va-
gonhiány első oka —- mondotta — az ujabb 

I területek elfoglalása. Valahányszor csapa-
j taihk nagyobb uj területeket foglalnak el, 

ezeken az uj területeken szóródik szót a 
kocsik egv része. Emellett kapcsolato a 
vagonhiány bizonyos hadmozdulatokkal, a 
melyekről természetesen nem nvi!átkozha-
tom. A vagonihiánnyal kétségkívül össze-
függenek a szénellátás nehézségei, amelyek 
nemcsak Aradnak, hanem az "egész ország-
nak nagy gondokat okoznak. Ez is beletar-
tozik abba az ok és okozati komplexumba, 
amely a vagonlhiányt előidézte. Tt'ves azon-
ban az a felfogás, mintha a szémnizériának 
egyedüli oka a vagonhiánv volna. A vagon-
hiány mindig csak időleges és ha még szén 
volna, .akkor nem volna ba j a• szénnel való 
ellátás körül, Hiszen ha elég szenet termel-
tek volna, akkor a nyáron minden nehézség 
nélkül lehetett volna szállítani, mert . a nyá-
ron volt elég vagon. A szénhiánvnak oka 
elsősorban a termelés klsebbedéseben van. 
A munkaerő a bányákban csökkent számban 
is, munkaképességben is, mert a régi mun-
kásokat öregekkel pótolták. A múltban .pe-
dig ezenkívül élelmezési nehézségekkel is 
meg kellett küzdeni. Ugyanez áll az impor-
tált szénre vonatkozólag is. mert ott is csök-
kent a termelés, pedig emelkednie kellett 
volna. Nyilatkozott még az eliickiéazgató a 
személytafi'fae.meíésről is. Az eddigi ered-
mények — mondotta — azt mutat iák, hogy 
a tarifaemelés nem fogja csökkenteni a for-
galmat. Az árutarifa emelése ügyében a 
tarifabizottság november 30-án tart ülést. 

— Apponyi az anya- és csecsemövéde-
lemről. Miskolcról jelentik: Gróf Apponyi Al-
bert vallás- és közoktatásügyi miniszter va-
sárnap (Miskolcra érkezett, ahol megjelent, 
az anya- és~ csecsemő védőegylet miskolci 
szervezetének alakuló ülésén. Dr. Szentpály 
István polgármester üdvözlő beszédére lAp-
ponyi a többi közt a következőket mondot-
ta: A gyermekhalandóság problémája nem 
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megoldhatatlan, mert emberi hibákból, gyar-
lóságokból és mulasztásokból szövődött. Ha 
a nagy családoknak adóked vezmény ekei 
adunk és ha mindent elkövetünk egy egész-
séges közvélemény teremtésére, amely erköl-
csi előnyt ad a sokgyerekes 'családoknak, már 
hatalmas lépést tettünk -a probléma megol-
dása felé. A csecseniővédelmet az anyavéde-
lemtől elválasztani nern lehet, s kell. hogy aa 
utóbbira is sokkal nagyobb gondot ferdít-
sünk, inint eddig. A kormány komolyan fog-
balhézik ézzél a kérdéssel. Reméli, hogy a 
probléma a társadalom közreműködésével 
mihamarabb megoldható lesz és az ország 
kiheveri azt az iszonyú vérveszteséget, ame-
lyei a háború alatt szenvedett. Az állam föl-
adatait ez idő szerint a Stefánia-szövetség 
vállalta és végzi. Nagy munkájában a tár-
sadalomnak segítségére kell lennie. Apponyi 
Albert után tíerevd tanár az anya- és cse-
csemő védelem szervezéséről beszélt. Ezután 
elfogadták az alapszabályokat ós megválasz-
tották a tisztikart. Elnök dr. Szenápály Ist-
ván polgármester lett. Este a főispán vacso-
rát adott a miniszter' tiszteletére. (Gróf Ap-
ponyi hétfőn reggel visszaérkezett 'Buda-
pestre.. 

— A magyar érdekek védelme Romániá-
ban. Budapestről jelentik: A magyar kormány 
Bukarestben úgynevezett missziót szervez, 
amelynek feladata lesz a korraánvt a 'Ro-
mániával kapcsolatos kereskedelmi, ipari és 
mezőgazdasági ügyekről informálni, ilyen és 
hasonló kérdésekben a magvar érdekeket 
képviselni és reprezentálni. Ezen tul a kor-
mány. polgári főbiztosi állást létesit Romá-
niában. amely pozíciónak betöltője viszont a 
kormánynak hivatalos, igazgatási és ezekkel 
kapcsolatos ügyekben lesz a romániai eksz-
ponense. E kettős fontos állásra a magyar 
kormány és a hadseregfőparancsnokság 
egyetértő elhatározása dr. báró Dániel Ti-
bort, Verse© és Pancsova városok volt fő-
ispánját szemelte ki. Hir szerint a kinevezés 
a hivatalos lap egyik közelebbi számában 
jelenik meg. 

Budapestről telefonálja tudósitónk: A 
Magyar Kurir jelenti: A magyar kormány 
a hadseregfőparancsnoksággal egyetértve 
báró Dániel Tibort kinevezte Románia pol-
gári főbiztosává és a Bukarestben szerve-
zendő magyar misszió vezetőjévé. 

— Előléptetések. Wessel Samu, Földesi 
iFerenc és Neményi Jenő 45. gyalogezredbéli. 
tartalékos hadnagyokat főhadnagyokká lép-
tették elő. D'r. Fleseh Andor népfölkelő főor-
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beálltával védekezzünk a szél és zord idő-
járás káros hatása ellen. Az érzékeny bőr 
fölhívásának a legbiztosabb ellenszere a 
Diana alabástrompuder és a Diana-arc-
krém. Előkelő, szép, matt teintet ezen 
csodás bőrápolöszerek használata által 

érhet el. A Diana-készitmények a 

| rózsás, hamvas arcbőrt idézik elő, a bőrt 
| bársonyosan puhítják s a bőrnek e fiatalos 
f tulajdonságait tartóssá teszik. A kozme-

tika legkiválóbb 

| ez a két csodaszer, mely a modern nő 
| pipereasztaláról nem hiányozhat s a női 

szépségápolás elemi kelléke. 

| Mindenütt kapható! Főelárusitöhely 

Budapest, V, Nádor-utca 6. 


