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viselő vezetésével gróf Serényi Béla ke-
reskedelmi miniszternél. A miniszter a kiil-
düttségnók kijelentette, hogy uj'évig feltét-
lenül a régi záróra marad érvényben a 
.kereskedőkre nézve, azután pedig a zár-
órát lehetőleg hat órára teszik. 

•— Fölemelik a paprika árát, Budapestről 
telefonálja tudósitótík: A paprikaforgalom uj 
szabályozása ügyébén az előmunkálatok az 
Országos Közélelmezési Hivatalban köze-
lednek a. befejezéshez. Ijtíoihnációiuk sze-
r int 'ma az a helyzet, hogy a paprikát vagy 
egyáltalán nem oldják föl a zár alól, vagy 
csak aránytalanul kis részét. Ezzel szemben 
a megváltozott termelési viszonyoknak meg-
felelően lényegesen emelni fogják a paprika . 
maksximális árát. Beavatottak szerint 
parpi'ikafiizér árát 45- koronáról 60 koroná-
im, a hadi édespaprika árát pedig 28 korona 
68 fillérről 35 koronára fogják minden va-
lósxiiniség szerint fölemelni. 

--- Kitüntetések. Reményfy Béla 46 gyalog-
f x.iedhHi" tartaJékcs híúfuagynak a legfelső 
dicsérő elismerés újólag tudtul adatott Deák 
Lajos.és Kiéi Sándor 3. ,hon vád huszárezred-
ben honvédeket az ellenség előtt 1 másított 
vitéz magatartásuk cl ismerése iil az 1. •osztá-
lyú vitézségi é r í; ..lel, yílbu Kornél 3. hon-
véd huszárezredben tart>al<ékos hadnagyot, 
Nagy .Sándor, Vörös András 3. honvéd hu-
szárearedbeli, Hódi Abdrás 5. honvéd gya-
log? zredbeli szakíMsz vezetőt, Erdélyi Ignác 
5. lienvéd gyalogezredben népfölkelőt a 2. 
osztályú vitézségi éremmel, Kiss István 5. 
honvéd gyalogezred bel i tartalékos hadapród 
jelöltet, Uh-Uzhi István 5. honvéd gyalogez-
redben népfölkelő őr vezetőt, Szperfiyák Mik-
lós és Hmrnros István 5. honvédgyalogozved-
kel i 'népfelkelőt, {Dorogi Imre 3. honvéd hu-
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! |zárezredfcéli népfelkelőt és Sziám Jenő lar-
1 talé'kos hadnagypt az J. iionvéd lovas tüzér-

osztálynál a bronz vitézségi éremmel tüntet-
ték ki. 

- Elvezénylik a bevonult alkalmatlano-
kat Szegedről. A Délmagyarország részletesen 
beszámolt az eddigi népföl kelői bemutató-
szemléken alkalmatlanoknak minősített nép-
felkelők fegy vernéiküli segédszolgálatra tör-
tént behívásáról. Mint megírtuk, összesen 150 
embert hívtak he/Szegedről, akik kedden vo-
nultak be. Egy kivételével valamennyi be-
hivottat alkalmasnak minősített a bizottság, 
m-mely nyomban a sorozások megtörténte 
vitán etyezén\ieHe $zéff0röl a behivdfft alkat 
ma líd ivókat. Miután a 'honvédelmi minisz-
ter rendelete ugy <szól, hogy az alkalmatla-
nok lehetőség szerint lakóhelyükön találnak 
alkalmaztatást a katonaságnál, dr. ISomogyi' 
polgármester erélyes lépésre-készül a behi-
vottak érdekében. ,A polgármester kérni fog-
ja ezenkívül a katonai parancsnokságnál az 
el vezényel t a lkai m a t la no'k v Issza vezénylését. 

— Lefoglalták a szegedi szalámigyárak 
készleteit és termékéit. Gróf Hadik János 
közélelmezési miniszter távirati rendelkezés-
sel zár alá helyezte ,a szegedi szalámigyárak 
.keszleteit és termékeit. Szalámit ezután csak 
a Haditermény ut ján ' lehet forgalomba hoz-
ni, viszont a Hadit örmény lát ja e] a gyára-
k a t a szükséges sertésekkel. Miután ,a sze-
gedi szalámigyárakban ezidőszerint. nagyon 
(Sok romlandó élelmiszer van, ezekre 'nézve 
sürgős intézkedést kért dr. Somogyi Szil-
veszter polgármester. 

— A szegedi lakáJiivatal lakást keres. 
A lakáskérdés rendezésére a kormány tud-
valevőleg városon kint lakáshivatalok létesí-
tését határozta eb A lakáshivatal Szegeden 
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is megalakult már, működését azokban még 
nem kezdte meg. ia Délm'c&gyáTorsaóp mun-
katársa szerdán kérdést- intézett dr. Detbre. 
János tiszti ügyészhez, a szegedi lakáshiva-
talok elnökéhez, aki a- lakáshivatalok műkö-
déséről a következőket mondta: 

— Sajnos, a szegedi lakáshivatal még 
nem 'kezdte meg működését, miután sém hi-
vatali helyiségünk, sem alkalmazottunk nin-
csen. Még igazán a I,akásker\es4rn4l ta álunk. 
Remélem azonban, hogy két hét múlva meg-
kezdhetjük működésünket. A hivatalhoz ed-
dig csak 7-48 panasz érkezett, igy — ugylát-
szik — nincs is rá sürgős szükség. 

— Nem kobozzák eS a háztartások fö lös -
leges élelmiszerkészletelt A Magyar Tudósitó 
jelenti: Illetékes, helyről közlik, hogy a la-
poknak az a hire, hogy gróf Hadik János 
közélelmezési miniszter házról-házra ellen--

' őrzi és felkutatja és elkoboztatja a háztartá-
sok fölösleges élelmiszerkészleteit, nem felel 
meg a , valóságnak. Ily utasítást a közélel-
mezési .miniszter nem adott ki é s ilven. terv-
vel illetékes helyen nem is foglalkoznak. 

— Áthelyezés. A vallás és közoktatásügyi 
.miniszter Lux Károly szegedi tankerületi ki-
rályi főigazgatósági Írnokot a budapestvi-
déki tankerületi királyi főigazgatósághoz 
helyezte át, , 

— Fel akarják emelni a tűzifa árát. A 
közélelmezési h iva ta l (november elején 100Ö 
vagon fá t vásárolt 030 koronás áron. Ennek 
a fának öle igy költségekkel mintegy 200 ko-
ronába kerül, ni ig a .mai makszimális ár ,195 
korona. Dr. Somőgyi Szilveszter polgármes-
ter ezért legközelebb .összehívja az ármegál-
Japitó bizottság,ot, hogy határozzanak a. tű-
zifa árának fölemeléséről. 

1 
— A Meinx-pör. Szerdán folytatta a had-

bíróság Meinx Walter élelmezési (főhadnagy 
és társai nagy vesztegetési bünpönének tár-
gyalását. A tárgyalási nap nagyrészt tanács-
kozással telt el. .Az egyik védő ugyani* 
beteg lett és orvosi bizonyítvánnyal kérte a 
•tárgyalás folytatásának*34 napra való fel-
függesztését, Ugyanezt kérte -Meinx Walter 
is, dr. Dohány Gyula ügyiész azonban elle-
nezte az indítvány elfogadását. A hadbíró-
ság hosszas tanácskozás után a tárgyalás 
folytatása mellett döntött, ami ellen a Védők 
semmiségi panaszt jelentettek be. Ezután né-
hány iratot olvastak föl Kárász szállításaira 
{Vonatkozóan. A tárgyalást csütörtökön foly-
ta t ják . 
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Igazgató: VAS SÁNDOR. 
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Csütörtökön 

Nagy atfrakciós film a főszerepben 
HANNY NEISSE. 

i 
dráma 4 részben. 

A berlini „Uiilon"-gyár egyik leghatalmasabb 

filmprodukciója. 

A német hadvezetőség engedélyével. 

ii ttizei a Ma Moa 
eredeti helyszíni felvétel. 

Előadások 5, 7 és 9 órakor. 
&f a 1 %f A v 4 Ir • Páholy üllés 2 . -~ Zsölye 1.50, I. hely 1.20 
J i C I J d l 3 K • n. hely 1 K . III. hely —.70 fi.II, 

nagy csapás, ha különben szép, fiatal nő 
arcbőrét szeplők, pattanások, mitesszerek, 
foltok éktelenitik el. De minden baj csak 
addig tart, amig erős akarattal, szilárd 
hittel segíteni nem igyekszünk rajta. 

Ma már senki előtt sem lehet az 

titok 
hogy a női szépségápolás terén csodálatra-
méltó forradalmat idézett elő a Diana-
alabástrompuder és Diana-krém melyenek 

használata után eldobhatja 

fátyolát 
mert az arcbőr oly végtelenül finom, 
friss és üde lesz, mintha csak tejben fü-
rösztötték volna meg. A Diana-krém és 
púder önmagát dicséri, az utánzatok mind-

egyike pedig saját magát 

rántja le 
ha kísérletet tesz vele, 

Mindenütt kapható I Főelárusitóhely 

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


