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másik ügyben, a gyalmi birtoknak a kincs-

tár részére történt eladására nézve, a bi-

zottság az eljárást megszüntetettnek nyil-

vánította. 

. — Osztrák minisztertanács. Bécsből jelen-
tik, hogy Clam-Martinic miniszterelnök el-
nöklésével csütörtökön az osztrák- kormány 
/minisztertanácsot tartott. A minisztertaná-
cson a kormány valamennyi tagja jelen volt. 

— Tompa Mihály irodalmi hagyatékának 

felbontása. A Magyar Kurírnak jelentik Jászó-

ból: Tompa Milhály 1866-b'an, amikor nagy-

beteg volt, a jászéi premontreiek apátságá-

nál egy iratcsomót helyezett letétbe azzal, 

bogy halála után 50 esztendővel bontható 

csak fel. A következő évben meghalt a költő, 

igy tehát az idén telik le az ötven esztendő. 

Tompa Mihály rendelkezéséihez képest leg-

közelebb -hivatalosan felbontják az értékes-

nek Ígérkező iratcsomót. 

— Kitüntetések. Szíjgyártó Albert honvéd-
hadnagyot, a feisőipariskcla helyettes igaz-
gatójának fiát, aki orosz harctéri sebesülés-
től eltörött lábával sántán jelentkezett a ro-
mánok támadásakor az erdélyi frontra, a 
romániai offenzívában tamisitott magatartá-
sáért a király a nagy ezüst vitézségi érem-
mel tüntette ki.— Horváth Antal 5. honvéd 
gyalogezredbeli őrmestert az I. osztályú vi-
tézségi éremmel, Gazdag Péter nép/f öl kelőt a 
2. osztályú vitézségi éremmel tüntették ki. — 
Kálmusz András, Iritz Adolf, Barta Mihály, 
-Kovács Sándor, Konyár Pál, Lukács István, 
Tóth Mihály az ellenség előtt elesett 5. hon-
véd gyalogezredbeli népfölkelők a 2. osztályú 
vitézségi érmet kapták. — Bólies Flórián, 
Novkov Elek, Szilágyi István, Gubics Mi-
hály, Kökény János, Baranyai János, Kato-
na István, Török József, Jó járt István, Szi-
lágyi István az ellenség előtt elesett 5. bon-
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| véd gyalogezredbeli népfölkelőknek a király 
| a bronz vitézségi érmet adományozta. 

— Előléptetések. Dr. Szekerke Lajos, Szél 
Valentin, Szomor József, Taussig Béla 46. 
gyalogezredbeli, Vizeki Tallián Dezső, Tátfi 
Kálmán és dr. Magyar .János 5. honvéd gya-
logezredbeli népfölkelő tisztjelölteket hadna-
gyokká léptették elő. * 

— Kilencven vaggon szén a városnak. 

A tanács csütörtöki ülésén Buócz Károly vá-

rosi mérnök jelentette, bogy Kattowitzból 90 

vaggon szén van útban a város részére. A 

szenet, arányosan fogják fölosztani az összes 

városi telepek és müvek között. Ezzel a szén-

mennyiséggel együtt 4 hónapra elegendő 

szén áll a város rendelkezésére. Pénteken 

megnyitják a kultúrpalotát is. 

— Szabadkán nőkkel cserélik ki a kór-
házak személyzetét. Szabadkáról jelentik : A 
szabadkai tartalékkórházakban a háború ki-
törése óta férfiak végzik az összes irodai és 
ápolási munkákat. Most azonban rövidesen, 
pár napon belül kicserélik a férfiakat nőkkel. 
Egy-egy kórházban alig lesz egy-két férfi al-
kalmazott, aki betanítja a nőket uj munka-
körükbe és felügyel a nők munkájára. Az 
egyes kórházaknál a nőket a laboratóriumok-
ban, az irodák írásbeli teendőinek elvégzésé-
re, azonkívül a szolgai és házi teendők elvég-
zésére alkalmazzák. Irodai munkák végzésé-
re több mint száz nőre lesz szükség a szabad-
kai kórházakban, ápolásra pedig legalább 
kétszáz nőre. A nők katonai szabályok alatt 
fognak állani és katonai ellátáson kivül ren- . 
des fizetést kapnak. A megbízhatóbb, idősebb 
ápolónők főápolónői tisztet kapnak. A dur-
vább munkát a szolgaszemélyzet végzi és 
erre a célra is több mint száz nőre van szük-
ségük a kórházaknak. A német nyelv tudása 
nem kötelező, de előnyös. A kórházparancs-
nakság hirdetményben hívja fel a nőket, 
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hogy vállalják a hazafias munkát, ami egyut 
tal szociális hatású, mert sok nőnek megél-
hetést is biztosit. 

— Az egész országban megnyitják a 
színházakat. Budapestről jelenti tudósitönk : 
Illetékes helyről nyert értesülés szerint a feb-
ruár 17-iki zárórarendeletet, amely a színhá-
zak, mozik, mulatók, kaszinók bezárását von-
ta maga után, pár nap múlva hatályon kivül 
helyezik. A zárórarendelet feloldása bizonyos 
fokozatosság alapján történik. Az esti zár-
órát valószínűleg egységesen 11 órában álla-
pítják meg minden intézményre és vállalko-
zásra nézve. A kormánynak erre vonatkozó 
rendelete Behány napon Belül föltétlenül 
megjelenik, mert felfogása, szerint az érde-
kelteket tovább nem lehet tájékozatlanul 
hagyni. 

— Nálunk is lesz szénadó. Budapestről 

jelentik: A nőmet kormány a birodalmi ta-

nács elé törvényjavaslatot terjesztett, mely-

lvel mindenféle szénre a koksz kivételével 

az érték husz százalékának megfelelő adót 

szándékozik éietbeléptetni. Nálunk is a pénz 

ügyminiszteriumban törvényjavaslat készül, 

mely Magyarországon egészen hasonló adót 

Jog meghonosítani nem csupán a belföldi, 

hanem -az Ausztriából vagy bárhonnan más-

honnan behozott mindeméle szénre, barna-

szénre, brikettre és szénporra. A kokszot a 

magyar javaslat mentesíteni fogja az adó 

alól. 

— vfcrany-emlékünnep, A kegyesrendiek 
vezetése alatt álló szegedi városi főgimnázi-
um ifjúsága március 4-én, vasárnap délelőtt 
fél 11 órakor az intézet 'dísztermében Arany 
János születésének 100-ik évfordulója alkal-
mából Arany-emlékünnepet rendez. Műsor: 
Wagner R,: Nászmenet a Loheugrin e. ope-
rából. Előadja a főgimn. zenekar. Lévay Jó-
zsef: Arany bölcsője. Szavalja: Csata Albert. 
VI I I . oszt. tan. Haydn 3.: Altegretto a „Mi-
litar" szimfóniából. Előadja a főgimn. zene-
kar. Arany János: Fiamnak. Szavaíja: Ve-
res Miklós, IV. A) oszt. .tan. Amadé-Arany: 
Toborzó. Előadja: a főgimn. énekkar. Arany 
János: Rendületlenül. Szavalja: Richter Já-
nos, VII . oszt. tan. Haydn J.: Oonsummatmn 
est. A „Krisztus hét szava a keresztfán" <?. 
vonósnégyesből. Előadják: Tóth Kálmán VII.. 
Somlyódy Ferenc VIII . , Klein Benő VII I . és 
•Sztárcsevieh Jenő VII I . oszt. tan. Ünnepi 
beszéd. Mondja: Szalay István főgimn. tanár. 
Arany-Révfy: Tetemrehívás. Melodráma. 
Szavalja: Pollner Kálmán VII I . oszt. tan. 
Zongorán kíséri: Richter János VII. oszt. 
tan. A tudós macskája. Szövege és dallama 
Arany Jánostól. Előadja a főgimn. énekkar. 
Arany János: Magányban. Szavalja: Tóth 
Kálmán VII . oszt. tan. Marsehner H.: Tava-
szi dal. Előadja a főgimn. énekkar. Önkéntes 
adományokat az önképzőköri pályafeltételek 
jutalmazására köszönettel fogadnak. 

— Helyreállt a rendes villamosforgalom. 

A Szegcdi Közúti Vaspálya r.-t. igazgató-
sága átiratban közölt© a tanácscsal, hogy 
— mint. már megírtuk — a Kálvária-utcán, a 
közvágóhidi vonalon és a Tisza Lajos-kftr-
nton újból megindította a forgalmat. 

— Adomány. Landesberg Gyurika 10 koro-
mat küldött be hozzánk a vak katonák javára. 

— Halálozás. Weisz Vilmosné csütörtökön 
rövid szenvedés után életének 40. évében 
meghalt. Mélyen sújtott családján kivül ki-
terjedt rokonság gyászolja. Temetése pénte-
ken délután lesz a. zsidó temető cintermébÖ. 

— Épül a Sajtószállás. A vidéki hirlapirók 
gyógyító és üdülő telepének létesi'tésébez 
ujabban a következő adományok érkeztek: 
Nyitra-, Baranya-, Fejér-, Árva vármegyék 
törvényhatóságai egyenként 200—200 korontó, 
Váicz, Szatmárnémeti, Nyíregyháza, Brassó 
városok és Hont. vármegye 100—100 korona. 

K O R Z Ó MOZ: 
Igazgató : VASS SÁNDOR. Telefon 11-85. 

Pénteken, szombaton és vasárnap 

TÓTH EDE halhatatlan remekműve, 

a magyar népszinmüirodalom legtündöklőbb kincse 
m 

A falu rossza 
Népszínmű 5 felvonásban. 

A magya r f i lmgyártás legszebb és leg-

kiválóbb a lkotása . — Filmen alkalmazta 
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