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távot, mint ismeretes, külügymtfmszterhi'mi 
osztályfőnökké nevezték ki és igy a Gyár-
iparosok Országos Szövetségének igazgatói 
állásáról lemondott. Utódjául Fenyő Miksát, 
a GyOSz. titkárát és Nawrafil Ákost, a ko-
lozsvári egyetem nemzetgazdaságtan! taná-
rát emlegetik. Kombinációba került Emich 
Gusztáv kereskedelmi miniszteri osztály-
tanácsos neve is. 

— Kihallgatások a király előtt. Bécsből 

jelentik: Őfelsége pénteken kihallgatáson 

fogadta gróf Czernin Ottokár külügyminisz-

tert, báró Burián István közös pénzügy-

minisztert és délután gróf Tisza István mi-

niszterelnököt. 

— Összehívják a Rechsrathot. Bécsből je-

lentik: A Neue Freie Presse parlamenti kö-

rökből arról értesül, hogy a Reichsrathot 

május 8-ára összehívják. 

— Éle mezésl ankét. Báró Kürthy Lajos, 
az Országos Közélelmezési Hivatal elnöke 
szombatra 'értekezletet hívott egybe Buda-
pestre. Az értekezlet az idei aratási és csép-
lési munkáilatok biztositásának és a jövő év 
élelmezési kérdéseinek tárgyalásával fog 
foglalkozni. Az ankétre táviratilag meg-
hívta báró Kürty dr. Somogyi Szilveszter 
polgármestert is, aki pénteken déletlőtt fél 10 
óra'kor elutazott Szegedről Budaipestre. 

— Előléptetések. Káldor József, Bányai 
Bella 5. honvéd gyalogezredbe]! népfölkelő 
tisztjelölteket hadnagyokká léptették elő. 
Otrók Lajos- hadnagy gazdászati tisztet fő-
hadnagy gazdászati tisztté, Grün Henrik 
népfelkelő gazdászati tiszthelyettest had-
nagy gazdászati tisztté nevezték ki az 5. 
népfölkelő parancsnokság nyilvántartásában. 
— Dr. Klein Samu népfölkelő főorvost ez-
redorvossá, dr. Falta Marcel, dr. Truskovsz-
ky Gyula, dr. Ács Vilmos ós dr. Müller Fe-
renc népifölkelő segédorvosokat főorvosokká 
nevezték ki az 5. népföl kelő parancsnokság 
n yilván tartásá ban. 

— Arany János-ünnep Nagyszalontán. 

Nagyszalontáról jelentik: Ma ünnepelték 

meg Arany János szülőföldjén a hallhatatlan 

költő születésének százados évfordulóját. 

első -csapatok. Azután már csak gyöngébb 
tartalék következhet. Én kíméletes vagyok, 
nem óhajtom mérlegre tenni a rezerv-sorok 
értékét. Aztán nézze, ilyen csapzott bajusz-
szal, ilyen kitérdelt nadrággal, euggos cipő-
vel ma tulajdonképp nem is lehet belépni 
az irodalom szalonjába. Ezt jószívűségből 
mondom . . . 

A. J. — Hát bizony, szegény az eíklézsia. 
Ami pedig azt a két sort illeti, tessék elhin-
ni, szerkesztő ur, vari annak értelme is, 
muzsikája is. Szótár? . . . Istenem . . . 

Sz. (Visszaadja a kéziratot). — Hát, ké-
rem, Arany ur, nagyon sajnálom . . . 

A. J. (lemondóan). — Akkor esak egy 
tanácsot, szerkesztő ur. Mit csináljak most 
ezzel a munkával, amin éveik óta becsülettel 
dolgoztam? 

Sz. — Ha át tudná gyúrni mozidarabbá... 
Nem mondom, Toldi mint lepedőhős, elég 
érdekes. Menjen el a Newyork-kávéházba, 
ott találja a szeplős, ronda Szecskey urat, a 
kasszától mindjárt jobbra. Ismertető jele: 
harsogva szívja a fogát és a mellén befelé 
nőtt a szőr. Ö szokott vásárolni ilyen iilm-
tippeket. Tizenkét ének — legalább is tizen-
kétszáz méter. És nem bánják, beleírhat ja a 
szöeslköket meg a szöoskök öcskeit is. 

A. J. — Bocsánat, ugy gondolom, ki sze-
retném adni valahol, mert ugy érzem . . . 

Sz. — Ugyan, Arany ur, menjen szépen 
haza. Az irodalmat pedig bizza ránk. Mi 
csináljuk, ön tanítja. Kvittek vagyunk. Üd-
vözlöm a sik sarját, a sak sir ját meg azt a 
szikkadt t öcskét. Pá, Arany ur. 

Molnár Jenő. 

Az ünneplés pénteken délután képviselőtes-

tületi díszközgyűléssel kezdődött, amelyen 

az Arany szülőiházával szomszédos telket 

néprajzi muzeum céljaira adományozták, a 

községi polgári leányiskolát pedig Arany 

János nevéről nevezték el. A díszközgyűlés 

után az Arany-Emlékegyesület tartott ünne-

pélyt. A mostani évforduló alkalmából hoz-

ták nyilvánosságra, hogy az Arajny-muzeum 

130, eddig ismeretlen Arany-kézirattal gaz-

dagodott. H. Fekete Péter iskolaigazgató 

ugyanis a városi levéltár rendezésénél rá-

bukkant az eddig ismeretlen Arany-kéziira-

tokra: városi jegyzökönyvekre Arany jegy-

ző-korából, továbbá nyugtákra és útlevelek-

re, melyeket Arany állított ki. A kéziratokat 

a Csonkatoronyban levő Arany-muzeumban 

helyezik el. 

— A 26 - 45 évesek uj sorozása Szegeden. 

A városi katonaügyosztály közlése szeri n-t 

az 1891—1872. évlfolyambeli születésű nép-

felkelők negyedik pótszemlóje Szegeden már 

cius 7-én, szerdán kezdődik. A sorozások 

befejezése március 19-én lesz. Egy nap 200— 

250 népfölkelő, összesen két korosztály áll 

sor alá. Az idegen illetőségű, népfölkelők so-

rozása 18-án és 19-ón fog lefolyni. 

— A márciusi közgyűlés. Szeged törvény-
hatósági bizottsága márciusi rendes 'közgyű-
lését 14-én délután 4 órakor tartja meg dr. 
Cicatrícis Lajos főispán elnöklésével. — A 
közigazgatási bizottság március 16-án tartja 
meg rendes bavi ülését. 

— Ünnepség a Felebaráti Szeretet Szö-
vetségben. A Felebaráti Szeretet Szövetség 
pénteken este lélekemelő ünnepséget tartott 
az uri kaszinóban. Az ünnepség özv. Karg 
Józsefnénak szólt, aki a szövetség megbizá-
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] sá'ból az erdélyi menekülteket buzgalommal 
| és odaadással támogatta és sokakat közü-

lük élelemmel látott el. Az ünepeltet Reök 
Ivánná elnöknő üdvözölte, majd javaslatára 
a választmány jegyzőkönyvi köszönetet sza-
vazott özv. Karg Józsefnénak. A szövetség 
tagjai elismerésük ijeléül az ünnepeltet dí-
szes ezüstkosárral lepték meg, amit dr. Or-
konyi Ede kúriai biró lelkes szavak kísére-
tében adott át. 

— Kitüntetés. Horváth Lajos 46. gyalog-
ezredben főhadnagynak az ellenséggel szem-
ben tanúsított vitéz magatartása el ismeré-
se ül a király a katonai érdemkereszt 3. osz-
tályát a hadiékitménnyeil és a kardokkal 
adományozta.. 

Szabadon engedték a Gabonakereskedel-

mi Részvénytársaság igazgatóját. Bupapest-
ről telefonálja tudósítóink: Pénteken diéllután 

Poór Rezsőt, a Gabonake-reskede!mi Rész-

vénytársaság vezérigazgatóját a főügyész-

helyettes szabadon bocsájt-otta. Az osztrák 

főtörvényszék távirata nem tartalmaz vilá-

gos vádpontokat, Poórt pedig egyébként 

sem lehetne kiadni Ausztriának. 

- — Lefoglaltak a közélelmezési hivataltól 

egy mázsa szappant. Ortutay István szegedi 

újságíró följelentést tett a közélelmezési hi-

vatal ellen, hogy 70 százalékos szappant 

gyártat és hoz forgalomba, noha a 3689/916. 

számú miniszteri rendelet a 45 százaléknál 

jobb minőiségü szappan előállítását megtil-

totta. A följelentés alapján dr. Temesváry 

Géza helyettes-főkapitány ,kihágási biró meg 

indította az eljárást és a közélelmezési hi-

vataltól egy métermázsa 67 százalékos szap-

pant lefoglaltatott. Az érdekes ügyre vonat-

kozólag Balogh Károly tanácsos, a közélel-

i 

KORZO MOZI 
Igazgató: VASS SÁNDOR. • • • • Telefen 11-85 

Ma szombaton és holnap vasárnap 

TŐTH EDE halhatatlan remekműve, 

a magyar népszinmülrodalom legtündöklőbb kincse 

A falu rossza 
Népszínmű 5 felvonásban. 

A magyar filmgyártás legszebb és leg-
kiválóbb alkotása. — Filmen alkalmazta 
és rendezte: PASZTORY M. MIKLÓS. 
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