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eseményeket. Annak a meggyőződésüknek 
adtak kifejezést, hogy most már az osztrák 
alkotmányreVizió sem késhet sokáig. 

— Katonai érdemkereszt Rainer Karoly 
főhercegnek. A hivatalos lap csütörtöki száma 
közli, hogy a király Rainer Károly főherceg' 
hadnagynak az elleneéggel szemben vitéz 
magatart ása és kitűnő szolgálata el isme résé-
ül a katonai érdemkereszt III. osztályát ado-
mányozta a badiékitménnyel és a kardokkal. 

— Az osztrák alkotmányjogi reform. 
Béppből jelentik: Duciul képviselő indítványt 
nyújtott be az osztrák képviselőház alkot-
mányjogi bizottságához, hogy az alkotmány-
jogi rotorra előkészítésére 17 tagu albizottsá-
got küldjenek ki. A bizottságban a í tagu 
elnökségen kiviil í némti\;i és 9 nemzetiségi 
képvtyelö venne részt, A német képviselők 
viszont 27 tagu bizottságot akarnak, hogy a 
németek tul/sulya hifejepésiie jwsojn. A kü-
lönböző pártok agrárius képviselői hír sze-
rint kérni fogják, hogy az aratási munkákra 
való tekintettel ezen a héten fejezzék be a 
képviselőház üléseit. 

— Vöröskeresz.es kitüntetések. Ferenc 
Salvator főherceg — őfelsége által átruházott 
hatáskörében — a háború alatt a katonai 
egészségügy körül szerzett érdemeik elismeré-
•etil dr. Leitner Vilm-osnéuak a Vörös-iKe-
reszt hadidiszitniényes ezüst diszérmét, Mar-
iim Géza református tábori lelkésznek, dr. 
Malossini Lajos és dr. Rosemmld Móri© nép-
í'ölkelő segédorvosoknak a Vörös-Kereszt ha-
tüékitményes II. osztályú díszjelvényt díj-
mentesen adományozta. 

— Magyarország és Ausztria közélelme-
zéséttek egységes szervezete. Bécsből jelen-
tik: Hírek keringtek arról, hogy Magyar-
ország és Ausztria élelmezési ügyeit egypé-

| ge« szervezetben szabályozzák és hogy a köí-
j élelmezési kérdések intézésére Bécs székhely-

lyel közös hivatalt állítanak fel. Landwehr 
Ottokár vezérőrnagy, a közös élelmezési bi-
zottság elnöke most kijelentette, hogy ez a 
híresztelés nem felel meg a valóságnak, ügy 
legyen. 

— Arad elismerése a régi, támogatása 
az uj kormánynak. Aradról jelentik: A város 
törvényhatósági bizottsága, ma délután Var-
jassy Lajos polgármester elnökléséve] igen 
érdekes vita után ötvenöt szóval, harminc-
három szó ellen hazafiúi elismerést szava-
zott a távozott Tisza kormánynak — Ezután 
bemutatták az Esterházy kormánynak be-
mutatkozó leiratát és a tanács javaslatára a 
közgyűlés üdvözölte a kormányt és kilátás-
ba helyezte a támogatást alkotmányos ha-
táskörében. 

— Kitüntetések. Szalma Péter, Mihajlecz 
Illés és Laki Imre 5. honvéd gyalogezredben 
honvédeket az ellenség előtt teljesített kiváló 
szolgálataik elismerésen] a bronz vitézségi 
éremimel tüntették ki. 

— Harcién Miksa katona. Harden Miksát, 
•az ismert irót, akinek lapját, a Zukunftot a 
háború tartamára betiltották, katonai szol-
gálatra hívták be. Harden a katonai segéd-
szolgálatokat elrendelő törvény alapján szol-
gál. Hir szerint Írnoknak osztották be egyik 
katonai irodába. 

— Móra Ferenc leit a Somogyi könyvtár 
és muzeum igazgatója, A tanács csütörtöki 
ülésén töltötte be a Somogyi-könyvtárnak és 
múzeumnak a Tömörkény István halálával 
megüresedett igazgatói állását. Az állásra 
egyetlen pályázó Móra Ferenc, a Petöfi-tár-
saság tagja, helyettes rnuzeumi és könyvtár-
igazgató volt, aki 1904 óta működött* a So-
mogyi könyvtárban és muze-umbau. A Muze-
umok és Könyvtárak Országos Főfelügyelő-, 
sége legutóbb legmelegebben ajánlotta Tö-
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Szenzációs detektív dráma! 

Taylor fivérek 
detektív dráma 3 felvonásban. 

Benjámin kariérje 
vígjáték 4 felvonásban. 

A 9 órai e l ő a d á s a Korzó mozi nyári h e l y i s é g é b e n 
lesz megtartva. 
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mörkény István örökébe Móra Ferencet. A 
hivatalos ajánló leiratot mór közölte a Dél-
niagy a/Tor szó g. A tanács csütörtökön egyhan-
gúlag megválasztotta az igazgatói állásra 
Móra Ferencet, aki nyimban le is tette az es-
küt, Eskütétel után a polgármester meleg 
szavakban fejezte ki az uj igazgatónak a vá-
ros elismerését, amit Móra Ferenc megha-
tottan köszönt meg. 

— Főispáni teendőkkel megbízott polgár-
mester. A Magyar Tudósító jelenti: A belügy-
miniszter dr. Nagy Ferenc miskolci polgár-
mestert megbizta a miskolci főispánság teen-
dőinek ellátásával. 

— Ügyészi berendelés. Az igazságügy-
miniszter Sztacho Lajos szegedi királyi 
ügyészt a zomflbori ügyészséghez rendelte be. 

— A forradalmi Oroszország hadserege. 
A Magyar Távirati Iroda jelenti az alábbi-
akat az orosz hadsereg uj adminisztratív, 
szervezetéről: .Az orosz hadsereg tagozata 
szerint, a katonák élelmezési, felszerelési ós 
ruházati ügyeit, valamint a panaszokat, a 
szabadságok ügyeit és a fegyelmi ügyeket bi-
zottságok intézik el, amelyeknek tagjait a 
katonák választják maguk közül, Mindegyik 
ezrednek van ilyen bizottsága, amelynek hu-
szonöt közlegéuy és öt tiszt a tagja. Mind-
egyik bizottság két közlegénnyel és egy tiszt-
tel képviselteti magát az úgynevezett hadosz-
tálybiróságban, amely az ezred-bizottságnak a 
(felettes hatósága. Az ezredbizottság üléseiről 
jegyzőkönyvet vesznek fel, amelyet az ezred-
parancsnoknak mutatnak be jóváhagyás cél-
jából. Ha az ezredparancsnok .a határozato-
kat nem hagyja jóvá, döntését meg lehet fe-
lebbezni a hadosztálybizottsághoz. Az orosz 
katonabizottságok szervezete és működési kö-
re nagyon szabta delvüen van megszervezve, 
de nagy kérdés, hogy megérett-e egy olyan 
hadsereg a szervezetre, amelynek nyolcvan 
százaléka irástudatlanf 

— Ormódi Béla emléke. Deutsch Lipót 20 
koronát küldött hozzánk ahhoz az összeghez, 
amelyet néhai Ormódi Béla tisztelői és bará-
tai adtak össze koszorumegváltás cimén, 
hogy a Vöröskereszt által felállítandó nép-
szanatórium javára fordítsák. 

— L>r. Foui üzaOttüittboií. Budapestről je-
lentik: A büntető törvényszék, mint ismere-
tes, dr. Födi Emil fővárosi tiszti orvost más-
félévi fogházra itéite és védőjének előter-
jesztésére elhatározta, hogy az elitélt orvost 
kétszázezer korona óvadék ellenében hajlandó 
szabadlábra helyezni. JJr. Födi védője csütör-
tökön megjelent a büntető törvényszéken és 
letétbe helyezte a kétszázezer koronát, mire 
dr. FŐdit délben szabadlábra helyezték. A 
család Fődit mentőkocsin az Uj Szent János-
kórház idegosztályára szállíttatta gyógykeze-
lés végett. 

— - 1 é 
— a rakosi pályaudvari tűzvész. Buda-

pestről jelentik: A szerda éjjeli tűzvészt reg-
gel négy óra tájban sikerült lokalizálni. Hu-
szonöt tartálykocsi és a szomszédos vágányo-
kon veszteglő körülbelül harminc teherkocsi 
rakományostul együtt teljesen elégett. A kár 
többmillió korona. Az óriási tűzvésznek em-
berélet nem esett áldozatul, sebesülés nem 
történt. A rendőrség szigorú vizsgálatot in-
dított, hogy a tűzvészért kiket terhel a fele-
lősség, , „ 

— A küegiiő iskola. A tanács néhány 
héttel ezelőtt, fölirt a kultuszminiszterhez a 
kisegítő iskola segélye ügyében. A miniszter 
most azt válaszolta erre a föliratra, hogy mi-
után az iskolát állandósítani akarja, külön 
épületet fog az állam emeltetni, amelyre tel-
ket kér. A tanács a Ulöckner-fóle telkeit' je-
lölte ki erre a cálra. 

— ÖRA és ÉKSZER iavitásokal gyorsan, 
pontosan és olcsón készít F I S C H E R K. 
Korzó kávéház mállott, — Tolofon: 1538. 


