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zstt, A gázgyár aapá szén-fogyasztása jelen-
leg két és fél vnggqn, tehát 25 százalékkal 
kevesebb, mint volt a legszigorúbb i ntézkedé-
sebb életbeléptetése előtt. A gyár egyébként 
értesítést kapott arról is, hogy ujabb kilenc 
vaggon szén útban van Szeged felé. 

— Szmrtesányi György kormánybiztos 
esküje. Budapestről jelentik: Szmrecsányi 
György, Pozsony vármegye és Pozsony vá-
ros főispánja, akit tudvalevőleg kormány-
U/tcssá neveztek ki, kedden délelőtt tette le 
a hivatali esküt dr. Wekerle Sándor minisz-
terelnök kezeihez. 

— Szenezkednek a szegedi proletárok. 
Az utóbbi időben energikus mozgalmat indí-
tottak a fikszfizetésü alkalmazottak, hogy 
három éven át türelemmel viselt nyomorúsá-
gos helyzetüket megjavítsák. Ezeket az ener-
gikus mozgalmakat megmagyarázzák a pék 
dátlan áremelkedések, amelyek helyenkint a 
600 százalékot is elérik. A fikszfizetések ezzel 
szemben makszimálisan csak 100 százalékkal 
emelkedtek, vannak azonban olyan helyek 

is, ahol a szerencsétlen magánakalmazottak 
még mindig háború előtti fizetéseikből nyo-
morognak. Mint megírtuk, Szegeden jelen-
leg a szabómunkásnők sztrájkban állanak. A* 
sztrájk már napok óta folyik, de a munka-
adók, akik legdíszesebb példányai a. liáboru 
uzsorásainak, még mindig nem mentek bele 
abba, hogy reggeltől késő estig dolgozó alkal-
mazottaik 40—150 koronás fizetését 50 száza-
lékkal megjavítsák. Egy ruha ára azonban 
•4—500 koronái. Az első napokban mereven 
elzárkóztak a követelések teljesítése elől, 
most már azonban hajlandók 30 százalékos 
fizetés javítást adni alkalmazottaiknak. — A 
'szegedi dohánygyári alkalmazottak^munka-
ddejét szombaton egy órával meghosszabbí-
tották, jövedelmüket ezzel szemben leszállí-
tották pár fillérrel. A dohánygyári alkalma-
zottak ezért hétfőn este népes gyűlés kereté-
ben kimondták az osztályharc alapján valö 
szervezkedést. — A szegedi kereskedelmi al-
kalmazottak a szervezkedés ügyében csütör-
tökön este ujabb értekezletet tartanak. — A 
kassai dohánygyár munkásnői, mint jelen-
tettük, szintén sztrájkban állanak. Kedden 
délelőtt a sztrájkoló munkásnők küldöttsége 
tisztelgett a pénzügyminisztériumban és h 
dohány jövedéki igazgatóságnál és előadta a 
munkásnők kívánságait. 

— Szegeden nincs erdélyi menekült. Bíró 
Benő városi főmérnök, aki az erdélyi mene-
kültek irodáját vezette, jelentette dr. Somo-
gyi Szilveszter polgármesternek, hogy jelen-
leg egyetlen erdélyi menekült család sincs 
Szegeden. Az utolsó két menekült család ne 
hány nappal ezelőtt tért vissza otthonába, 

— Szor«koznaK a korzón. Ezelőtt békés 
polgárok húzódtak meg a platánok árnyéká-
ban a korzón, melynek mostanában ugyan-
csak megváltozott a képe. Kutvák raja iepi 
el a város diszes terét és a Buchwald bácsi 
székei mellett és előtt egy-egy kutya ter-
peszkedik és élvezi az őszelői nap bágyadt 
sugarát, itt található a kutyák minden vál-
faja, az ölbe vaió pincsitől kezdve a dán do-
gig. Egyik szelíd, csöndes, jámbor fajta, a 
másik morgós, ugatós, vagv harapós termé-
s z e t i Valóságos kutya kirakatban gyönyör-
ködhet az ember. Ugy látszik, hogy a ku-
tya-seregiet :s a háború költészetéhez tarto-
zik. Inkább gyakran, mint néha. koncertet is • 
rendeznek a ku 'yák: ugatnak. Kis kutya, 
nagy kutya nem ugat ti'ába. Ilyenkor a boi-
dog tulajdonosok, akik a világ minden kin-
cséért sem tennének egy lépést a parádés 
kutyájuk nélkül, csittitgatják a kis és nagy 
kegyenceket, akik magukban némán mondo-
gatják: nekem ugyan beszélhetsz, én ugatok, 
hiszen azért vagyok kutya, hogv ugassak. 
Ugatás tudvalevőleg a kutvák előjoga. Es 
ugatnak mérgesen, hosszan, einvuitva, ugy, 
ahogy tetszik nekik, vagy tudnak. Olykor-
olykor kutyáikodnak 'is, amit megelőz az is-

m&rkedés, már ahogy a korzón szokás. Eb-
be a műveletbe azonban beleszólnak 9 bol-
dog tulajdonosok is. akik féltő gonddal vi-
gyáznak arra, hogy a kutvájuk valahogy 
mesalüanceot el ne kövessen. Ebből a de-
mokratikusnak éppenséggel nem mondható* 
beleszólásokból szóváltások is kerekednek a 
tulajdonosok között is. Oly épületesek ezek 
a kutyálkodásokból származó kutvakomé-
diák. Az egyik kutya tulajdonosa váltig erő-
sítgeti, hogy az ő kutyája tisztességes, a <má-
SÍK meg azt bizonyítja^ hogy az övé sem 
tartozik az aszfaltbetyárok gárdájába. Szó-
szát ér, majd a kedélyek lecsillapodnak, a 
kutya-affér a lovagiasság összes szabályai 
szerint véget ér, Ihogy másnap másformában 
újra kezdődjék. A kutya-ügyeknek ez az epi. 
zódja még csak mulatságos. Van azonban 
kellemetlen része is, amikor a kirakat-ku-
tyák, az uri (passziók különlegességei apró 
gyerekek felé ugrándoznak, ugatnak, halálos 
rémületbe ejtvén az apróságokat. Ebben a 
sz'tuációban a kutya-koncertbe rémületes 
gyermeksirás vegyül és hogy teljes legyen 
a hogarthi-kép, a mgrémült apróságok any-
ja, vagy dadája, kertésze ugyancsak eteti a 
kutyákat, meg a gazdájukat, de hogy mivel, 
azt már nem irjuk meg . . . 

— Megszűnik a szünidei gyermektelep. 
Miután az iskolaév már a legközelebbi na-
pokban megkezdődik, a szünidei gyermektelep 
vezetősége elhatározta működése beszünteté-
sét, A záróünnepély szerdán délután fél öt 
órakor lesz. 

— Köszönet a német diákok ellátásáért. 
Néhány nappal ezelőtt utaztak el Szegedről 
a kis lipcsei diákok, akik két hónapi itt tar-
tózkodás után tekintélyes kilókkal meggya 
•rapodtak a háborús szegedi koszton. A di-
ákok már hazaérkeztek Lipcsébe, amelynek 
főpolgármestere, dr. Dietrich titkos tanácsos, 
a városi tanács nevében kedden meleghangú 
táviratban köszönte meg a diákok kedves 

Szeged, 1917. ízeptembes I 

fogadtatását. A távirat magyar szövege á 
következő: Gyermekeink most pénteken dél-
után 8 óra 20 perckor örömtől sugározva és 
a legjobb egészségben megérkeztek. Szivünk 
mélyéből a legbensőbb köszönetünket kell ki-
fejezni a vendégszerető szép Szeged városá-
nak és mindazoknak az emberbaráti és test-
vérszövetségi érzéstől áthatott uraknak, akik 
ezt a mozgalmat megindították. Legkülönö-
sebb köszönetet mondunk mindazon előkelő 
nemességtől áthatott hölgyeknek és uraknak, 
akik a mi gyermekeinket annyi szeretettel és 
barátsággal a saját gyermekeikként a csa-
ládjukba fogadták, ellátták és gondozták. A< 
mi gyermekeink a vendégszeretetre a leghá-
lásabb emlékezetben fognak felnőni és az a 
barátságos viszony, melyet városról-városra 
tovább szőttek, legszebb értéke marad az el-
jövendő szerencsésebb időknek. Hasonló szö-
vegű táviratot kapott a kereskedelmi és ipar-
kamara is. 

— Kitüntetések. Dr. Szamek Sándor 46. 
gyalogezredben tartalékos főorvosnak és 
Borcskzky Imre 46. gyalogezredben had-
nagynak a legfelső dicsérő elismerés — a 
kardok egyidejű adományozása mellett — 
újólag tudtul adatott, A király Lasztovicza 
Andor 46. gyalogezredben tartalékos egész-
ségügyi hadnagynak az arany érdemkeresz-
tet a vitézségi érem szalagján a kardokkal 
adományozta. Laezl Lajos 46. gyalogezred-
ben tartalékos egészségügyi hadnagynak a 
király az arany érdemkeresztet a vitézségi 
érem szalagján adományozta. Ehling Má-
tyás 46. gyalogezredben főhadnagynak a leg-
felső dicsérő elismerés tudtul adatott. Mol-
nár István 46. gyalogezredben őrmestert aa 
első osztályú eziits vitézségi éremmel tün-
tették ki. A hadseregparancsnokság a ki-
rálytól nyert felhatalmazás alapján Kis* 
Albert tartalékos hadnagynak, Hencz József 
népfelkelő hadapródnak, Vigh József tartalé-
kos zászlósnak, Paragi Sándor József őrmes-
ternek, Dabó Imre, Oláh István. Szabó Imre 
II., Vermesán Miklós szakaszvezetőknek, Tö-
rök Péter Imre káplárnak, Kleics János cím-
zetes káplárnak, Váradi Károly címzetes káp 
lárnak, Eek Sándor őrsvezetőnek. Varga Jó-
zsef címzetes őrsvezetőnek, Degi Antal, Ko-
mar Mihály, Podluezky Rezső, Rutai István, 
Suba István gyalogosoknak, János Ábrahám 
póttartalékosnak, Kiss István és Táncos Pál 
népfelkelő gyaogosoknak a 46. gyalogezred-
ben az elsőosztályu vitézségi érmet. Kalmár 
Ferenc tiszthelyettesnek, Gassenseit, János 
káplárnak, Igaz Antal és Fenesi Sándor 
gyalogosoknak a 46. gyalozezredben a máso-
dik osztályú vitézségi érmet másodszor, Ju-
hász István, Schorck Jakab, Vass István, Ko-
vács János tartalékos hadnagyoknak, Rex 
lErnő tartalékos egészségügyi zászlósnak, 
Jaulusz Ferenc, Tisch Jakab hadapród jelöl-
teknek, Gajdán Lajos, Nagy Gyula. Püspök 
Mihály Todorov Miklós, Vágó Ernő, káplá-
roknak, Tóth János címzetes káplárnak, Be-
ne József, -Horváth József, Gera Mátyás őrs-
vezetőknek, Ballá Ferenc, Bernát Lajos, Biró 
Károly, Botyán Sándor, Bozoki Ferenc, Buján 
Sándor, Pecze János, Pintér Imre. Pintér 
Ferenc, Prasil Károly, Putics Zoltán, Csi-
szár Imre, Csári Ferenc, Lusztig István, Mar-
git András, Matheidesz Mihály, Mert Ferenc, 
Mészáros Ernő, Moajka József, Mucsi Máté,: 
Németh János, Oláh István, Oltványi Pál. 
Kranyacski Száva, Khalesz Bernét, Kálmán 
Sándor, Katona József, Király Balázs, Ki» 
Gergely, Kovács András I., Gál István L, 
Höfner Antal, Horváth Lajos, Hnszka Pál, 
Siket Antal, Szabó András, iSzabó Antal, 
Szabó József, Szabó István, Szegfű Imre, Szi-
lágyi Ignác, Szűcs Sándor, Foeszka Isván, 
Sánta József, Vince György, Vass Márton, 
Tejes György, Tilinkó István gyalogosoknak, 
Tir Sámuel, Tóth Mihály II., Vidacs István, 
Zsiván István, Schmelzer József, Ivauov Be-
nedek, Kuk Mihály és Pavliv Dragutin nép-
felkelőknek a 46-ik gyalogezredben a iuá»0-
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Szerdán és csütörtökön 
szeptember 5-én és 6-án 

Úrban Gad a zseniális mozirendező 
uj alkotása 
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bünügyi rejtély 4 részben. 

A kettős főszerepben Maria Widal. 
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Előadások délután 5, 7 és 9 órakor, 
vasárnap d. u. 3 órától. Jegyek délutáni 
3 órától, vasárnap délután 2-től kezdve 

elóreválthatók. 


