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Szeged, 1917. szeptember 12. i)«f íMÁÜ YARÖfefe éM 

a d a s s é k . — A király Vigh Józsefnek, az el-
lenség előtt elesett 46. gyalogezredben tar-
talékos hadnagynak a katonai érdemkereszt 
3. osztályát adományozta a hadiékitmóny-
nyel es a kardokkal. Krón Rezső 46. gyalog-
ezredben századosnak a legfelső dicsérő el-
ismerés újólag — a kardok egyidejű adomá-
nyozása mellett — tudtul adatott. 

— A negyvenhatosok napja. A 46-os nap 
rendezősége szerdán délután 5 órakor a város 
háza bizottsági termében ülést tart. melyen 
a 46-0sok napjának minden részletét megbe-
szélik. A rendezőség ezúton is kéri mindaz-c,-
kat, akik az egyes népünnepélyeken bármily 
tevékenységet kifejtettek, hogy az ülésen ok-
vetlenül jelenjenek meg és jelentsék be szán-
dékukat, hogy milyen módon óhajtanak részt 
venni a rendezésben. 

— Szervezkednek a felsőtanyai kisgazdák 
A Szeged Felsötanyai Mezőgazdasági Egye-
sület uj vezetősége a (közelmúltban tervbe 
vette, hogy körüle tor, kiint szervezi az egyes 
felsőttainyai kapitányságokat. A földmivelés-
sel és állattenyésztéssel foglalkozó tanyai 
nép gazdasági céljainak könnyebb elérhetése 
végett a Mezőgazdasági Egyesület kerüle-
tenként alosztályokat léteisit, A Fehértói Al-
osztálynak pár héttel előbb történt sikeres 
megalkotása után, tegnap délelőtt a Csen-
ge! e-kápftániy sági- kerület központját képező 
beliő-csengelei iskoláinál megtörtént a Me-
zőgazdasága Egyesület Csenge lei Alosztá-
lyának a létesítése is, mely ünnepélyes is-
tentisztelettel vette kezdetét. A szent misét 
reggel 9 órai .kezdettel László János kegyes-
rendi áldozár végezte. Mise után az össze-
hívóik nevében Kordás Ferenc .csengelei t:b. 
pusztabiró megnyitotta a gyűlést s felikérte 
a Szeged Felsőtanyai Mezőgazdasági Egye-
sület elnökét: dr. Fajka Lajost az, összejö-
vetel céljának s az alakítandó uj egyesület 
'gazdasági programjának ismertetésére; a 
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Gunnar ToSnass 
a kiváló dán színész felléptével, 

kémdráma 2 felvonásban. Ezenkívül 

bohózat 3 részben. 

A legkacagtatóbb filmattrakció. 
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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 

előreválthatok. 

fcnely szerint a földmiives osztály. dacára, 
hogy a ' legnehezebb munkát végzi s számra 
'nézve a legerősebb, mégis a legiszervezetle-
'nebb, legölhagyatottabb az egyes társadal-
mi osztályok létért folyó küzdelmében. Mert 
'a föidmivelő kisgazdáik és bérlők sorsával 
1— mondotta Fajka — nem igein törődk 
•senki, helyzetük könnyítését csak önmaguk-
tól és az egyesülésben rejlő erőtől várhat-, 
jálk. Csak egyesülés útján képeseik elérni 
azokat a célokat, melyeknek elérésére egye-
sek ereje elégtelen s amelyek megvalósulás® 
csak a>z erők egyesítése ált 1 ramélhető. Ez-
után Kálmán Béla népiskolai 'igazgató, Pe-
lük József, Kolmann Mihály és Boros Jó-
zsef tiörv. hat. bizottsági tag hozzászólása 
•után a jelenlevő cse;ngelei gazdák egyhangú 
lelkesedéssel 'kimondották, hogv magálakit-
ják a Szeged Felsőtanyai 'Mezőgazdasági 
Egyesület Csengelei Alosztályát, melvlbe a 
unegjelenítielk közül mint rendes tag 200-mál 
többen nímdjárt bei'íptek. Az uj egyesüllet 
első tisztikarát következőkben válaszitot-
lák meg: Elnök lett egybangulaig Kordás 
ÍFörerac, aleünclkrik: Topolay Gyula és Mol-
nár György, jegyző: Kolmainn M M l y taní-
tó, pénztáros: Szabó Dudraii Lajos, eiliíetn-
őröik: Bőrösök Pál, Tó'lh Péter és Pap Már-
ton esküdt, ügyész: dr. Linpav Lajos, ház-
nagy: ifi. Kordás MMIv főhadnagv, föld-
birtokos, zászlótartók: Balogh Sándor. Szél 
.János és SisFk Sándor, szánwizsgál'ófenak 
pedig Turi Ferenc, Darányi Imre, Keresz-
•tesy József ós Szűcs MÉiáilV lettek megvá-
lasztva. Alaikitatthlk még 25 tagu vála~zt-
(mányt. 1 

— O'csó élelmiszer nőtlsztvíselőknek, 
•Fel'hivjuk azokat • a nőtisztviselő tagokat, 
akik olcsó élelmiszerekhez akarnak jutni, je-
lentkezzenek a Feministák Szegedi 'Egyesüle-
tében (Vár-ut. 7) délután 4-től fél 8-ig. 

— Szegedlek egy Budapesten leleplezett 
kártyabarlangba?). Budapestről jelentik: A 
Budapesti államrendőrségre nemrég följelen-
tés érkezett, hogy a Jósika-utcában és a Beth-
len -utcában magánlakásokon kártyalfaHan-
gokat fedeztek föl. A följelentést-egy buda-
pesti gyógyszerész tette, aki 50.000 koronát 
veszitett. A rendőrség megállapította, hogy a 
Jósika-utcai kártyabarlang fíaum Ödön gép-
kereskedő lakásán van, aki már többször 
volt- büntetve tiltott szerencsejátékért, A pin-
kapénz esténkint 3—400 koronára rúgott, A 
játékosok között szerepel többek között egy 
szegedi kereskedő és egy szegedi vendéglős is. 

— A városi kertgazdaság főkértésze-
(Megírtuk, hogy a Bodomi-réten a város 50 hol 
das konyhakertészetet rendez be a közönség 
ellátására. Az erre irányuló munkálatok mór 
megindultak. A bodomi konyhakert főkerté-
szévé Heiler Istvánt nevezte ki a polgár-
mester. 

— Állami jutalmak Ipari munkásoknak. 
a kereskedelemügyi miniszter elhatározta, 

hogy évenkint bizonyos számú jutalmat ad 
a kereskedelmi és iparkamarák javaslatára 
oly ipari munkásoknak, kik bosszú és hűsé-
ges szolgálattal és ezzel párosult egyéb ki-
váló jó tulajdonságokkal erre érdemeket szí? 
reztek. E jutalmakból évenkint 5 esik a sze-
gedi kereskedelmi és iparkamara területére 
(Szeged, Hódmezővásárhely, Baja, Szabadka, 
Újvidék, Zombor városok, Csongrád és Bács-
bodrog vármegyék) és ezek rendszerint min-
den évben a karácsonyi ünnepek körül osz-
tatnak ki megfelelő ünnepélyességgel. A ki-
tüntetett munkások mindegyike 100 koronát 
és a jutalmazás indokait tartalmazó elismerő 
okmányt kap. A kitüntetésre való javaslatté-
tel s jutalmak kiosztása a kamara föladata. 
Fölkéri tehát, a gyárosokat és kisiparosokat, 
hogy közöljék azoknak a munkásaiknak név-
sorát, akiket a jutalomra érdemeseknek tar-
tanak. A pályázati föltételek, amelyek kö-

zött éktelenkedik, hogy a jutalomra ajánlott 
munkás bérének évi összege a 2000 koronát 
máö áem haladhatja, a, kamaránál megte-
kinthetők. Az ajánlatokat október l-ig kell 
beadni. 

— Bulgáriai magyar érdekeltségek vé-
delme. Illetékes helyről vett értesítés szerint a 
bulgár kormány tervbe vette az ellenséges 
államok alattvalóinak Bulgáriában levő ke-
reskedelmi és ipari vállalatainak általános 
zár alá helyezését. E vállalatok üzemét vagy 
kinevezett gondnokok fogják vezetni, vagy fel 
számolásukkal külön likvidátorok fognak 
megbízatni. Minthogy Bulgáriában ilyen vál-
lalatoknál magyar cégeknek is elég jelenté-
keny követeléseik vannak, kívánatosnak mu-
tatkozik, hogy a hitelező magyar cégek kö-
veteléseiket későbbi érvényesítés céljából a 
kereskedelmi és iparkamaránál bejelentsék, 
amely azokat összegyűjtve illetékes helyre 
fogja juttatni. 

— Felhívás. A szegedi m. kir. 5. honvéd 
gyalogezred és az 5. népfölkelő gyalogezred 
háborúban elesett és elhalt hőseinek özvegyei 
és árvái a szegedi m. kir. 5. honvéd pótzászló-
aljnál létesített hősök özvegyei é-s árvái se-
gélyalapjából segélyeztetni fognak. Felhívjuk 
ennélfogva mindazokat, akik fenti címen se-
gélyre jogosultaik és arra reá vannak utalva, 
hogy összes igazoló okmányaikat is magukkal 
hozva az 5. bonvéd pót zászlóalj tudakozó iro-
dájában (tiszti pavillon I. em. 42. szám1) leg-
későb f. évi szeptember hó 20-ig jelentkezze-
nek. Akik a személyes megjelenésben akadá-
lyozva vannak, igényüket posta ut:ián is beje-
lenthetik, mely esetben azonban az elesett, il-
letve elhalt bősnek személyi adatait és folya-
modónak lakcímét pontosan meg kell jelölni. 

— A Korző-mrzl ui szezonjának meg-
nyitása. Földes Imre filmdrámájával A kuruzs-
fó-val fogja megnyitni az szezonját a Korzó-
mozi 14-én, pénteken. A színpadról nagyon 
jól ismert darab mélységesen megható témát 
tárgyal. Egy orvosnak a tragédiáját, aki nagy 
tudásával óriási vagyonra és hírnévre tesz 
szert, midőn azonban kitudódik, hogy nincs 
diplomája, ihogy kuruzsló, az emberek elfor-
dulnak tőle, és azok, akiket megmentett az 
életnek, megrugdossák, letaszítják az erde-
mei által szerzett magas polcról. A főszerepet 
Csortos Gyula adja oly megrendítő erővel és 
főlényes művészettel, amilyent magyar fil-
men még nem volt alkalmunk látni. A Korzó-
mezi igazgatósága tekintettel a kezelési, sze-
mélyzeti és müüorköltségek óriási emelkedé-
sére, kénytelen volt helyárait mérsékelten 
felemelni. A helyáremelések mértéke egyál-
talán nem közelíti meg a költségek emelkedé-
sének arányát s igy az igazgatóság többki-
adásainak csak kis hányadát hárí t ja át a kö-
zönségre. Az uj helyárak a következők: Pá-

" holy 2, zsölye 1.50, I. hely 1.20, II. hely 1 ko-
íona, III . hely 70 fillér. A bemutató előadás-
ra jegyek szerdától kezdve kaphatók a Korzó-
mozi elővételi pénztúránál. 

- Az uj Vöröskereszt sorsjegyek Az uj 
Vöröskereszt sorsjegyek fényes sikerét előre 
bejósolták pénzintézeteink, inert- hisz a jegy-
zésre ezúttal nem csupán a mindenkire nézve 
kötelező humánus cél, hanem a kedvező nye-
rési esélyek is csábítanak. A nyereményköt-
vények sikeres elhelyezését a sorsjegypiac-
kedvező helyzete egymagában i.s biztosítja és 
nem fér kétség ahhoz, hogy a tiszta altruiz-
must szolgáló uj kibocsátást pénzintézeteink 
ne sikerrel zárják le. Az a nemes é- ember-
baráti cél. amit az ni nyereménykötvépyek 
szolgáluak, mindene,setre buzdítson minden-
kit a jegyzésre és tegyen eleget mindenki kö-
telezettségének! 

Eladó 126 hold egy tagban levő 
csanádmegyei birtok öt szobás 

lakással, tanyaépülettel 12 lóra és nyolc 
tehénre való istállóval, vasúttól félórára mű-

úton. Bővebbet BOKOR, Valéria-tér. 


