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most is tartana a hajas csata, ha egy-két ka-
tona közhe nem lép és szét nem választja a 
hajból tépést csinálókat. 

Oh nyájas olvasó, aki e szomorúan szá-
raz csataképet olvasod, bizonyára a párolgó 
ós illattal/m kávéd szurcsölése közben azt kér-
dezed, hogy mi lett a férfivel? Elillant, mint 
a buborék, eltűnt, mint ahogy észrevétlenül 
eltűnni szokott az ifjúságiink. Nem érdekelte 
öt az amazonok harca, mert ki nem álhntja 
a háborút . . . 

111' a berek, nádak, erek! Igy festett a 
napokban egy idill a korzón . . . ® 

— Vilmos császár tanácskozásai. A Wolff-
ügynökség jelenti: A Vilmos császárnál való 
tanácskozásokon leendő részvétel céljából dr. 
iHel f fer íck államtitkár, a birodalmi kancellár 
helyettese, megszakította a mull bét elején 
•megkezdett szabadságát. 

— Közős minisztertanács lesz Bécsben. 
A Budapesti Tudósító jelen'ti: 'Szeptember 
15-én Bécsben közös minisztertanács lesz. 
amelyen magyar résztől Weikerle minisz-
ter elnök, továbbá Gnátz, Serényi, Miezőssy 
és gróf Hadik János miniszterek vesznek 
részt. ' 

— Országos békenagygyiilést tartanak a 
magyar katolikusok. Budapestről jelentik: A 
magyar katolikusok a pápa jegyzékének tár-
gyalására szeptember 23-án országos naigy-
gyiílésit tartanak a Nemzeti Múzeumban. 
Csernoch János hercegprímás egy újságíró? 
nak kijelentette, hogy bízik a jegyzék alap-
ján való béketárgyalás lehetőségében és re-
méli, hogy a. borzalmas öldöklés még a tél 
beállta előtt véget ér. A nagygyűlésen a 

hercegprímáson kivftl gróf Károlyi József,, 
gróf Zichy János, Zboray Miklós és Erzber-
ger képviselő, a német eentrumpárt vezére 
szólalnak fel. 

— Kitüntetések. A király Csukonyi Ferenc 
46. gyalogezredben, főhadnagynak az ellen-
séggel szemben tanúsított vitéz magatartása 
elismeréseül a katonai érdemkereszt 3. osztá-
lyát a hadiékitménnyel és a? kardokkal ado-
mányozta. Szabó Sándor 46. gyalogezredbeli 
hadnagynak a legfelső dicsérő elismerés — a 
kardok egyidejű adományozása mellett — ujó 
lag tudtul adatott. Firbás Oszkár, az V/29, 
népfölkelő gyalogzászlóaljnál beosztott 5. 
honvéd gyalogezredbeli tartalékos hadnagy-
nak az ellenség előtt tanúsított kitűnő szolgá-
latai elismerésein a legfelsőbb dicsérő el-
ismerés tudtul adatott. Schulpe Emil 
3. honvéd huszárezredibeli tartalékos hadnagy 
nak és Szabó József 5. honvéd gyalogezred-
beli hadnagy gazdászati tisztnek a legfelsőbb 
dicsérő elismerés — a kardok egyidejű ado-
mányozása mellett — tudtul adatott. 

— Szeged üdvözlete báró Helm Gézának. 
Dr. Somogyi Szilveszter polgármester báró 
Heim Géza 46-os századoshoz, akit a király 
tudvalevőleg a Mária Terézia renddel tünte-
tett ki, a következő meleghangú levelet in-
tézte: Méltóságos báró ur! Szeged sz. kir. vá-
ros közönsége, hatósága és társadalma nevé-
ben őszinte örömmel és a hősöket megillető 
tisztelettel üdvözöljük abból az alkalomból, 
hogy ő császári és apostoli királyi felsége 
Méltóságodat, a hadi érdemek legmagasabb 
kitüntetésére, a Mária Terézia renddel való 
.felékesítésre érdemesíteni kegyeskedett. A 
város közönsége mindenkor a legnagyobb 
szeretettel ragaszkodott a császári és királyi 
46. gyalogezredhez, vitéz hősi ezredéhez, — 
és amióta ezredünk a világháborúnak legve-
szedelmesebb pontján bőven hullajtja vérét 
értünk és a haza határaiért, —• szeretetünk 
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még forróbb, ragaszkodásunk még bensősé-
gesebb lett. Teljes lélekkel átérezzük az ő 
szenvedéseiket, kivesszük részünket fájdal-
mukból, de viszont az ő dicsőségük nemes 
büszkeséggé) tölt el bennünket. Dicsőséges 
hős tetteik láncolatának legragyogóbb ék-
köve az a cselekedet, melyért Méltóságod ki-
rályi kézből a legmagasabb katonai kitünte-
tést kapta. Mikor mi hazafias lelkesedéssel 
ha j t juk meg elismerésünk örömlobogóját 
Méltóságod hőstette előtt, kérjük a magyarok 
Istenét, hogy az elkövetendő áldásos béke 
hosszú és munkás éveiben teljes boldogság-
gal élvezhesse vitéz tettének legmagasabb 
elismerését. Fogadja méltóságos báró ur ki-
váló tiszteletünk őszinte nyilvánítását. Sze-
ged, 1917. szeptember 12. Dr. Somogyi Szil-
veszter, polgármester. 

— A 46-osok napja. Szerdán délután öt 
órakor a 46-osok népünnepélyét rendező bi-
zottság dr. Somogyi Szilveszter polgármester 
elnöklése alatt a városháza közgyűlési termé-
ben ülést tartott. Az üléseD a népünnepély 
műsorát beszélték meg. A 46-os nap szeptem-
ber 23-án lesz a Stefánián, amelyet erre az 
alkalomra az újszeged! parttal két hadi'hiddal 
kötnek össze. Az értekezleten Nágel Manó ez-
redesné közölte az egyes sátrak beosztását és 
a .sátorvezetők neveit, Tamás Rezső hírlapíró, 
a népünnepély látványos részének rendezője 
pedig a szórakoztató programúi pontjairól 
tájékoztatta a megjelenteket, A 46-osok nép-
ünnepélye olyan nagyarányúnak ígérkezik, 
amilyen még az országban seholsem volt. 

— Pótdíjak a mozikban a városi szegé* 
nyeknek. A Szegedi Ujságirók Egyesülete által 
indított jótékonysági akció, mint lazt már 
megírta a Délmagyarország, kiterjed a sze-
gedi mozgószinliázakra is. Ugy a Korzó-mozi, 
mint -az Uránia és Vass-mozi a legszívesebb 
készséggel vállalkozott rá, hogy a kimerült 
városi szegényalapot ilyen adóva) támogatja. 
A Szegedi Ujságirók Egyesülete által fölve-
tett ötlet a megértő sziveknél termékeny ta-
lajra talált. S az ujságirók egyesülete által 
megtalált megoldás olyan, hogy a közönség 
azt meg sem érzi. A törvényhatósági bizott-
ság már megengedte, hogy két fillér pótdijat 
szedjenek a villamoson a szegényalap javára. 
Senkinek nem jutott eszébe zúgolódni emi-
att, Ez a második adó még kedvezőbb. Aki 
szórakozni akar, négy és tiz fillérekre nem 
tekint. Ennyi ugyanis a mozik adója. A nég£ 
fillért az olcsóbb helyek után ss;edi a Korzó-
mozi péntek estétől kezdve. Az Uránia és 
Vass-mozi már szedik a városi szegényalap 
számára a 4, 6 és 10 filléreket. 

— A szegedi szabomunkáaok sztrájkja. 
A ezegedi szabómnnkások bérmoagal mat in-
dítottak, amely sztrájkra vezetett, A szabó-
munkások .100—150 százalékos béremelést 
kértek. Egy öltönyért az eddigi, 12—'16 korona 
helyett 30 koronát, télikabátért* 60 koronát. A 
jmunkaadók kijelentették, hogy tájékozódni 
fognak a budapesti és vidéki munkabérekről 
és — ha ia szegedi szabómunkások követelései 
arányosak a többi munkabérekkel — a külön 
bözetet utólag kifizetik. A munkaadóknak ezt 
a válaszát a szabómnnkások nem fogadták .el 
és szerdán reggel sztrájkba léptek. A sztrájk 
súlyos válsággal fenyegeti a szegedi szabó-
ipart. A munkaadók és a munkások szerdán 
este az ipartestületben értekezletet tartottak, 
amelyen nem tudtak megegyezni és igy a 
sztrájkot folytatják. 

— Meghalt Göndör Aurél. Budapestről 
jelentik: Szerdán reggel hosszas szenvedés 
után 48 éves korában meghalt Budapesten 
a Moravcsik klinikán Göndör Aurél, az is-
mert népdalénekes, akinek Kátsa-eigány nó-
táit az egész ország ismerte. Mint gramofon-
énekes is ismert volt, 

— A bodomi konyhakertészet. A tanács 
tudvalevőleg nagyobb összeget szavazott meg 
a bodomi 50 holdas városi konyhakertészet 
intenzivebbé tételére Scultéty Sándor városi 


