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évi március hó 57-én láttamozott alapsza-
bályzatát, 

U j alapszabályok tehát most már van-
nak, csak az eddiginél több rátermettség, 
több elevenség, a nagy közönség fejlődő igé-
nyeihez valló több alkalmazkodás és minde-
nekfelett, nagyobb munkakedv szükséges a 
társaság vezetésében. Ne azt jelentse az u j 
alapszabályok közzététele, hogy ezzel egy hi-
vatalos kötelezeítvségnek eleget téve békén 
tovább alhatunk a háború jegyében, hanem 
a mai nehéz i-dőkben is, lépést tartva a kor-
ral, munkára serkentsük azokat, akik arra 
hivatottak. S ha látni fogják a tagok, hogy 
a vezetőség tud is, akar is tenni, dolgozni va-
lamit: majd sorompóba állnak a vállvetett 
együttműködésre és pezsgőbb szellem, n j 
munkakedv hat ja majd át mihamar az egész 
egyesületet, további ékességére kőpalotás 
Szeged városának. A .Dugoniesosoknak egy 
ilyén igazi munkaszeretettől pezsgő, tevékeny 
irodalmi életére szeretnék én mielőbb innen 
Pest-Budáról visszatekinteni. . . 

Zsoldos Benő. 
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A negyvenhatosok népünnepélye. 
A hősök hőseinek, a dicső 46-osok szép-

séges népünnepélyének sikere érdekében a ren 
•dező-bizottság szombaton délután megtette 

az utolsó intézkedéseket is, ugy, hogy már 
csak az idő ronthat ja el ezt a hangulatos és 
sok minden kellemessel és élvezetessel ősze-
kötött házaünnepet, amely Szeged népében 
bizonyára a legszebb emlékeket fogja maga 
után hagyni. Harminchárom sátorban vár-
ják a közönséget a legkülönbözőbb és iegél-
vezetesebb szórakozások. A felülfizetések el-
fogadására szolgáló Kasinó-sátor a Stefánián 
lesz fölállítva s ezt Nagel. Manó ezredesné ve-
zeti. 

Tekintettél ama, hogy a- téli időszámítás 
szerint hat, órakor már este van s hogy a 
táncolni szerető és akaró fiatalságnak legyen 
ideje a mulatsághoz, a túlsó parton fölállí-
tott köröndben már délután 2 órakor meg-
szólal a muzsika, 

A tombolatárgyak minden várakozást 
felülmúló mennyiségben érkeztek a bizott-
sághoz. A főnyeremény egy értékes disznó 
lesz, kisorsolásra kerül még több értékes jé 
ezág; kacsák, libák stb. 

A 46-iik gyalogezredet igen nagy küldött-
ség fogja képviselni, tisztek és legénységi 
állományban, levők, kik már szombaton meg-
érkeztek Gyulafehérvárról s akik bizonyára 
szép hirét viszik annak, hogy milyen meleg 
szeretettel és nagyrabecsüléssel áldozott Sze-
ged népe a dicső 46-os hősök emlékének. Vi-
szont a közönség is teljesen meg tesz eléged-
ve azzal a sok széppel és élvezetessel, amit az 
aránylag csekély belépő díjért kapni fog. 

•A vasárnapi népünnepélynek igen érde-
kes és egyben hasznos látni- és ólveznivaiója 
lesz az ezred tulajdonosának nevével di9zi-
tett halászcsárda, ahol több száz kilogram 
hal és marhahús fog főni különleges „szö-
gerii" módra, szolgafákon, bográcsokban. A 
halpaprikást az öreg Nyári Gyurka halász-
mester főzi finom rózsapaprikával, aki a pá-
risi világkiállításon szerzett hir t és dicsősé-
get a szegedi halpaprikáenak. Gyuri bácsi 
volt ugyanis akkor a Jurám vics-félo halász-
csárdának a szakácsa és ő mutatta meg a 

világ minden nációjának, hogy milyen a ma 
gyár ember nemzeti étele s hogy mitől erős a 
magyar baka. A halpaprikás mellé kitűnő 
buckái lesz kapható és jó stitetü szegedi ke-
nyér. A halászcsárdának vezetője Seultéti 
Lajos lesz, aki mint elsőrangú szakember 
biztosítékot nyúj t arra, hogy a ÉS-osok nép-
ünnepélyén jutányosán, pompás halászlét 
kaphat minden vendég, aki a Hazai-csárdát 
felkeresi. 

A 46-os nap alkalmából gazdag és vál-
tozatos tartalmú Emléklap jelent meg, amely 
minden szónál ékesebben dicséri szerkesztő-
jének, Cserzy Mihálynak, a jeles irénalt, a 
Délnwgyqrország kiváló munkatársának ér-
tékes munkáját . Báró Hhzai Samu vezérez-
redes, a háziezred tulajdonosa a következő 
emléksorokat küldte a megjelent emléklap ré 
szere: 

— A haza élet-halál küzdelmében párat-
lan vitézséggel vették ki részüket a 46-os 
bakák. 

Méltán büszkék lehetünk rájuk mi, aki-
ket oly szoros .szálak fűznek hozzájuk; mint 
a zsegediekef. és engem. 

Hazai Sam u 
vezérezredes, a cs. és kir. 46. 

gyalogezred tulajdonosa. 

— Időjárás. Száraz és éjjel hűvös idő 
várh itó. 

PROGNÓZIS: Száraz, hűvös. Déli 
hőmérséklet M.O fok C. 
—- Vilmos császár látogatása a román 

fronton. Berlin. A Wolff-ügynökség jelenti: 
Vilmos császár (szeptember 18-tátv elutazott, 
hogy a Torrtáutafi froaiton tevő csapatokat 
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bünügyi dráma négy felvonában. 

A főszerepben P. S. A n d e r s e n 
a kiváló dán művész. 
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Előadások d. u. 6, fél 8 és 9 órakor, vnsérnapd. u. 
2 órátó! kezdve. Gyermekjegyek csak az első 
előadásokra érvényesek. Jegyek előre válthatók 
d. a. 2 órától vasárnap d. u. fel 2 órától, kezdve 

meglátogassa. Budapestért a császár autó 
mobillal sétát t e t j a városiban, ahol a lakos-
ság örömujjongáVssaJ üdvözölte. A császár-
román földön először Courcea rd'Argesba 
érkezett, ahol meglátogatta Károly király 
és Enzsébetj kirá'liyhé nyugvóhelyét és ko-
szorúikat ihelyeztetrt e l Ezután űsarnavodá* 
ba imcujt, ahol találkozott a polgár k i r á ly -
i y a i Majd Ferdinánd király Vilmos csá-. 
szárt a cseruavodai JŐ^Vi lomét eres hosszú 
hidon' á t a Duna balparti ára kisérte, ahol 
a császár vonatra Wál lo t t . j 

— Közös miniszteri értekezlet. Budapest-
ről jelentik: Hétfőn dr. Wekerle Sándor mi-
niszterelnök és gróf Hadik János közélelme-
zési miniszter az osztrák miniszterelnökkel és 
az osztrák szakminiszterekkel közös értek ez-
lebet. tartanak közélelmezési kérdésékről. Az 
értekezletet a király elnöklésével t a r t j ák 
meg. 

— Conrád báró kitüntetése. Bécsből je-
lentik: Mint a hadsereg Rendeleti Közlönye 
közli, őfelsége báró Conrád - vezértábqr-
nagynak, egy hadseregcsoport eredményes 
vezetéseért. h kar dók egyidejű adományo-
zás ;i\ oj! ujajlVb ilegfelsőbb .elismerését fejez-
te kt. ; ; - , j 

— A magyar katolikusok békegyQlése. 
Budapestről jelei?tik: A magyar katolikus 
szervezetek vasárnap délután hat órakor, 
tar t ják békegyülésüket a Vigadó nagyter-
mében. A gyülásen Csernqdh János herceg-
prirnás, igróf Mailátíh József, Giesswóu 
Sándor és Zboray MMós szólal fel. Erz-
berger rémiét birodalmi képviselő (távirat-
ban jelentette a rendezőségnek, hogy a 
gyűlésen nem vehet részt. 

— Választójogi gyűlte Aradon. Aradról 
jelentik: Az aradi választójogi blokk vasárnap 
délután négy órakor nagyszabású népgyűlést 
fog rendezni az általános, egyenlő és titkos 
választói jog érdekében. Az aradi nemzetiségi 
párt képviseletében Goldis László jelenik meg 
a népgyűlésen, 

— Nincs tífuszjárvány Rókuson. A város-
ban az utóbbi időben riasztó hirek terjedtek 
el, hogy Rókuson tífuszjárvány tört ki. Mint 
a főorvosi hivatal közli, erről szó sincs. A 
rendes számú őszi tifuszmegbetegedések tör-
téntek csak, de még- ezekről sincs megálla-
pítva, hogy tényleg tifusz-e, csak a tünetek 
gyanúsak. Az összes gyanús megbetegedések 
száma tizenkettő. 

— A novemberi előléptetések. A Külügy-
Hadügy i r j a a novemberi előléptetésokról: 
-A honvédségnél előlépnek az IMA november 
1-jei ranggal biró főhadnagynak egy résza; 
hadnagyok 1915. szeptember 20-íki keletű 
rangig: továbbá zászlósok 1917. junius SO-ki 
rangig bezárólag. A közös hadseregben elő-
lép mindem 1914 november elsejei rangú fő-
hadnagy; 1915 szeptember 20-ki (lovasság-
nál, vártüzérségnél és vonatesapatoknál szép 
tember elsejei) ranggal biró hadnagyok; to-
vábbá 1917 június 30-iki ranggal biró zász-
lósok. A népfölkelés három csoportjában kü-
lönbözőek az előlépési feltételek. 

— A szegedi gázgyár és a város pöre, 
A szegedi gázgyár tudvalevőleg pört indí-
tott a város ellen sikertelen ánfölemelési kí-
sérletei után. Szombatra volt ebben az ügy-
ben a szegedi törvényszéken kitűzve a máso-
dik tárgyalás, de a gázgyár válasziratát osak 
pénteken adta be a törvényszékhez. Dr. Tv 
róczy Mihály városi főügyész kérelmére igy 
a tárgyalást a törvényszék u j határnapra el-
halasztottá. 
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