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őket, bogy itt riinoai „pmüipoláe", itt nln-

cseaek fehérruhás pici angyalkák, akik 

jobbról-Jbalról csörgetik a bádogperselyekct, 

mondván szelíd köszöntésüket: kérünk 

urak, csak tiz . . . csak husz fillért . . . Itt 

csak méltóságos emlékünnep van. amelyen 

a aok-sok élvezetek mellett az ötven filléres 

Lelépő összegen kivül az ad, akinek a szive, 

lelke ugy kívánja, hogy nőjjön, gazdagod-

jon a háború egyik legnemesebb alapja: 

az 5-ös honvédek özvegyednek és árcáintŰt 

segítő-alapja. 

A temérdek, érdekes látni- és élvezni-

valón tehát átaijubhat majd kiki, anélkül, 

hogy a bosszúságnak egy parányi érzését. 

kiváltaná az ünnepély bárkinek a lelkéből. 

Itt nem lesznek puha, fehér kacsok, me-

lyek mosolyogva nyúlnak felétek, emberek, 

ilt csak szi vlesz, meleg érzés leez, mely 

emlékeket ébreszt, kegyeletet támaszt fel s 

ebben a bőséges, pazar világban mindenkit 

annyi áldozatkészségre hiv fel, amennyit 

anyagi helyzete, szive, lelke megenged. 

A távolban pihenő hősök lelke már is 

beszél Szeged asszonyaihoz,, leányaihoz, 

uraihoz és ifjaihoz: jöjjetek, ez a mi szomo-

rú és mégis vidám emlékünnepünk! . . . 

Jöjjetek 'emberek a hárs és a vadgeszte-

nye most, virágzik, illat, szín, ragyogás, 

megengedett kacaj és ünnepi élvezet fogja 

betölteni a tündérkertté varázsolt Erzsé-

betiig eteti . . , 

—V. 
I - ú 

A népünnepély délután 2 órakor kezdő-
dik és nyomban utána: megnyitnak a mu-
tatványos bódék, megkezdődik a konfetti? 
és szerpentin-csata, melyben nem lesznek 
legyőzöttek, csak győzők. A mutatványos 
sátrakban látható lesz az óriási gólem és 
a liliputi. Madame X. a hires jósnő, nemre 
és korra való tekintet nélkül mindenkinek 
jósolni fog, szelíd paripákon és csacsikon 
lovagolhat a közönség és aki megéhezik, 
megszomjazik, ott van a pezsgős sátor, a 
becsal! csárda, meg a gázosártdía. Csecsemők, 
gyermékek ós betegek részére külön tej? 
pavillon lesz, aki pedig dohányozni akar, 
dohányjegy nélkül is hozájutlhat szivarhoz 
és cigarettáihoz. Háromtól hétig Pásztor 
János, az országos hirü szobrászművész a 
közönség szemeláttára 'bárkit megmintáz, 
— természetesen, ha az illető a jótékonyság 
oltárán áldozatot hoz. A cirkuszban folyta-
tólagos előadások lesznek, fellép a világ-
hírű Buzogány király és Moto-Foto, akiről 
még eddig nem sikerült megállapítani, 
hogy ember-e vagy gép? Lesz továbbá dij-
lövésizet, táncterem, Be eh Benő vívómester 
pedig bemutatja a tüzfáklya gyakorlatot. 
Tekintettel arra, hogy a népünnepélyekről 
az a hir van elterjedve, hogy mindenkit 
megrpümpolnak, a rendezőség azt az üdvös 
újítást hozta be, hog-y mindennek, amit el-
adnak (ételek, italok, dohány konfetti, stb.) 
szabott ára lesz és a fótékonyicélra áldozni 
kivánó közönség zárt perselyekbe, vagy a 
.közönség kényelmére felállított pénzváltó 
sátorban adhatja: le adományait. 

A Szegedi Zsidó Nőegyesiilet tagjait 
ez úton is felkéri özv. Holtzer Jakahné nő-
egyesületi elnök, hogy a julius 1-én Újsze-
geden az 5-ös honvédek hadi özvegy és ár-
vák alapja javára rendezendő népünnepé-
lyen a. cukrász/sátorban közreműködni és 
felajánlandó adományaikat az izr. hitköz-
ség irodájába (telefon 92) bejelenteni szí-
veskedjenek. Mindnyájunk kötelessége el-
esett katonáink özvegyeit és árváit segé-
lyezni. 

Junius 29., 30-án 
pénteken és szombaton 

Fel iépnek: 

Uífil H l 
Csen MIÉ l 

K e r n e n J e n ő 
karmester. 

M Ű S O R : 
I. rész. 

Í .Dénes Ró z s i : Prolog — Ernőd Tamás, 
Oszi virágok — Kiss Menyhért, 
Volhynia. 

2. Cseh I s tván : Szép muzsika — jó mu-
zsika angol ragtime. Untauglich, 

3. Pataky Vi lma : Pillangó kisasszony 
nagyária. 
Bohémélet nagyária — Puccini. 

4. Nyáray An t a l : A vén bohém — Har-
sányi Zsolt, 
Búcsúzom öntől — Zerkovitz Ernőd, 
Ősszel — Kovács Károly. 

II. rész . 

ftókavadász 
zenés kép 1 felv. Idő XVIII. század. 

SZEMÉLYEK : 

Alice bárónő Pataky Vilma 

Plammer lovag Cseh István 
Rókavadász Nyárai Antal 
Szobaleány Dénes Rózsi. 

6. Dénes Rózs i \ 

7. Cseh István . . , , , 

8. Pataky Vi lma magánszamokkal. 

9. Nyára i Antal j 

Előadások pénteken 5 és 8 

órakor, szombaton 8 órakor, 

a 8 órai előadás a nyári helyi-

ségben lesz megtartva, rossz 

idő esetén a téliben. 

Helyárak: Zsöllye 3"—, I. hely 
"' J : 2.40. II. hely 1.80, 

III. hely 1'— korona. 

— Kihallgatások a királynál. Bécsből je-
lentik: A király hétfőn külön kihallgatáson 
fogadta gróf Moltke őrnagyot, a német csá-
szár szárnysegédjét, Clam-Martinic volt 
osztrák miniszterelnököt, Unkelheuser Bosz 
nia és Hercegovina helyettes tartományi 
főnökét, Czennin külügyminisztert és Ilőfer 
vezérőrnagy, közélelmezési minisztert. 

— A z osztrák kormány bemutatkozása, 

Dr. Seidler miniszterelnök és a kormány 

tagjai kedden mutatkoztak be a reichsrat-

ban. Az .összes pártok barátságosain fogad-

ták a hivatalnok minisztérium bemutatko-

zásait. 

— Tisza bentmarad a Hadigondozó Hi-
vatalban. Budapestről jelentik: Gróf Tisza 

István közölte Pallavicini György álamtit-
ká'rraL hogy a Hacligondozó Hivataliból nem 
'lép ki, mert ott — a munkapárt többi tag-
jaival1 együtt' — továbbra is dolgozni kiván. 
Tisza kijelentette, hogy a Hadigondozó Hi-
vatalban viselt tisztségek nem pártpolitikai 
természetűek. 

— Mezőgazdasági kamara Szegeden. 

Budapestről jelenti tudósítónk: A földműve-

lésügyi minisztériumban, mint ismeretes, 

törvénytervezet ' készült a mezőgazdasági 

kamarák felállításáról. A tervezet rövid idő 

múlva a képviselőház ölé kér ül. A mező-

gazdasági kamarák a törvénytervezet sze-

rint foglalkozni fognak az összes mezőgaz-

dasági {kérdésekkel és véleményező testii-

leiei lesznek a kormánynak mezőgazdasági 

ügyekben. Tizennyolc kamarát állítanák fel. 

A tervezet szerint az egyik mezőgazdasági 

kamara székhelye Szegedén lesz. 

— Tanacskozis a termésrendelat módo-
sításiról. Budapestről jelentik: Mezóssy Béla 

föl'dmiveüésiigyi miniszternél hétfőn ,nagy-
fontosságú tanácskozás vodt a kiadott ter-
mésrendelet módositásáról. A tanácskozá-
son a miniszter kijelentette, hogy a rende-
let alapelveinek sérelme nélkül kiván módo-
sitó intézkedéseket tenni. Megmaradna ural-
kodó elvként, hogy niiuj nayomkozás és a 
gabona átvétele a cséplés után átvevő bi-
zottságok utján tödtémk. Az á ti vétel idejét 
azonban a Közélelmezési Hivatal úliiöke ál-
lapítaná meg. Amig a bizottság a gazdaság-
ban meg nem jelenik, addig a felesleg a 
Hadi tár mény bármely bizományijának Sza-
badon eladható. Mikor a bizottság a meg-
állapítandó időpontban megjelenik, akkor a 
miniszteri rendeletben megállapítandó elvek 
szerint meghatározza a házi szükséglet 
mennyiségét, ami pedig ezenfelül felesleg-
ként marad, azt a bizottságban levő Hadi-
termény megbízott a Hadi termény részére 
nyomban átveszi. Ha a gazida a bizottság 
megjelenése előtt valamely bizományossal 
már előbb kötést csinált, ugy a bizottság 
megjelenése után felszólítja az illető bizo-
mányost, hogy vegye át a lekötött gabobát 
és ha a bizományos ezt nem tudná teljesí-
teni, akkor a bizollkligbaii lévő Hhdixermérty 
bizományos fogja az ejtvételt gyakorolni. A 
termésrendélet módosítása körüli , támadt 
differenciák miatt Russo Illés, a Haditer-
mény részvénytársaság vezérigazgatója fel-
ajánlotta lemondását. Az érdekelt körök a 
mődositó rendelet kibocsátását a legköze 
íebbi napokra várják. 

— A hadiköicsttnjegyzés szegedi ered-

ménye. Kedden zárultak le a hadikölcgönjegy-

zések. A hatodik nemzeti kölcsön — mint 

az előrelátható — még szebb eredményeket 

fog produkálni, rnint az eddigiek. A hadi-, 

kölcsönjegyzésekbő'l Szeged is derekasan 

kivette a részét, amennyiben bizonyosj hogy 

a jegyzésék végössiziege Szegeden: jóval 


