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A z n t á s z n a p . 

Azok, akik a honvéd népünnepélyen és az 
ávkásznapon kint voltak és végignézték azt a 
teméntelen sok látnivalót, amivel a rendezők 
olcsó pénzért szolgáltak, bizonyára abban a 
tudatban vannak, hogy népünnepélyen a kö-
zönségnek többet nyújtani nem lehet, Akik 
igy gondolkoznak, csalódni fognak, mert a 
szeptember tnásodiki utásznap nemcsak hogy 
minden eddigi népünnepélyt felül fog múlni, 
hanem olyan nagyszabású lesz, amilyet még 
világvárosokban sem rendeztek eddig. A ren-
dezőbizottság mindent elkövet, hogy a közön-
ség jól érezze magát és egyáltalán nem két-
séges, hogy ez feltétlenül igy is lesz, hiszen 
a bizottság élén Nágel tlvlanó ezred, s. a hon-
védpótzászlóalj népszerű parancsnoka és neje 
állanak. Az utászzászlóalj megbízásából Kom 
lós főhadnagy és Babos hadnagy intézik 
népünnepélyt, mig a látványos és szórakoz 
a'ttó rész rendezésére Tamás Rezső hírlapiról 
kérték fel. 

A népünnepélyt megelőzőleg szombaton 
este kilenc órakor viziesata és gyönyörű tűzi-
játék lesz a Tiszán. Az utászok egy szabály-
szerű vizi támadást mutatnak be világító-
pisztolyok fénye mellett, miközben a szebbnél-
szebb rakéták ezrei szaladnak a magasba, 
hogy a szivárvány minden színében játszó 
tiizkévéjük is bevilágítsa a . csodaszép vizi 
harco*. fezoinbaton este kilenc órakor a ,Stefá-
niát a katonai rendőrsélezárja és csak negy-
ven fillér belépődíj ellenében bocsátják be a 
nézőket. Az előre látható óriási tömegre való 
tekintettel ezuoon figyelmeztetünk mindenkit, 
hegy az ujszegedi hidon a tűzijáték alkalmá-
val — biztonsági okokból — tilos az álldogá-
lás. 

A vasárnapi népünnepély délután fél há-
romkor kezdődik a virág-korzóval. A" menet a 
korzóról a jSteíániáru megy. ahol az utászok 
által veit badihidoh keresztül a túlsó parira 
vonul. Három órakor a menet másik hadi in 
don visszajön és ekkor a hidak szétnyílnak, 
lrogy regatták felvonulása megrortérrnessén. 
Marom órakor megnyílnak az összes étkező-
helyek és italmérések, úgyszintén a mutatvá-
nyos telep is. Négy órakor kezdi meg az elő-
adásait a Front kabaré és az ujszegedi olda-
lon levő Hippodrom is, A kabaréban négy óra-
kor mesedélután lesz, amelyen Székely Hábor-
úé mesejátéka is szilire kerül. Szánthóné La-
dányi (Mariska növendékei énekelnek, BÖdö-
né Trinksz Paula tanítványai pedig táncol-
nak. Szeg hő Endre és Harsányt Miklós vig 
és szomorú meséket mondanak a gyerekeknek. 
Hat órakor a. szegedi tanulóifjúság tart ér-
dekes előadást a kabaréban, este féltízkor pe-
dig a színészek rendeznek kabarét. Fellépnek: 
Oeskayné, l)éry, Kunosi, fezeghő, Ocskay, -Ma-
tó ny, Sugár, Harsányi, stb. Reich Egon mű-
dalokat énekel, Bach Benő vívómester pedig 
buzogány és tüz,fáklya gyakorlatot mutat 
be. Ezen a kabarén Tamás Rezső konferál. A 
zeneszámokat Kernek karnagy kíséri. A Hip-
podromban négykor és nyolckor az utászok 
játszanak, hatkor és tizkor pedig a Kratejl 
cirlcusz tagjai. 

A muta tványos telepen lesz az u taszk iá 1-

1 iíás, euiszda. panoptikum, lahhdohálás, hajó 
és körhinta, hasbeszélő, jósnő, periszkóp, bala-
toni halászai, Undine, a vizitündér, pofozó 
masina, síb. 

Pénteken és szombaton az utászok a kor-
zón, a kávéházakban és vendéglőkben már 
árulni fogják az Utászaibumot, amely nem-
csak a részletes műsort tartalmazza, hanem 
egyéb szórakoztató olvasmányokon kívül még 
kedves emlékük is lesz azoknak, akik az utász-
napon hozzájárulnak ahhoz, hogy a hadiár-
váknak télire meleg ruhájuk és cipőjük le-
gyen. 

Az Utásznap rendezősége felkéri azokat a 
hölgyeket, akik az ünnepélyen közreműköd-
nek, (sátorvezetők, elárusítók, stb.1) hogy a 
végleges munkabeosztás és az árak megálla-
pítása céljából pénteken délután 5 órakor a 
Stefánia-sétányon levő ,Front-kabaréban tar-
tandó gyűlésen teljes számban megjelenni 
szíveskedjenek. A virágkorzó rendezősége föl-
kéli azokat a gyermekeket, aki a virág-korzón 
részt-ven ni óhajtanak, hogy csütörtökön dél-
után 5 órakor a belvárosi óvodában jelenje-
nek meg. 

— Gróf Hadik János Budapesten. Buda-
pestről jelentik, hogy gróf Hadik János élel-
mezési miniszter Bécsből szerdán reggel visz-
szaérkezett Budapestre. 

— A spanyol király súlyos beteg. Bernből 
jelentik: A spanyal király állapota annyira 
rosszabbodott, hogy ujabb operációra van 
szükség. 

— A prágai érsek a német császárnál. 
A Wolff-ügynökség jelenti: A császár a nagy-
főhadiszálláson fogadta Huyn prágai herceg-
érseket és a kíséretében levő dr. Krvpik pápai 
kamarást. A hercegérsek és a kísérője részt-
vettek a császár ebédjén, 

— Tömeges véríiascset Bécsben. Bécsbői 
jelentik: Az osztrák fővárosban 320 vérhas-
esetet jelentettek l;e az orvosi hivatalnak. 
Ezek közül 98 ember meghalt. Megállapítot-
ták, hogy a legtöbb megbetegedés romlott 
vagy tisztátalan élelmiszerek fogyasztásának 
következménye. A hatóságok minden intéz-
kedést m-egtfettek a járvány leküzdésére. 

— Elutaztak a német gyerekek. A száz 
lipcsei fiu és lány, akik két hónap előtt jöt-
tek a vendégszerető fezeged falai közé, szer-
dán délután öt órakor tanáraik kíséretében 
elutaztak Szegedről. Szombaton este. mint azl 
megírtuk, hivatalos bucsut tartottak a kis né-
niét diákok Szegedtől. Kedden este <Ji'- Somo-
gyi Szilveszter polgármester vacsorát adott a 
búcsúzó németek tiszteletére, amelyen Trank-
mann és Degen professzorok és Vorwerck 
kisasszony, a lányok felügyelője vettek részi, 
Szerdán délelőtt a 1>. M. K. E. palotájában 
lefényképezték a kis német diákokat, akik 
délután hangos énekszóval, tömött sorokban 
vonultak a vasút felé, ahol két. külön kocsit 
kapták. Kedden lemázsálták a német gyere-
keket. 

— Öt mázsát viszünk magunkkal, — 
mondták vidáman a mázsálás után. 

Két hónap alatt átlagban fejenkint 5 kilót 
hízott a száz német, akik gazdag útravalóval 
hagyták el vendégszerető szegedi házigazdá-
ikat. i 

- Szegedi ügyvéd kitüntetése. Dr. Kor-
mányos Benő szegedi ügyvédet, az ellenség 
előtt tett kiváló szolgálataiéi t, a király a ko-
ronás arany érdemkereszttel tüntette ki, a vi-
tézségi érem szalagján. Kormányos, mint nép-
fölkelő hadnagy a háború kitörése óta teljesít 
katonai szolgálatot és az ellenség előtt tanúsí-
tott vitéz magatartásáért előbb már a Sifit-

nunj laudiszt is megkapta, a kardokkal. Uj 
kitüntetését azzal érdemelte ki, hogy a király 
parancsára Albániában megszervezte a katona 
otthonokat. 

— Szegeden nem engedték el senkinek 
a büntetését. A király ismeretes amnesztia-
rendelete értelmében a királyi ügyészségek-
nél már megtörtént a kegyelemre ajánlott 
bűnösök szabadonbccsájtása. Szerdán kérdést 
intéztünk a szegedi kir. ügyészséghez, hogy 
kiket boesájtottak szabadon a szegedi ügyész-
ség területéről. Kérdéseinkre azt a választ 
kaptuk, liogy Szegeden nem boesájtottak el az 
amnesztia-rendelet értelmében egy bűnöst 
sem, mert nem volt olyan, akire a rendelet 
alkalmazható lett volna. 

— A szegcdi pékek emeku akarják a 
kenyér arat, A szegedi p e k e k szeiuan üclelőtt 
küldöttségileg tisztelegtek dr. ,Somogyi Szil-
veszter polgármesternél, akitől kérték, járul-
jon hozzá a kenyér árának 52 fillérre való 
fölemeléséhez. A kérelmet az általános drága-
sággal indokolták meg. A polgármester a kül-
döttségnek azt a választ adta, Ihogy adják bo 
Írásban kérelmüket. , 

— Üdvözkt a bukovinai fronirói. A bu-
kovinai fronton küzdő szegedi katonáktól ked-
ves levelezőlapot kaptunk. iFriedmann Dezső, 
Siklósi Szilárd, Goldberger Dávid és Szüt-s Mi-
hály a Délmagyarország utján üdvözletükéi 
küldik szegedi ismerőseiknek és azt irják, 
hogy lankadatlan erővel törnek előre a musz-
ka után egész Bukovinában. Most, amint ir-
ják, gyönyörű helyen vaunak és jókedvűen 
töltik idejüket, 

— Házasság. Polgár Annus, dr. Polgár 
Ármin táblabíró leánya és Homor László szá-
zados a szegedi 5. honvédgyalogezredben szep-
tember 1-én délelőtt 11 órakor tartják esküvő-
jüket a belvárosi templomban. 

— Kitüntetések. A király dr. Tóth Lajos 
főíörzsorvosnak a szegedi honvéd csapatkór-
háznál a háborúban tanúsított kitűnő és ön-
feláldozó szolgálata elismerésein a Ferenc Jó-
zsef-rend hadiékitményes lovagkeresztjét ado-
mányozta. Tíeisz Ernő 3. honvéd huszárezred-
bei! hadnagynak a legfelső dicsérő elismerés 
tudtul adatott. ' s 

— A temesvári kőzéleirnezés. Temesvár 
tegnap tartott közgyűlésén Getnl József pol-
gármester jelentést tett az ottani közélelme-
zési dolgokról is. Jelentésiének ezt a részét, 
okulásul és tanulságul itt közöttük: A ren-
delet a városi lakosság havi fejadagját 7 ki-
logrammban állapította meg, de számitani 
lehet arra, hogy ezt 8 kiló 40 dekára fogják 
felemelni. A három hónapra szóló liszt-
mennyiséget előreláthatóan egyszerre fogja 
megkapni a - város. A Közélelmezési Hivatal 
ujabb 45 vaggon lisztet utalványozott ki és 
igy a város .kellő liszt a észlet tel rendelkez-
ve, a fejadagot a tegnapi nappal 6 kilogramm-
ról 7 kilóra emelte fel. Burgonyával eddig 
a lelhető legrosszabbul voltunk ellátva. Az 
őszi burgonya zár alá helyezéséről szóló 
rendeletet hamarosan kövein, fogja a bur-
gonyakészletek kötelező bejelentését tárgya-
zó kormányrendelet, melynek alapján remél-
hetjük,, hogy őszi és téli burgonya szükség-
letünk fedezhető lesz. A zstirhiünv mindin-
kább érezhetővé váí.k, a hentesek még a 
szomszédos vármegyék távolabbi részeiben 
sem tudnak hízott sertéshez jutni. A Köz-
élelmezési Hivatal a város részére száz dia-
rab sertést utalványozott és 45 darab már 
meg is érkezett. Á város ujabb felterjesz-
tést intéz avégből, hogy a h itóság által be-
állítani szándékolt sertések kllhizlalá át 
szemes takarmány biztosítása által tegyék 
lehetővé. , A temesvári köztisztviselők ker-
tész' edő csoportjának, valamint ihadbavo 
n u l t temesváriak családtagiaiattk bérbeadót! 
parcellákon folytatett kerti gazdálkodás 
szép eredménnyel járt, amiért annak mi tél 
szélesebb körökben való kiterjesztésére fog 


