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Adakozzunk a Vörös Kereszt Egyesü-
letnek ! 

Segítsük a liadbavonultak családijait 
és az elesettek hozzátartozóit í 

Polgárőrséget szerveznek 
Szegeden. 

(Saját iudósUéktíiíói.) A szegedi rendőr-
legénységnek nagy részét belhiivták katonának 
még az általános mozgósítás elrendelésekor. 
Akkor sikerült a íő;kapitány közbenjárására 
haladékot kapni a rendőröknek a bevonulásra, 
most azonban a szabadságoltaknak is be 
kell vonulni és a rend" fen tartásai-a nem ma-
radt elég einber. Kétségtelen azonban, hogy 
a rend' fe.ntnríása szintén nagy .fontossági 
érdeke ugy a katonaságnak, mint a polgár-
ságnak és ezért Somogyi Szilveszter dr. fő-
kapitány a kerületi parancsnokkal folytatott 
tárgyalás r.táu abban állapodott meg a ka-
tonai hatósággal, hogy polgárőrséget szervez 
Szegeden. A szervezésre vonatkozó föl (ivást 
ma a rendőrség -ki is bocsátja és -itt •közöl-
jük teljes szövegében, 

A rendőrlegénységneg egy része már is 
a harctéren szolgál, most pedig, "hogy a nép-
felkelés újra behívatott, alig marad rendőr. 
A város békéjének fenntartása, a közbizton-
ság megóvása elsőrangú városi közérdek. 
Hiszen örömmel tapasztaltuk, hogy békében 
nagyon sokan szívesen avatkoztak bele a 
rendőrség dolgaiba, .mindig éreztük a szigo-
rú, de jóakaratú 'kritikát, a sziv-es támogatást. 
Most itt az idő a polgárőrség -megalakításá-
ra és a rendőrség teendőiben aktív részvé-
telre. A rendőrség felkéri a város polgárait, 
hogy -a megszervezendő polgárőrségbe belép-
ni és ezzel városunk közérdekét előmozdítani 
szíveskedjenek, 

A feltételek a következők: 
ötven főből álló polgárőrség szervezte-

tek, az állás tiszteletbeli, díjazással rom jár. 
Kiadásaik fedezésére esetleg a városi főpénz-
tárból havi 30 korona erejéig utalványoz u 
tanács. 24—50 éves íe-ddhetlen polgárok vt 
tetnek fel, -akik 

1. járőr-szolgálatot, 2. fogoly kíséretei, 
3. különféle felügyeleti szolgálatokat telkvi 
fenek. Jelvény a város színeiből katszalla-. 
Laktanyákban elszállásolás. Jelentkezni !•" 
•ret a rendőrfőkapitánynál, vagy az ügyeletes 
rendőr tisztviselőnél. 

— Iskola? értesítések. A szegedi III ker. 
(Mnrgi t -u )' állami polg. leányiskolában ez 
1914—15. cvi tanévre vonatkozólag a j-avito-
és pótvizsgálatokat aug. 31-én délelőtt 9 őre-
kor tartjuk. A behatások a köveik zö s • 
rendben eszközöltetnek: Szept. 1-én az 1. 
oszt.; 2-án a II.; 3-án a III. és 4-ikén a IV, 
osztályba. Szeptember 1-én és 2-án délután 
3 órakor tártjuk a különbözeti vizsgálatokat. 
Az igazgatóság — A beírat ások a szegedi 
II. ker. Dugonics-utcai áll. polg. leányiskolá-
ban szept. 1., 2., 3. és 4-én történnek és pe-
dig ugy, hogy 1-ón az 1-ső, 2-án a Il ik, 3-án 
a harmadik és 4-én a TV. osztály tanulói irat-
kozhatnak be. 5-én még pótbeiratások lesznek 
a be nem irt bármely oszk'lyu tanulóknak. 
A javító-, pót- és felvételi (tantervkülönbö-
zeti) vizsgálatok szepí. hó l- m és 3--in dél-
után 3 órakor fognak megtartatni. Az igaz-
gatóság. — A zsidó népiskola i—vi. osztá-
lyaiban az 1914 15-iki tanévre a bórái ás 
augusztus 30. és 31. napján lesz. Az 1908. évi 
XLVL t.-c. értelmében a tanítás díjmentes és 
csupán 30 fillér behatási dij fizetendő a 
könyvtár javára. Csakis a szülők vagy ezé-, 
helyetteseinek kíséretében megjelenő tanuló-
kat írunk be. A behatás alkamával igazolan-
dó, hogy a gyermek jó sikerrel be van oltva, 
vagy a legutóbbi öt év alatt valóságos himlőt 
állott ki, esetleg hogy az 1887: XXII.. t.-c. 3. 
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§-a értelmében fel van mentve a beoltási kö-
telezettség alól. Az iskolába behatási jegv 
nélkül egy tanuló sem bocsáttatik be, a tanu-
lók szeptember elsejém, kedden délelőtt nyolc 
órakor megnyitó istentiszteletre gyülekez-
nek. Az ismétlő iskolába a behatások szep-
tember harmadikán és negyedikén lesznek a 
hitközségi irodában. 

A városi főgimnáziumban, ha valami 
gátló akadály nem jön közbe, — az igazga-
tóság értesítése szerint — a tanévet szeptem-
berben megkezdik. Augusztus 31-én és szep-
tember 1-én lesznek a VIII. osztályú tanít-
ók magán- és javító vizsgálatai, szeptember 

ö én és KJ-én az I—VII. osztályú tanulók ja-
vit-ó-, pótló- és magánvizsgálatai. A beírá-
sokat szeptember 1]., 12., 13. és 14-én vég-
zik. Szeptember 15 én Ve ni Sancte. Ugyan-
csak megtartják szeptember elején a javító 
érettségi vizsgálatokat is. 

Szegi d szab. kir. város fut és női felső-
kereskedelmi iskolájának igazgatósága köz-
hírré' teszi, hogy a javító vizsgálatok a ren 
des időben megtartatnak és pedig a felső 
osztályú tanulók számára augusztus 29-é;:, a 
többi osztályok tanulói számára augusztus 

-én reggel 8 óraikor. A javító érettségi vizs-
gálatok is rendes időben tartatnak jtr,. g. \ 
behatások szeptember 'hó i—12-ikéig történ-
nek. A rendes tanítás szeptember M-ikén vi-
szi kezdetet. Az igazgatóság szívesen gon-
doskodik a tanulók elhelyezéséről. A volt ta-
nulók legkésőbb szeptember 5-ig jelentkezze -
nek, m e a egyébként helyüket másokkal tölti 
be az igazgatóság. 

— Gyászmise. A szegedi rókusi plébéna-
hivaíal közli: Az anyaszentegyház látható 
fejének, az Ur Jézus helytartójának Istenben 
boldogult X. Pius pápa Szentséges Atyának 
lelki üdvéért a szeged-rckusi templomban 
28-án délelőtt 10 órakor ünnepélyes gyász 
szentmise fog tartatni. 

— A tiszti kórház részére. A Szeged 
Katholikus Nővédő Egyesület tiszti kórháza 
részére ujabban a következő adományok, ér-
keztek, amelyekért az egyesület ez utón 
mond köszönetet: Acél Oézáné 15 drb fe-
hérnemű, Fluok. Dezsöné 18 pár harisnya, 
Stumpí józseiné 3 férfiing, Jánossy Gyula -
né 20 K, Bartha Ferencné iO K, Reizner Já-
nosné 5 K, Rohr Jakabné hintaszék, Lippay 
Ferencné 15 kiló bab, 1 üveg likőr, 2 kg. cu-
kor, Giattfelder Gyula dr. 200 K, N. N. 2 K, 
Szokolovszky Gyuláné 4 üveg konyak, Mau-
ser Rezső Sándorné 2 párna, dr. Kószó Ist-
vánná 2 párna, dr. Lázár György né 4 fehér-
nemű és 6 pár harisnya és 20 K, dr. Örkényi 
Edér.:' 10 K, özvegy Ábrahám Jánosné 10 K, 
dr Gyuri t.za Sándorné 6 ing, 12 zsebkendő, 
t.: pár harisnya, 1 sakktábla, Mausner Adolf-
né 0 drb fehérnemű, 14 pár harisnya, 7 drb 
könyv, 2 évi. Die Muskete, Szegedi Kathü-
likns Nővédő Egyesület 45 üveg bor, 5 üveg 
ásványvíz, 5 üveg pezsgő, 11 kg. tarhonya* 
1 üveg málnaszörp, Jótékony Magyar Asz-
taltársaság perselyéből (Elefánt Jakabné ká 
sóházából) 7.50 K, dr. Kőhegyi Lajcsiié 25 K, 
Bora Árpádné 9,30 in. vászon, Kopasz Ferenc 
né 1(J K, Bokor Jánosné 4 kenyér (24 kg.), 
özvegy Kibling Nándorné 1 kosár alma, 
Arany Károlyné 4 zsák és 2 kosár alma, 
Fluck Dezsőné 1 kosár alma, Si.rr.k0 Elemér-
né 1 zsák almra. 

— Jótékony hangverseny a bevonult ka-
tonák családtagjainak segélyezésére az Urá-
niái színházban szerdán délután íélnégy óra-
kor ünnepi hangversenyt tartottak. A szege 
di luricsaiád'ok gyermekei léptek föl. A szép-
számú közönség egész megtöltötte a mozi he-
lyiségét. A tiszta jövedelmet, 110 koronát, az 
I Jráuia-szinház tulajdonosa a hadba vonult 
katonák itthonmaradottai részére a .segélyezői 
bizottsághoz juttatta. A hangversenyen Hol 
ló Pál, Kaufmann Mátyás ás Mutter Pál szép 
igyekezettel (hegedű számokat adtak élő. 
Egy pof és még egy pof monológot Holtzer 
László és Békéli István a közönség nagy tet-
szése mellett, Az ember tragédiájából az első 
jelenetet Baravs Dezső ambícióval teljes igye-
kezeted adta elő. 


