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dasági munkákra való tekintettel már április
hó végén tartassanak imieg.
oooo
— Effvház? zene. A belvárosi egyházi
énekkar Naszády József karnagy vezetésével 28-iikán, virág'vasú rPapj á 11 kezdte meg a
nlagyheti szer tartások végzését,. Szerdán,
Egy tavmz estén érkezteim. haza,
március 3:l-ikiéai délután 3 órakor gyászvieZengett bennem a boldog súg szara,
esernye volt, melyen Martini: In iMonte OliRég elhagytam már mindent, ami rút,
vetii hánomiszóEaimu férrfik,a na; lAuctore inNehéz halált és véres háborút.
certo,; Miaerere, négyszólamú férfikar került
előadásra,, máig Jeremíaia siriaiknlait Naiszády
Szelíd lankák és iratos mezők
József orgonakisérete melllett iMayer Antall,
Fogadták nnost a hazaérkezőt,
Ging Ferenc, Yass József, Rfiszfer iJóasef,
Kinek szivében zengő kórusát
Tyósaity Gyöngy, iRaitz Béla és Baranyai
Dalolta a múló. ifjúság!
Gusztáv énekelte. Nagycsütörtökön 1 délteilŐtt
j tiz érakor Fixhrer G-dur milséje ,a glóriával
Mikor elmenteim, énekelt a táj.
bezárólaig, Wiitt: Chrisitjus ifaetus est pro noAzt dalolta, hogy ifjan halni fáj;
bis, Credo kona.l.itier, (Modtmiavr: iDexterla Do
Most bus akácfák némán állanak,
mini, Haitlor: Pange ilimguia 'fesz, ólőaídíva. A
Mint gyászba borult sötét
lányalak,
miise többi részei köraillitier. A délutánái gyászvielcsiernye m'int szerdán. Naigypénteken minHányszor szorított titkos
fájdalom.
den koraliter, kivéve Viktória.: Bopule meus,
Hogy szép hazámat meg nem
láthatom.
négyszólamú vegyeisiklar. ,a earpeilla lés régi
Mennyi folyó, vizét
hampölyiti
m a g y a r négyszólamú népénekek. A délutáni
Habjai közt a barátom viszi.
gyászvecsernye mint csütörtökön. Nagyszombaton 9 órakor Ikezdőidik a. tűz és vizA ház a régi. Elhagyott
szobák
iszentéléiS, mely alkalommal a traktusok koŐrzik gazdá\'k
meghagyott
nyomát
ra M tor ós .glória! a Fii ke op. 80 vtokiáiEmfeébő'l
S a porréteg, m régi képeken
idősebb Erdélyi
Sándor orgona ki iséneté'vei
Prédikálja, mi az, hogy:
végtelen,
kerül' sorra,, a ' szertartás többi részlei pedig
kora liter. (Húsvét vasárnapján dléfelőtit 10
Apám azt mondta: ,tSzegény jó fiiam."
órakor ünnepélyes zenés mise fesz előadíva,
Hugóm azt mondta: Vártunk
annyian!
is ez .alkalommalí' a szegedi heinviédzeiniekai
A szomszéd, átjött és csodálkozott,
kísérete mellillett Ribeiniberiger nagy C-idur
Anyám nem szólt. Anyám,
imádkozott.
miséjének K y r i e és Credo ítétefei', viafelruint
Filke ni). 80 zenésmisiéie szerepeit. lOffertoriuAMBRUS
BALÁZS.
mot Miksa, Ilonka, budapesti) operai művésznövendék énekek iA miiisíébem előforduló
— Przemysl védőinek hiteles névsora. gánszóillamokat Szabó lErzisi és Őrlősy Ilona
Przemysl eleste után az első é's' legégetőbb énekkari tagok a d j á k elő. iAz offerioriurnot
kérdés az lett, kik voltaik benn a várban és Könip Péter zentenisktoiliai ligaizgiafó kiséri.
Húsvét hétfőn Fiihrer C-dur -miséje kerül
kik azok, akilk hadifogságba estek. A Kiilügy- előadáfera.
jHadügy szerkesztősége megbízható helyről
— Utólagos katonai kinevezések. A
azt az információt kapta, Ihogy bádvezetőséhivatalos
láp tmlai szánna közli azoknak a.
giink nem fogja bevárni azt -a hosszadalmas
utat, amelyen át az orosz fogságba esettek névsorát, -akiket Őfelsége az utólag beérkezett
névsora hozzánk e'ljiut, hanem az aviatikusok előléptetési beadványok: (alapján előléptetett:.
által a váriból elhozott feljegyzések álapján A névért klót attáJbornaigyi kinevezés n y i t j a
már a közel jövőben hivatalomn közzé fogja meg: Fogarasi Támásy Béla ((PrzemysT vétenni Przemysl védőseregének teljes és hiva- dőiének, Arpád.n!aíki testvére) és Kalic J á n o s
laltáibornlagyok lettek. iA:z előléptetések -nagytalos névsorát— A csanádi püspök pásztorlevele. részt" a háború tartamára, a tény]egesitett
Glattfelder Gyula dr csanádi püspök most nyiuigállfeimá-nyu ós várak,ozálsi illetékkel szaadta ki ötödik és hatodik pátszoríeveleit, me- badságolt tisztek csoportjára és népföílikelői
lyekben a háborúival összefüggő különféle tisztieknek főliíaidnagygyá valló kinevezésére
ügyeket hoz papjainak tudoimlására. Közli, vonatkozik.
hogy a magyar római és görög ikathölikus
— Kinevezés. Dr. Cicatricis Lajos főispán
egyházi nagyjavadalmasok a'háború okozta
ki,nevezte
a rendőrséghez jegyzőinek dr. Tóth
nyomor enyhítésére, három millió korona haBéla
járáshirósági
joggyiakornokot.
disegélyt szavaztak m e g és ajánlottak fel a
királynak, aki ezért a hercegprímáshoz inté— Lefolyt a vizto onyból a viz. Tegzett levelében köszönetét és elismerését fejezi napelőtt fefflctyt la /viztoronybÓl a viz ós szerki. Foglalkozik a pásztorlevél a háború által
dám reggelre Ifolyt, a víztoronyba annyi viz,
megkívánt takarékossággal, a iföldmivelő
hogy
az első ©melleiteken llakiók ,a nyelvüket
munkának az asszonyok és gyermekek által
megnedvesitlhették,
a második önteteteken lavaló végzésével, a konyhavetleimények termesztésével és kiemeli, Ihogy az ünnepnapon kók pedig egy csöpp viz után epedve, kivégzett szolgai'munkával most senki sem sér- száradt torokkal voltak kénytelenek reggeliti meg az egyház parancsait, egyben közli a hez ülni. A mosdáshoz szükséges vizet is
kormánynak a gazdasági munkákra vonatkocsak nagy fáraitkullmak á r á n tudták előkerízó rendeleteit. Felszólítja a püspök az egyház
megye papságát, hogy a kultuszimiinisztériulm teni. A vizíbiány az idei 'tavaszon sokkal fe,felügyelete alatt álló alapoknak és a alapít- nyegetőbb, mint valaha volt. Háború v,an és
ványoknak a háború okozta miegkárosodásá- nyár jön, ezzel megmonditunk mindent. Nem
ról tegyenek jelentést, azonkívül pedig a há- emlékszünk időre, lamikor április i-én reggel
borúra vonatkozó összes irodalmat gyűjtsék. legalább a belvárosnak ne adott volna vizet
Tekintve, hogy a hívek gyakran fordulnak
a vizanü. Uigy ilátejzaik, az idlén áprilisban .a
papjaikhoz felvilágosításiért, ihogy miképpen
érintkezhetnek hadifogságba jutott családtag- bolondját j á r a t j a velünk, en'm -azzal, liogy
jaikkal, azért a püspök teljes terjedelemben oniajd elsején ád, hanem azzal, hogy az egész
közli velük a hadifoglyoknak küldendő leve- hónapiban nem ad. A polgár,ság és véle mii is
lekre, csomagokra é s pénzutalványokra vo- csak iaz u j rendszerben .biaakódunik. Hisszük,
natkozó szabályokat. Azonkívül közli a püs- hogy egy erős éls a polgárság érdekein szepök .a vallás- és közoktatásügyi miniszternek
az elemi iskolai hitoktatási nyelvére és záró- retettel és buzgósággal munkálkodó kéz az
vizsgáikra vonatkozó rendeleteit s meghagy- idei nyáron vizh-ez segít minket, szegény és
ja, ihogy a vizsgálatok a végzendő mezőgaz- szomjas epedőket.
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—T A könyvkereskedések zárórája. A
szegedi könyv- és papirkeretsfoeldlak m e g á l l a podást kötöttek, amely szerint április 4-401
augusztus 20-ig üzletüket vasárnaponként
egész nap zárva tartják és hétköznapokon
este 7 óraikor zárják. E r r e ;az elhatározásra
különösen az a szociális belátás áinditoitta. a
könyvkereskedőket, hegy ,a háború folytán
lényegesem megfogyat,kio0o,tt személyzet fokozott munkát kénytelen végezni. iA megállapodást aláírta. lA'lith Lajos, iBartos Lipót,
Bruckn-er Dezső, Endrényi, Imre, Juliász István, Kovács iHieinrik, Sohwiarz Jenő, Szent
István-Társulat, Traiulb iB. és Társa, Várnay L.
— Elhalasztott ülés. A Szegedi Nőipari és
Háziipari Egyesület Hadsegitő
fíizoitságúnak
április l-re (csütörtökre) kitűzött rendes .haivi
üiiésót, tekintettel a bizottsági tagolk nagyhétí
elfoglaltságária, az elnökség április 8-ára halasztotta el, Imiiről a bizottság tagjait ezúton
értesíti.
— Megköszönik a szegedi selyemzászlót a 46-ósok. Megírtuk, hogy a Szegedi KendePfonóigyár munkásai sedyémzászlót .küldtek
a volt szegődi háziezred' katonáinak. 'Szerdán
meigórkezetlt la polgármesterhez ,a 46. gyalogezred zászlóalj parancsnokától' ,a szegedi fiuk
köszönete. iA levél! igy szóit:
Nagyságos Polgármester
ur!
A 'Szegedi ,Kenderifonógyár ,alkalmazottai és munkásai által ezredünk részéne készített díszes zászlóit megkaptuk. A legközelebb ,a harctérre induló csapatunk m á r ezen
zászló alatti teszi 'te ünnepélyes esküjét ás ez
all'att vonul él ,a harctérre, hogy a m á r ottlé'vő sízegedl hfajitiárlsIakkiaE a zászlót ,a .dicsőségre vigyék.
lA zászlóra irt jéknondiatniak Szeged hősi
fiaí meg fognak (felfelni. És a hazafias adakozók telkes k'i'vánságia szerint diesőelégcseri
térünk vieife vissza. A r r a kérjük Nagyságodat, hogy a 'Szegedi Kenlderifeniógyár alkalmazottainak és munkásainak 1 ,a szép és díszes
zászlóért ugy .az ezred tisztikara, mint a legénység köszönetét tolmácsolja. IJazaüa.tiszt élettel: Radelic, pótaáiszlÖallj-parancsnok.
— Jászai püspök hagyatéka. Április
6-án délután '2 órakor kezdjük 1 árverezni a
belvárosi plébánia ihelyiiséigaibiem '(GizéJlEa-tér
3.) Jászai Géza püspök bagyaitlékához tartozó
borokat, szőnyegeket, bútorokat, képeket, pipákat satöbbit készpénz fizetés mellett. Aki
vásárolni, vagy valami emléket akar a hagyatékiból szerezni, "jelenjen meg. A végrendeleti
végrehajtók,
— Hadbavonuló tanulók vizsgája a
szegedi felső ipariskolán. A hadbavonuló,
másodlik és harmadik évfolyiaimibeili tanulóik
záróvizisgáilata március' 29-én és 30-án volt
meg ia felső ipariskolán. Vizsgálatra ibocsáto'ttak 43 iharmaídik" é>> 09 második évfolyiambelíi tanlulót. A vizsgálóbizotitsálg valiamennyi
tanuló vizsgáját éllfogadta. A vizsgát tett
tanulók báró Bárkányi
János, kereskedelemügyi minisztert iá következő távirattal üdvözölték :
— A szegedi felső ipar iskola 7i2 hiaídibavonult tanulója sikeres' záróvizsga űtán hálás köezönieltét nyllvániitja Nagyméltóságw 1 nak (a vizisiga miegengedóséért és Isten áldását kéri Excel'lenlciád hazafias munkájára.
Fogadj uk, ibogy önömmel és lellkieisedéssel
áldozzuk vérünket és éietünkiet ,a hazáért.
Éiíjem a király! É'ljen a ttuaza!
Hasonló tartial'mu táviratiban üdvözölték
a tanulók Péterffy Lajos miniszteri tanácsos
szakosztályifőnököti és Vig ,Albert udvari tanácsos, iparoktatási főigazgatót.
— Pékek és lisztkereskedők a rendőrbiróságon. Dr. Temesváry Géza helyettes főkapitány szerdán .délelőtt két szegedi péket
elitéit közegészség elleni kihágás miatt.
Csomor János Bel degasszony-sugárút 9. és
Kiridg Gyuláné Petőfi iSándor-fíiigárut 24.
szám a l a t t i pékműhely ében >a tiszti orvos
nagymérvű tisztát'Eanságot talált. Csömört
400 korona pénzbüntetésre, átváltoztathat)

