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— Vaszary Kolos temetése. Budapestről
jelentik: A volt hercegprímás halála mély
megilletődést, igaz részvétet keltett az egész
országban és a 'szentéletii aggastyán nemes,
most már kihűlt alakja felé fordult még egyszer az országos érdeklődés. Az elhunyt egyházifejedelmet .szombaton reggel ravatalozták
'fel balatonfüredi kápolnájában, ahol három
napig lesz felravatalozva. Balatonfüreden dr.
Hajdú Tibor pannonhalmi főapát fogja beszentelni az elhunyt tábornokot s innen hétfőn vasúton szállítják Keszthelyre. Keszthelyen is három napig lesz fel ravatalozva s
az eddigi diszpozíciók .szerint 9-én, csütörtökön, báró Hornig Károly bibornok, veszprémi
püspök fogja a temetési szertatást végezni.

mának bevonásával vasárnap délután 3 órai
kezdettel az ujszegedi Erzsébet népligetiben
népünnepélyt rendez. A kiváló műsor, a jónevii és bájos szereplők, ikiíváltkélp a hazafias
cél magyarázza meg azt az érdeklődést, melyet nemcsak városunk, hanem mondhatni,
az egész vármegye közönsége tanúsít a .mozgalom iránt,
— Excelsior prolongálva! Tekintettel az
óriási érdeklődésre, amely a közönség körében megnyilvánult, a budapesti ifiknvállalai
megnyerte a Korzó-mozi igazgatóságát, Ihogy
a nyári helyiséget ínég vasárnap is átadja
az Excelsior cimü világhírű ballett bemutatására. Igy tehát ma, vasárnap este 7 és 9
órai kezdettel még két előadásiban lesz látható Szegeden az Excelsior. Figyelmébe
ajánljuk a közönségnek, hogy jegyeiket mái
a nappali .pénztárnál váltsák meg, mert az
addigi előadásoknál este oly nagy volt a to— Felmayer János halála. Városszerte mély
longás, hogy képtelenség volt a. pénztár .megrészvétet kelt Felmayer János halála. .A 71 közelítése. Visszaivoríh a ta 11 a mi 1 utolsó nap!
éves öreg ur nevezetes ember volt Szegeden,
— Gyermeknap a hadiárvák javára. Az
,ió magyarságával, kedves bohéimiájával és országos Gyermekvédő Liga szegedi választkedélyességével egykor a város egész url mánya szombaton délután 4 órakor báró Gertársadalmának becsülését é3 szeretetét tudta liczy Félix einöklésével a városháza bizottsági
kivívni. .Sok kedves anekdota kering most is termében ülést tartott. Az ülésen elhatározták,
róla. Jánosszállási tanyájáról holttestét ha- hogy a hadiárvák javára a tavalyi programmhoz
zahozzák és it t helyezik örök nyugalomra.
hasonló programmal [szeptember 19-én gyer— Hídimenetrend lépett éleibe Szege- meknapot rendeznek. Az ülésen megtették az
den. Szeptember 4-ike és 5-ike közötti éjféltől előkészületeket a gyermeknap rendezéséhez.
kezdve ismét hadimenetrend lépett életbe. A
— Iskolai értesítések. A Nőipa egyesületi
polgári jlszerr.ély forgalom erősen korlátoz- ipariskolába a be irat ások szombaton vették
va van. Hogy milyen vonatok [közlekednek ar- közületüket, A Margit-utcai állami 'polgári
ról még az éj folyamán nem tudott felvilágo- leányiskolában, a rendes tanítás szeptember
15-iklén kezdődik. — A városi gimnázium
sítást adni a Szeged-állomás forgalmi hivaismét nagyon szép eredménnyel zárta le az
tala; csak anyit jeleztek, hogy a hadimenetrend évi beiratkozásokat, A tanulók nagyobb
teljesen uj összeállítású lesz.
számmal iratkoztak be, mint .más években.
— Kinevezés. A hivatalos k p legutóbbi Az 1912—13. tanévben 777, 1913—14-ben 765,
szánna közli, hogy a király dr. Sebők Vilmos 1914—ilö-ben 759 volt a tanulók száma, ez. a
szegedi ügyvédet tartalékos főhadnagygyá jelen, 1915—16. tanévben 804-re emelkedett.
Az egyes osztályokban a tanulók szánna ez:
léptette elő.
I.
a)-ban 60, I. b)-ben 60, I, ic)-hen 61, II. a)~
— A Magyar Nők Korona Alapja javára
ban 63, II. b)-ben 63, III. a)-han 68, III. bitervezett keddi hangverseny elmarad, .mert
bén 68, IV. a)-ban 57, IV. b)-ben 56, V. a)-ban
a Góth-pár közbejött akadályok imiatt nem 61, V. b l b e n 30, V l . b a n 56, iVilI.ben 50,
jöhet.
VJII.-ban 35. A. magántanulók száma 16, köz— Kitüntetett önkéntes ápolónők. A hi- tük 12 nő. A VÍII. osztály tanulói közül sovatalos lap szombati száma közli, hogy Fe- kan katonának mentek, azért csekélyebb a
renc Szalvátor főherceg, a Vörös-Kereszt hadi- számuk.
ékiiményes diszérruével ötszáz önkéntes ápoló— Átírat Szegedhez a lengye! szabadnőt tüntetett ki, akik a háború eleje óta ápol- ságért Érdekes átirat érkezett Szegedre. A
ták és gondozták a beteg és sebesült katoná- körirat, amelyet a Magyar-Lengyei Egyesükat.
let ktüldött szét a törvényhatóságokhoz, azt
— A Felebaráti Szeretet Szövetség hétfőn kéri, hogy a leendő béketárgyalások*:®, a ma
'délután 5 órakor a városháza bizottsági ter- .gyár törvényhatóságok foglaljanak állást
mében szezonnyitó gyűlést tart. Tárgysoro
Lengyelország szabadsága és önállósága melzat: a népsegitő iroda felállítása ós a kert- lett. A történelmi érdekesség® köriratot
bérlő szövetkezet alakuló .gyűlésének előké- •egész terjedelmében köböljük: •
szítése. Az elnökség kéri a tagokat, hogy a
Tekintetes Törvényhatósági Bizottság!
tárgysorozat fontosságára való
tekintettel A 'világháború eredményeit megállapító béminél nagyobb számban jelenjenek meg.
kokongre-szus ki fogja mondani Ítéletét Len— Az ujszegedi népünnepély. A Szegedi gyelország jövendő sorsa .felett is. Mi, maSzabadoktatási Egyesület a város társadal- .gyarok .ezer éven keresztül éltünk csaknem

A Szeg@d~Cs®ngB*áda T a k a r é k p é n z t á r
részvéttel jelenti, hogy

elmayer
az intézet választmányának érdemes tagja e hó 3-án elhunyt.
Elvesztését őszintén sajnáljuk, emlékét kegyelettel fogjuk megőrizni.
Szeged, 1915. szeptember 4.
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példátlanul álló szomszédi barátságiban élő
Lengyelországgal. Birodalmunk akkor volt a
legnagyobb, amikor Nagy Lajos a lengyelek
koronáját is fején hordta. Lengyelország
meg Báthory István idejlét siratja az idők
végtelenségéig vissza. .Még nemzeti rvédszentet is mi adtunk nekik. Hedviget, a magyar
királyleányt. Még a szabadságharcunk legfényesebb csillaga, Bem is lengyel égről bujdosott hozzánk. 1849Jben a Kárpátokon áttörő orosz hadak az ott őrtálló lengyel légió
holttestén át tudtak csak a termő lankánkra
leereszkedni s ,a napjainkban rettegve átélt
orosz támadás első hullámait a legendás lengyel légió gyermekei fogták fel. Falvakat,
városokat, megyéket mentettek meg az elpuszitástól. Minket védtek, mialatt saját hazájukat rommá, pusztasággá tette a háború.
Lengyelország felosztása a világhistória
egyik legigazsáigtalanalbíb eseménye volt. És
ha ez erre vonatkozó okmányok egyetlen
betűje is a lengyelség bűnén alapulhatott
volna, saját vére hullásával lemosta már e
nép a miilt minden hibáját. Lengyelország
felemelt fővel, joggal kérhet szabadságot a
maga számára. ,A múltnak és napjainknak
aktáit megnyugvással, önérzettel terjesztheti
a nagy bíróság elé. Mi hizva hiszünk abban,
hogy a világ sorsát bölcsen intéző kongreszszus igazságot fog szolgáltatni a lengyeleknek is. De kötelességünknek tartjuk .mégis,
hogy kifejezést adjunk a világ színe előtt a
lengyelek iránt érzett rokonszenvünknek, érzelmeinknek. Idézzük fel a Haza bölcsének
Deák Ferencnek az alakját, aki az országgyűlésen emelte fel hatalmas szavát a. lengyelek érdekében. Láttuk Kossuth Lajost, ki
mindent elkövetett, hogy Viktor Emánuelt
és III. Napoleont a lengyelek érdekében intervencióra bírja, s kövessük idősebb .Andrássy Gyula grófot, aki nyíltan, politikai felelősségének tudatában volt a. lengyelek igazi
barátja. Szólaljon meg Magyarország
és
kérje a lengyel kérdés méltányos,
igazságos
elintézését. Ha mással nem tudjuk, legalább
kérésünkkel támogassuk őket szabadságuk
visszaszerzésében. Nagy becsületet szerzett a
magyar és lengyel névnek, az ő önzetlen szava sulylyal fog mindenesetre beesni az igazság -mérlegébe. A „Magyar-Lengyel Egylet"
amely a két .nemzet közötti régi kapocs megszilárdítását tűzte ki első sorban feladatának, az egész Magyarországihoz fordul azon
kéréssel, hogy adjon kifejezést a lengyel
nemzet iránti rokonszenvének. Nyilatkozzék
meg szive szerint és hatalmazza meg majdani képviselőjét, hogy a lengyelek ügyében
való kérelmét terjessze elő a békekongresszus
tárgyalása alkalmával, iá t. törvényhatósághoz azon tiszteletteljes kérelemmel vagyunk
bátrak fordulni, hogy ezen felhívást és kérelmet a közgyűlés tárgysorozatába felvenni,
tárgyalni és támogatni és ebben az értelmében a magyar országgyűléshez felírni kegyeskedjék. Budapest, 1915. augusztus 25. A
Magyar-Lengyel Egyesület nevében: Miklósi
Ferdinánd Lee, titkár, Ír. Ny tűi Albert báró
elnök.
— Ötven haláleset felhőszakadás következtét), n. Newyorkból jelentik: Rettenetes
erejű orkán pusztított végig Newyork, íErie,
Punxsutawn, Peoria és Buffalón át. Newyorkban az orkánt felhőszakadás követte, a
mely sok helyütt alámosta a vasiutaik sínjeit,
különösen pedig Erié városában okozott katasztrofális pusztítást. A rendőrség és a tűzoltóság a pusztítás napján reggelig nem kevesebb, mint ötven ember holttestét ásta ki
a romok közül. Northeast városkát, amely
tizennyolc mértföldnyire van Eriétől, az ár
szintén teljesen álámosta.
— Baleset niunkaközben, Weisz Márk
nagylaki nyomdatulajdonos a házát renováltatta. A munka végzése közben beomlott a
ház egyik fala és Cizel János és Rózsa Mihály munkásokat maga alá temette. Cizel
mindkét lába és több bordája eltörött, Rózsa
Mihály a fején szenvedett életveszélyes sérüléseket. A két szerencsétlenül járt munkást
beszállították a makói közkórházba. Fölgyógyuláisukhoz kevés a remény. A szerencsét-

