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Az -első negyedévben összesen 863,282 
korona folyt be adóban a Városi adóhivatal 
pénztárába, tehát 118,661 koronával több, 
unűrJj a antik év ugyanezen negyedévében. 
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SZEGEDI KALENDÁRIUM 

AZ IDŐJÁRÁS: A meteo-
rológiai vitézét jelentése 
szerint: További hőemelhe-
déssel túlnyomóan száraz 
idő várható. Sürgönyprog-
nózis: Száraz, melegebb. — 
Déli hőmérséklet: 15.6 C. 

A VÁROSHÁZÁN va-
lamennyi hivatalban dél-

előtt nyolc órától tizenegy óráig van hi-
vatal. A polgármester betegsége mia.it nem 
fogad. A főkapitány fogad délelőtt 10 órától 
11 óimig. 

A TÖRVÉNYSZÉKEN, táblán, a máv. 
üzletvezetőségnél és a munkásbiztositó'-pénz-
tárnál nincs hivatal. 

AZ ÁLLAMI GYERMEKMENHELYEN 
délelőtt 8 órától, délután 2 óráig van hiva-
los óra. Állandó ügyeletes szolgálat. Betegek 
látogatása délután 2 órától 3 óráig. 

VÁROSI KÉPTÁR, nyitva délelőtt 10 
órától déli félegyig. Kultúrpalota. Belépődíj 
nincs. 

A FEMINISTÁK gyakorlati tanácsadó-
ja hétfőn és csütörtökön délután 6—8 óráig 
tartja hivatalos óráját, a Berlitz-iskola he-
lyiségében. (Csongrádi Takarék uj palotája.) 

A KÖZKÓRHÁZBAN: a beteglátogatási 
idő délután 1—3 óráig tart. 

ÚJSZEGEDEN a SzAK pályáján fut-
ballmeccs délután félnégykor lesz. 

AZ ÁLLAMI FŐGIMNÁZIUM tornater-
mében vivóverseny délelőtt és délután, 

VÁROSI SZÍNHÁZ: Délután félnégy 
kor: Szökött katona, népszínmű. Este 8 óra-
kor ,.Cigánprimás", operett. 

URÁNIA SZÍNHÁZ: Délután 2 órától 
kezdve este 11 óráig: Zigomár V. A gályara-
IjoIC k^fó/ly^' 

KORZÓ MOZI: Az előadások tartanak 
délután 2 órától kezdve este 11 óráig: 
Bohém szerelem, dráma 3 felvonásban. 

VASS MOZI: Délután 2 órától kezdve 
este 11 óráig: Mara Onga a kiírni bandita. 
Bűnügyi dráma í felvonásban. 

Az ipari szakoktatás 
— Nagy eredmények. — 

(Saját tudósítónktól.) Az iparoktatás 
érdekében az utolsó évtizedben hazánkban 
sok történt. Az eddig létesitélt 4 felső iparis-
kola, 25 ipari szakiskola, 2 nőipariskola, 5 
kézműves iskola és 3 ipanmuzeUm ma tel-
jes virágzás utján, vannak és a legutóbbi év-
ben1 19,500 egyénniek nyújtottak szakképzést. 

Az iparoktatási Mézeetek nagy fontos-
sága abban rejlik, hogy mint a gyakorlati 
ipari életpályák hivatott előkészítői, nemcsak 
jelentékeny számú s megfelelően képzett 
tanulókat bocsátanak ki évről-évre az ipari 
életbe, de gondoskodnak arról is, hogy a már 
gyakorlatban működő iparosok és ipari al-
kalmazottak a fejlődő ipari élet által igényelt 
szakismereteikét is bővíthessék. 

Az eredmények, melyeket iparoktatá-
sunk felmutathat, bármely nehéz viszonyok 
között is érettek el azok, igen. figyelemre 
méltók és mélyrehatók.1 

Hogy az áldozatok, melyekét a nemzet 
ezen intézményekre fordít, nem mennek ve-
szendőbe, bizonyítják egyrészt az iparokta-
tási intézetekből kikerülteiknek iparfejlesztő 
hatása az ipari gazdasági éledre, másrészt 
azoini tapasztalatok, hogy itt a szegénysorsii 
ifjak ezrei nemcsak az elkallódástól óvat-

nak meg, hanem a nemzeti termelő foglal-
kozások számára értékes munkaerőkiké ne-
veltetnek. 

Az iparoktatási intézetekben rejlő nagy 
kulturális: és gazdasági erőre következtetni 
lehet a nagyközönség bizalmából is, mely 
nemcsak abban nyilatkozik meg, hogy év-
ről-év.re nagydbib számban, küldi fiait az 
ipariskolába, ihanem az érdekeltségek részé-
ről hozott jelentékeny áldozatokban is. 

A vidéki városok, kereskedelmi és ipar-
kamarák és ipari érdekeltségek tudatára 
ébredvén: az ipari szakoktatás jelentőségé-
nek, az iparos képzés tovább fejlesztését áf-
lainidóam sürgetik, sőt jelentékeny anyagi ál-
dozatoktól sem riad vissza, példás áldozat-
készséggel; igyekeznek ujabb ipariskolák 
allapjafc megteremteni. 

A megnyilvánuló nagy igények a lehe-
tőség szerint, figyelemmel az ország pénz-
ügyi helyzetére, fokozatosan! elégíttetnek ki. 

Hogy az Ipariskolába évről-évre na-
gyobb számban felvételt kereső ifjúság meg-
felelő elbelyezésb és kiképzést találhasson 
és ezirányu igények kielégítést nyerhesenek 
— uj iskolák létesítése mellett — a meglevő 
intézmények befogadó képesséige növéltetett 
egyrészt párhuzamos osztályok beállításával 
másrészt! egyes iskolák kibővítésével. 

Osztályok p ár hu zaraos itta t t ak az összes 
felsőipariskoláikon és foganatba vétetett a 
budapesti felső ipariskola gépészeti, fém vas-
ipari és vegyészeti szakosztályainak bővíté-
se s korszerű fejlesztése, a budapesti me-
chanikai és órásipari szakiskola, a fa- és 
fémipari szakiskolák kibővítése és egyes is-
koláknak internátussal való ellátása. 

Az ország iparoktatási hálózatának 
megfelelő kiépítése érdekében, az országos 
iés helyi' iparigények figyelembe vétele mel-
lett, tárgyalások folynak ez idő szerint is 
ujabb iparoktatási intézeteik 'Létesítése tár-
gyában. 

URÁNIA 
MAGYAR TUD. SZÍNHÁZ. 

Telefonszám 872. 

MA HÚSVÉT VASÁRNAPJÁN 
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A gályarabok Királya 1. 

H0N0RÉ DE BALZAC híres regénye 
után 5 részben. 

Előadások V26, vasárnap 2 órától kezdve 

isiin 1 isiéül 

Lapunk legközelebbi száma a közbeeső 

ünnepek miatt szerdán, a szokott időben je-

lenik meg. 
— Feltámadott! Szombaton délután hat 

órakor ünnepelte a szegedi katholikus világ 

a feltámadást, a szokásos körmenet üinine-

pies föl vonulásával. Amerre csak elvonultak 

az egyházi szertatással, mindenütt kivilágí-

tották az ablakokat. Mária és Jézus selyem 

zászlói alatt, énekelve, s imádkozva vonultak 

vissza a templomba, amely ismét díszes, á 

gyász fekete szimbólumai eltűntek, a haran-

gok és orgonasipok megszólaltak újra, zen-

gedezvén, hogy Krisztus föltámadott és meg-

váltotta a világot . . . 

— Április 11. A hivatalos világ és egy-
ház a szokásos kegyétettei ülte w? " az 
1848-iki törvények szentesítésének évfordu-
lójára rendelt nemzeti ünnepel:1. Az állami és 
városi középületekre kitűzték a nemzeti lo-
bogót. 

— Szeged ünnepli Lázár doktort. A 

mint már jeleztük, a város közönsége hús-

vét vasárnapján és húsvét hétfőjén ünnepli 

Lázár György dr. polgármestert udvari' ta-

nácsossá történt legfelsőbb kitüntetése al-

kalmából. Az ünneplés programját! most ál-

lította össze a város tanácsa. Eszerint va-

sárnap este fél kilenc órakor a honvédzene-

ikoir szerenádot ad a polgármester tisztele-

tére a lakása előtt. Ezután a szegedi; dalárda 

fog néhány dalit elénekelni. Húsvét hétfőjén 

reggel hat órakor térzene lesz a városháza 

előtt. Déli tizenkét órakor iá itörvényható-

sági bizottság tizenkéttagu küldöttsége ke-

resi fel Lázár György dr.-t Cicatricis Lajos 

dr. főispán vezetésével, aki átnyújtja a pol-

gármesternek a kinevezési okmányt. A kül-

döttség tagjai: Balassa Ármin dr., Becsey 

Károly dr., Cseroovics Agenor, Cserő Ede 

dr., Eisenstádter Róbert, Jászai Géza, Jed-

l'icska Béla dr., Koós Elemér, Korom Mihály, 

Kovács János, Kószó István dr., Nyáry 

György, ördög, Vince, Pap István, Rósa 

Izsó dr., Scihütz István;, Várhelyi József, Wei-

ner Miksa, Wimmer Fülöp, akik az összes 

városatyák aláírásával ellátott, díszes köté-

sű emílékalbumot fognak átadni a polgár-

mesternek. — Ugyancsak húsvét hétfőjén 

este fél hét órától fél nyolcig a polgármester 

a honvédzenekar közreműködésével térzenét 

adat a város közönsége tiszteletére s ezt kö-

veti a szegedi dalárda toronyéneke. — Itt 

említjük meg, hogy szombaton délben- a sze-

gedi ügyvédi- kamara 'tisztelgett a polgár-

mesternél Rósa Izsó dr. kamarai elnök ve-

zetésével, aki meleghangú beszédiben üdvö-

zölte Lázár György dr.-t. A polgármestei-

megköszönte az üdvözlést, azután elbeszél-

getett a küldöttség tagjaival'. 

— A képzőművészeti egyesület köz-
gyűlése. A Szegedi Képzőművészeti Egyesület 
vasárnap délután. 5 árakon- tartja meg ez évi 

rendes közgyűlését a városháza nagytermé-

ben. 

— Orosz távirat Ferenc Józsefnek. 
Pétervárról jelentik: A Rjecs-nek jelentik 
Odesszából: Az igazi orosz férfiak itteni nép-
szövetsége távirattal fordult Ferenc József 
királyhoz és arra kérte, hogy szüntesse be 
a lembergi rutének olllen megindított kém-
kedési pör tárgyalását és kegyelmezzen meg 
a Máraimarosszige'ten elitélt ruténeknek. 

— A zsidó kántor megválasztása. A 
szegedi zsidó hitközség április 13-án, hétfőn 
délelőtt közgyűlést tart a hitközség székhá-
zának tanácstermében. Ezen a közgyűlésen 
fogják megválasztani az uj főkántort. 

Vasárnap 
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