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— Dr, Berger Mór meghalt. A szegedi
orvoBi karnak gyásza van. Soraiból kidőlt egy
munkásélelü ember, egy talpig férfi, aki három
évtizeden keresztül változatlan szorgalommal
és példás buzgalommal szolgálta a város közegészségügyi érdekeit. Dr. Berger Mór hunyt
el szombaton délután. Halála nem jött váratlanul, mert már hónapok óta súlyos betegségben szenvedett, elmúlása mégis megdöbbentette
mindazokat, akik ismerték. Kiváló
orvos,
emberséges ember volt minden helyzetben
és minden megnyilatkozásában. Fiatal korában a
bécsi
orvosi fakultáson
végzett
tanulmányai u'án került Sregedre a városi
közkórházba, ahol eleinte mint segédorvos működött, később — munkássága elismeréséül —
főorvosn.k nevezték ki, majd törvényszéki orvos lett. A szegedi orvos-egyesület megalakulása idején titkárának választotta, majd később
kartárs'.i az egyesület alelnöki tisztségével tüntették ki. Nagy érték veszett el benne, a szegényeknek igazi istápolója. Mindössze ötvenhat
évet ólt. özvegyén, három gyermekén és testvérein kivül kiterjedt rokonsága, barátainak és
tisztelőinek nagy serege gyászolja, akik egy
példás életű embert veszítenek benne. Hétfőn
délután fél 4 órakor temetik a Wagner-palotából.
— Kinevezések a városnál. A főispán dr.
Grasselly Károly árvaszéki ülnököt tb. főügyésszé, dr. Török Sándort élethossziglani
közgyámmá és dr. Vehly Bélát háromévi időtartamra közkórházi tegédorvossá nevezte ki.
— Védekezés a vizhiány ellen. A mérnöki
hivatal előterjesztésére a polgármesteri hivatal
felhívást intéz a város közönségéhez, hogy a
vízvezetéki berendezését a város vízellátásának
biztosítása érdekében mindenki hozassa rendbe,
mert ahol a vizvezetékvizsgáló hiányokat talál,
ott a város minden további felhívás nélkül
a fél költségére kijavíttatja a vizvetéket és vízmérő órát állit fel. Ezenkívül a mulasztói ellen
a kihágási eljárást is megindítják.

— Az idei o b e r a m m e r g a u i passiojátékob.
Érdekes részleteket jelentenek az oberammergaui passiojátékok idei előadásáról, amit a rendesnél sokkal nagyobb méretekben fognak megtartani. A színpad 175 méler széles és 8000
négyzetméter területet foglal el, amelyen Pilátus palotája, Kaifás palotája, az oraculum, az
olajfák hegye, a kálvária és a többi szenthely
óriási méietekben épült fel. Krisztust Pa-cali
Albert hires moziszinész fogja játszani, ezenkívül más hírneves német színészek is közremük'dnek Számos más szereplő körülbelül
2000-nyi. Szerepelni fog 160 lovts is, mint
római katona. A páholyokban 25 000 néző fér
el, 15 000 néző a tribünön, mig a középen 60000 nézőnek lesz helye. Mindenfelé
bizottságok alakúinak, amelyek zarándoklókat
fognak Oberammergauba vezetni. Minden zarándok-csapat 20.000 személyből áll, akiket
külön éjjelt vonatok fognak hozni és visszaszállítani. Az előadást kísérő zenét a legválogatottabb zenészek és 150 tagu énekkar látja
el Gregorián-énekekkel, továbbá Bach Ctioraljával és Palaestrina és más hires szerzők motívumaival.

— A gyógyazerészek ügye. Dr. 'lemesvdry
József, a sz'gedi gyógyszerész-testület elnöke a
bud'pesti országos egyesület titkárával szombaton felkereste dr. Aigner Károly főispánt,
akivel hosszabb ideig tárgyaltak a prolongált
gyógyszerész-sztrájk ügyében. A tárgyalás eredményéről a főispán ugy nyilatkozott, hogy a
gyógyszerészek abban az esetben elállnak a
sztrájk folytatásától, ha a kormány megváltoztatja a betegápolási és iisztviseiö alapok eddigi
nehézkes kezelési rendszerét, illetve ha megígéri, hogy minden hitelezett gyógyszers?ámlát
az illetékes állampénztár a jövőben a bemutatás alkalmával azonnal kifizeti. A gyógyszerészek pedig garantáljak, hogy a minisztérium
által esetleg megállapítandó differenciákat visszafizetik az állampénztárba. A tisztviselő-alapokra
azonban továbbra sem hitelezik a gyógyszert.
— Emel a posta is. Illetékes körökben elA főispán a jövő héíen fölutazik Budapestre
készültek a tervezett postatarifa felemelésével.
és letárgyalja a kérdést az illetékes miniszA felemelés tizenöt százalékos lesz és legközeterekkel.
lebb életbe is lé '
— Halálozás. Fülöp Sándor kunágotai iskolaigazgató 50 éves korában hirtelen meghalt. Az elhunytban bülöp József, a méz&zövetkezet igazgatója fivérét gyászolja.
— A sportegyesületek a fogadalmi temp325
hogy a régi Belvárosi Illatszertár
lomért. A szegedi sportegyesületek körében
uj tulajdonosánál
! mozgalom indult meg, hogy a fogadalmi templom alapja javára legközelebb egy nagyarányú
ünnepséget rendezzenek. A mozgalom, amelyet
eredeti francia parfümök kimérve is, francia
a Zrínyi kezdeményezett, kedvező mederben fopouderek, orosz kölnivizek,
lyik a megvalósulás felé,
valamint különféle piperecikkek
Orvosi hlr. Dr. Kallós Károly belgyógyász
óriási választékban, olcsón kaphatók és gyermekorvos rendeléseit megkezdte Margitutca 26. sz. alatt. Telefonhivószám 164.
509
Kis-utca, T ó t h Péterrel szemben.
V é n u s z k i s a s s z o n y vasárnap a Korzó
Moziban.

Nézzen be és győződjék meg,

Braun

Telelőn:
16—33.

Sándornál

Széchenyi Mozi

— Az árvizsgáló bizottság pénteki ülésén megállapították a műjég irányárait. A telepen átvéve forgalmi
adóval mázsánként 600, tisztviselők számára kilónként
5.5o, házhoz szállítva kilónként 8 korona. A bizottság
felemelte a tagok napidijait, még pedig 5o koronáról
25o koronára, de napidijat csak azok kapnak, akik
részt vesznek az üléseken. A nyomozó végre áresést
is jelentett. A buza ára ugyanis az elmúlt héten looo—
12oo koronával esett, a zsir, a hus, a liszt és a fűszeráru ára változatlan, a kenyér 2o—3o, a tej 12, a kávéházi kávé és tea pedig lo—lo koronával emelkedett,
jelentette a nyomozó, hogy a szóda árának felszabadítása után a szóda árát 3o—35 koronára felemelték. Az
árvizsgáló bizottság kimondotta, hogy a szódaárusitók
forgalmi adóval együtt lo, a jégbehütött szódáért 2o
százaléknál nagyobb hasznot nem számithatnak. Ezzel
kapcsolatban az árvizsgáló bizottság felhívja az érdekeltek figyelmét arra, hogy valamelyik közszükségleti
cikk árának felszabadítása nem azt jelenti, hogy azzal
tovább nem törődik, hanem a felszabadítás után kialakuló árakat szigorúan ellenőrzi és ahol
visszaélést
tapasztal, ott ismét irányárakat állapit meg.

Teleion:
16-33.

Csak ma, vasárnap

Szenzációs detektivsláger:

A
Izgalmas detektívregény 6 felvonásban.
A főszerepben:

Máry Lottó.

Azonkívül.-

faífy és Chaplin
burleszkek.

Előadások kezdete: 3, 5, 7 és 9 órakor.

El ne mulassza ezt a szenzációs és izgalmas
detektivslágert megnézni!
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Szeged, 1923 április 8.
— Riffl ezredes halála. A budapesti; Uj
Nemzedék irja: Riffl ezredes tragikus halála
ügyében ma beavatott helyről megdöbbentő adatokat kaptunk. Bizonyos nyomok azt a feltevést
keltik, hogy az ezredest szándékosan
lőtték
agyon. Riffl ezredes körülbelül 500 lépésnyire
állt atlól a katonai csapattól, ahonnan az éles
lövés jölt. A golyó hátulról talált, mire az ezredes hangtalanul összeesett ée néhány perc múlva
meghalt. Amint az éles lövés eldördült, a tisztek rögtön megállapították, hogy melyik szakasz adta le. Abban a szakaszban az egyik
katona fegyverében papirosfoszlányokat találtak,
amelyek arra vallanak, hogy megkísérelte az
éles lövés nyomának eltüntetését. Az illető katonát rögtön őrizetbe vélték és megindították a
vizsgálatot. A?, ezredest, akit országszerte gyászolnak, ma délután temetlék el. A temetésen
jelenvollak Horthy Miklós kormányzó szárnysegédei kíséretében, József kir. herceg, tábornagy, József Ferenc kir. herceg, a honvédelmi
miniszter képviseletében Kapuítyák Béla altábornagy, J jnky Kocíárd altábornagy, a polgári előkelőségek közül dr. Sipőcz Jenő polgármester, Nádossy Imre országos főkapitány és
még számosan.
— A szegedi lóversenyek. A régi szegedi
lóversenyeket pütikö d két ünnepén újra feleleveníti a Gazdnsági Egyesü'et. Dr. Aigner Káro'y főispán, a Szegedi Gazdasági Egyesület
elnöie a pünkösdi lóverseny sikerességének érdekében minden intézkedést megtett.
— Haiólozás. Feigl Iiidor 81 éves korában
elhunyt. Temetés hétfőn délelőtt 10 órakor az
izraelita temető cinterméből.
— A Horthy-akcló fölszámolása. A nyomorenyhitő akció — mint ismeretes — március 31-én befejeződött. Az elszámolás folyamatban van. Az iratokat az
állampénztár revíziója után a főispán a Horthy-bizottság elé terjeszti, majd részletes jelentés kíséretében
fölküldi a belügyminiszternek, aki a többivel együtt a
nemzetgyűlés elé fogja terjeszteni.

V í z v e z e t é k e t berendez, javit, átalakil Fekete
Nándor, Kossuth L.-sugárut 25. Tel. 10-72. 523
Szegény és gazdagnak lehetővé van téve megnézni a Vénusz kisasszonyt, olyan olcsó helyárai vannak.
S c h w e i g e r Ilonka nőiruha divattermében Jókai-u. 6,
kosztümök, kabátok, ruhák legszebb kivitelben készülnek.

Változatos

szép tartalommal m e g j e l e n t
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é s müvészeii folyóirat
legutóbbi száma.
KAPHATŐ MINDENÜTT.

.Virágház' műkereskedés
Szeged, Széchenyi-tér 5.
TELEFON:

17-07

Művészi értékű régiségek,
porcellánok, vázák,
érmek és pénzek állandó
kiállítása
72a
Vármegye székhelyén lévő
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— dunluj 1 én lfep életbs a nyári menetrend. Mint a Máv. igazgatósága közli, május
helyett junius i-én lép életbe az ál'amvasutak
nyári menetrendje.
— A McteoroIogiai Intézet időpregnózisa:
Enyh?, esős idő várható.
Rendes mozihelyárakkal mutatja be a Korzó
Mozi a Vénusz kisasszony filmoperettet.

43 éve fennálló üzlet, azonnal b e költözhető lakással, házzal, teljes
felszereléssel, 2 billiárdasztallal
együtt, betegség miatt eladó.
Felvilágosítással szolgál

M i n d e n n e m ű gépjavítást, villany- és gázszerelést
legpontosabban készit Havas mérnök, Fodor-utca 2.
Telefon 1 7 - 7 9 .
385

aranyműves.

Ehresifeld Sabmon

