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I S I / O ? ^erfd. Rdm. tat. Viktórián vt. f Pro-
8 testüris Frumenc. Nap *ti 6 ital 

pirtkor, *yagnl!t 18 óra 15 pertkor. 
SSomogyi-Ssönyvfií nyitva a. «. 10— l-ig,d. u. 4—7ig. 

íiiUMiira ayitva d. e. 10—12-ig. 
Egyetemi könyvtár (központi egyetem I. omolat) 

ayitva d. c. 8—i-ig. d. a. 3—7-ig. 
A színházi előadás este fél 8 őrskor kezdődik. 
Szegeden a gyógyszertárak közül szolgálatot tar-

tanak : Frankó Andor Kálvária ucca 17 (telefon 225), 
Leim inger Qyula Széchenyi tér (telefon 352), Mo-
iBáry Sándor Kelemen ucca (telefon 391), Nindl János 
Petőfi Sándor sugárut 41 (telefon 777), Moldvány 
Lajos Újszeged (telefon 846), Tőrök Márton Csongrádi 
sugárut (telefon 364). Nyitás reggel fél 8, zárás este 
ü l 7 órakor. 

Elfematték Tóth Jóxssfst. 

A tavasz első «a*áinapjátiak délutánján te-
mették a felső kereskedelmi iskola tragikus 
végű igazgatóját, Tólh Józsefet. Nagy részvét 
környezte mélyen gyászoló özvegyét és család-
ját. Ri kán látott tömegek lepték el az iskola 
környékét s az udvarra, ahol a gyászszertartás 
lezajlott, a megjelenteknek csak kisrésse fétf 
be. A ravatalról tená ok hozták ki a koporsót 
s azután megkezdődött a szertartás, trelyet 
Várhelyi József prelátus végzett napy segédlet-
tel. Az iskola nevében Hmser Rezső Sándor 
búcsúztatta el s jóságos fónlköt és megértő 
bará ot. A kereskedelmi iskolai tanárok egye 
sűlete részéről Hajnóczy Iván keciksméii felső 
kereskedelmi iskolai igazgató tartott gyászbe-
szédet a volt tanítványok, az 9reg diákok nevé-
ben pedig Nsgy Péter nyugalmazott állam-
vasuii tisztviselő, az Express száiliiinányozási 
részvénytársaság igazgatója mondott könnyekig 
megható imát. Ezután az iskola énekkara g* ász 
dalokat adóit elő Eckhardl E ek tanár vezetésé-
vel s megindult a tyásztretiet a Tisza Ltjos-
körúton a Belvárosi temeiö felé. A Kenetei a 
szegedi középiskolák tanuló ifjúsága nyitotta 
meg, majd az elhunyt könnyező tanítványai s 
a felső kereskedelmi leányiskola növsndékei 
következtek s a halottas kocsit is zok ezsr 
gyászoló követte. Teljes számban kivonultak az 
iskola volt tanulói Ottovay Károly vezetésével 
s rétzíveit a gyászmenetben jéformán a város 
egész közönsége. A temetőben K i n István, az 
alhunyi intézetének hittanára szentelte bs a ha-
lottat, majd az énektar gyászdala u án a eö 
veedékek nevébea Kisházi Kálmán tanuló bu> 
aiuzott el társai zokogása közben Tóth József 
tői. A holttestet ideiglesesen a Lichtenegger-
csslád sírboltjában hslyazték el. Tóth József-
ben a város egyik legértékesebb s legszeretetre-
méltóbb ewbere halt meg, aki húszesztendős 
itteni működőié alatt teljesen mefgyökeresadett 
a városban és egy egész generációt nevelt Sze-
ged kereskedelmi életének. 

— Kinevezések a bíróságnál. A kormányzó 
Lehoczky Károly törvényszéki tanácselnöki cím-
mel fölruházott szegedi kir. törvényszéki bírót 
a szegedi kir. Ítélőtáblához, dr. Schwepler János 
szegedi kir. törvényszéki titkárt a gyulai kir. 
törvényszékhez bírákká, Bednát Qábor járás-
bírósági elnöki címmel fölruházott battonyai 
kir. járásbirót pedig a hódmezővásárhelyi kir. 
járásbíróság elnökévé nevezte ki. 

— Tévtdés az uj gázegységárak kőiül. A 
tanács — mint ismeretes — legutóbb a döntő 
bizottság áitsl megállapított egységár-klauzula 
alapjin leszállította a villany- és a gázegység-
árakat. Az uj gázegységárak megállapításánál 
a caiwini szénnek az iparkamara állal közölt 
árát vette alakul. Most meférkezett a bánya 
árjelentése, amely szerint a csiwini szén lénye-
gesen drágább, igy a gáz egységára nem 3 86, 
htnem csak 1*088 százalékkal lesz olcsóbb. 

x A Délmagyarország kiadóhivatala, kölcsön-
könyvtára és jegyirodája a Klauzál-téri Európa-
házban van. Bejárat Aradi uccán. 

y9A pécsi szén kudarccal végződő p r óbá j a " 
a tanács előtt. 

Berzenczey Domokos műszaki főtanácsos, a mér-
nöki hivatal vezetője a tanács hétfői ülésén refe-
rált annak a szénpróbának az eredményéről, ame-
lyen legutóbb mérkőzött meg a pécsi szén a tatai 
szénnel. 

A mérnöki hivatalvezetője a hétfői tanáciülésen 
ismertette Relchardt Vilmos állami iparfelűgyelő-
nek, a szénpróba vezetőjének hivatalos jelentését, 
amelynek konklúziója az, hogy a pécsi szénnel 
az üzem folytonosságát nem lehet biztosítani, ha 
olcsóbb is lenne, mint a tatai szén. Berzenczey 
Domokos ezzel kapcsolatban bemutatta a próba-
fűtés alkalmával készített grafikonokat és ezzel bi-
zonyította, hogy a pécsi szénnel való próbálkozás-
kor ki kellett kapcsolni a három gép közül kettőt, 
mert a szénnel nem lehetett Zfőntartani a teljes 
üzemet. Igaz, hogy kevesebb fogyott el belőle, 
mint a tataiból, de ennek az az oka, hogy a tatai 
szén próbája alkalmával a teljes üzem zavartalanul 

dolgozott és hogy a tatai bánya fűtője, aki na-
gyobb kazánokat fűtött eddig, a kelleténél többet 
rakott a tűzre. Ezért fogyott el a próbán ;tizenhat 
mázsa tatai szén annak ellenére, hogy az előbbi 
próbákon, valamint a rendes üzemi napokon a 
fogyasztás nem haladta meg a tizennégy és fél 
mázsát. 

A pécsi szén kudarccal végződő próbája végle-
gesen eldönti a kérdést — mondotta Berzenczey 
Domokos —, mivel azonban ugy látjuk, hogy a 
törvényhatóság néhány tagját nem győzte meg ez 
az eredmény, javaslom, hogy a város hatósága 
rendeljen el még egy próbát a tatai szénnel. Meg-
jegyzem egyébként, hogy a tatai szén árát már-
cius elsején métermázsánként háromezer koronával 
leszállította a bánya. 

A tanács tudomásul vette a műszaki főtanácsos 
bejelentését és ugy határozott, hogy kiadja az 

I ügyet a műszaki bizottságnak. 

— A munkátok dalos matinéja. Vasárnap 
délelőtt tartotta meg a Sztgedi Munkásdalárda 
a Vásárhelyi Munkások Dsiegyleie közreműkö-
désével ig n sikerült, ér ékes dalmatinéját. A 
Belvároti Mozi nsgyíermét szépen megtöltötte 
a lelkes munkásközönség és mindvégig hatal-
mas tapsokkal jutalmazta az igen értékes és 
szép müvééi munkát végzett dalárdákat. Min-
denki érezte, hogy itt azok a munkások ál anak, 
ikik a mindennapi munka után « dal művé-
izetében keresnek fölemelő letki pihenést. Föl-
váltva adtak elő markáns és művészi értékű 
dalokat a szeg'di és a vásárhelyi dalárdák. 
Igen nasy hatást váltott ki Döhmel-Anzelm 
Ne 91 j I cimü dala, amelyet előbb hatásosan 
szavait el Oltjnylk József. A dalszámok közben 
műsoron kívüli számként Ladomerszky Margit 
és Gonda József szavallak el nagy hatással és 
igen stílusosan néhány Ady-verset, amelyeket 
a közönség tomboló tapisal jutalmazott. Külön 
eseménye volt a nagyszerűen sikerült matiné-
nak jatxásx Gyula konferánsza, aki o'ykor sze-
líd iróniával, olykor maró gunr.yal tért rá az 
aktuális politikai és társadalmi kérdésekre. A 
mai napon is megérkezeti a legnagyobb emig-
ráns — mondotta —, a tavasz és ez azt jelenti, 
hogv minden tavasz eljön egyszer... Többször 
fö dübörgő tspssal köszöntötték a munkások 
Juhász Gyulát. 

— Kopasz Antali válaaztotta meg a kegy-
ari bizottság röszkei plébánossá. A kegyúri 
bizottság hétfőn délben a városháza tanácster-
mében a polgármester elnökletével ülést tartott. 
Az ülés napirendjén a röszkei plébános meg-
válisztása szerepeit. A plébániára hárman pá-
lyáztak : Kopasz Aafal löszkei plébános hely-
Kök, Borsovszky Lijos és Széli Jóstef segéd-
lelkészek. A névszerinti titkos választáson Uien-
hét szavazatot adtak le, ebből tizennégyet Ko-
pási Antal, hármat pedig Borsovszky Lajos 
kapott. Kopasz Antalt a kegyúri bizottság igy 
szótöbbséggel röszkei plébánossá választotta 
meg. A választás a migyéspflspök jóváhagyása 
után válik csak jogerőssé. 

— A Szegcdi Katholikns Nővédö Egyesület 
Korona ucca 18. szám alatti székházában folyó 
bó 24-én szerdán délután fél 6 ótakor lesz es 
évbsn az utolsó nagyböjti előadás. A szent-
beszédet Sopstch János püspöki titkár mondja. 
Témája .Kálváriás élet — ditdalaaas lélek". 
Egyházi éneket a rókusi énekkar ad elő Kapossy 
Gyula karnagy vezetésével. 

— Az Egyetem Barátai Egyesületének el-
nöksége tudatja az egyesület ragjaival, hogy a 
március 25-én, csütörtökön 11 órára hirdetett köz-
gyűlés az egyetemi könyvtár előadótermében lesz 
(központi egyetem I. em. jobbja). 

— Előadác a Munkásotthonban. Kedden 
este hét órakor dr. Nagyfalasi Andor orvos 
tart előadást a Munkásotthonban H i p n ó z i s és 
szaggeszció cimen. 

— Nyilatkazat Alulírottak, akik a szegedi 
kereskedelmi és iparkamarai választásokra tör-
tént jelölések alkalmából ugy a Szegedi Keres-
kedők Szövetsége, a Baross Szövetség szegedi 
fiókja, valamint a Szegedi Lloyd Társulat hiva-
talos listáján, valamint az ellenzék által kibo-
csátott listán szerepelünk, kötelességünknek 
tartjuk kijelenteni, hegy a mindkét oldalról tör-
tént jslölést karlátsaink megtisztelő bizalmának 
tekintjük ugyan, tzonban kijelentjük azt is, 
hogy csak a fentemiitett testületek közös meg-
állapodása alapján kibocsátott hivatalos listán 
kivanunk szerepelni és azzal a választáson 
tésztvenni, mivel a kötött megállapodássá ma-
gunkat szolidárisaik valljuk. — Adler Rezső s. k., 
Böiöcz Pál s. k,, Bokor Adolf s. k., bástyái 
Holtzer Tivadar s. k., Kocsis Ferenc s. k., 
vitéz Kakuszi litván s. k., R itzer Lipót s. k., 
Szigeti Ernő t. k., Szécsi Izsó s. k., Varga 
Mihály s. k., B rtos Lipót ». k., B»u;r József 
>. k., Btnedek Pál s. k., Hoffer Jenő s. k.„ 
Kaufmacn Dezső s. k., Lindesberg Sándor s.k., 
Römer Miklós s. k., Széli Antal s. k., Schwtrz 
Béla s. k. 

— Az u] kényazersgyességi rendelet ismer-
tatása. Dr. G)9rgy Ernő, a most megalakult 
Országos Hitelvédő Egylet igazgatója, kedden, 
március 23-án délután félhéi órakor előadást 
tart a kereskedelmi és iparkamarában, melyen 
a csödönkivüli kényszeregyezségi eljárás uj 
szabályozásáról szóló rendeletet és az Országos 
Hitelvédö Egylet működésének módozatait is-
merteti. Az előadásra, amely ki fog terjeszkedni 
ugy a kereskedőket érdtklő kérdésekre, mint az 
ügynek jogi vonatkozása ra, vendégeket szíve-
sen lát a kereskedelmi és iparkamara elnöksége. 

A bécsi nemzetközi árumintavásáron bemutatott 

film-reklám 
kizárólagos terjesztési jogát 

Sestar ics és Tóth 
reklámvállalata szerezte mrg. 23 

Hódmezővásárhely, IV., Andrássy u. 25. 

A legújabb tavaszi és nyári divatú valódi 

bélyegzett angol szövetek 
megérkeztek e82 

és fe l t f inő o lcsó á ron beszerezhetők 

Faliknál, Kossuth Lajos sugárut 29. 
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Dráma 3 
9 felvonásban. 

Főszerepben: p u m LIA is EMIL JANNING5- Ú 
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Előadások kezdete köznapokon 5, 7 és 9 órakor, vasár- és ünnepnapokon 3, 5, 7 és fi 6/."'-

Március 23, 24., 25-én, kedden, szerdán és csütörtökön 

C h a r l e y n é n j e . 
A bohózatok királya 8 felvonásban. 
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