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„Mityeis rossz mlniségü szene! akart Balogh Lajos
iörvéíiySiafésági bizottsági tagságának felhasználásával
a városra oktrojálni."
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Berzenczey Domokos nyilatkozata a technológiai intézet szakvéleményért!.
(A D é l m a g y a r o r s z á g m u n k a t á r s á t ó l )
Megírta a Détmagyorország, hogy a budapesti technológiai és anyagvizsgáló intézet milyen véleményt
küldött lc a városnak arról a pécsi szénről, amely
körül két évvel ezelőtt a háborúság keletkezett.
A technológusok jelentése szerint a mostani péesi szén nagy hamutartalma miatt nem alkalmas
a nagyobb terhelésű üzemek fentartására. Ez a
pőrdőntő szakvéleméuy tisztázza a város mérnöki
hivatalának eljárását és valószínűleg eldönti a
szé'gedi törvényszéken folyó rágalmazási pörök kimenetelét is, amelyek ebből a szénharcból keletkeztek.
Berzemczey Domokos műszaki főtanácsos, a mérnöki hivatal vezetője a technológiai intézet szakvéleményével kapcsolatban most a kővetkező nyilatkozatot tette:
— A technológiai intézet közreműködésének két
érdekes eredménye van. Az egyik, amely az idei
próbafűtéssel van összefüggésben, igen örvendetes.
Kiderült, hogy a magyar szénbányák igen lényegesen megjavították szeneik minőségét, amennyiben
a pécsi bánya a szén kalóriatartalmát 5509-ről j
RlS2-re, a tatai bánya pedig 5153-ról 5100-ra fo- |

közta. A pécsi szén hamutartalmát pedig 22.25
százalékről 14.91 százalékra, a tatai szénét 9.98ról 8.17-re csökkentették. Ez azt jelenti, hogy a
tatai szén kalóriában 4.9 százalékkal, hamutartalomban 17.4 százalékkal, a pécsi szén pedig kalóriában 17.7, hamutartalomban 33 százalékkal javult. Igy most már a pécsi szén komoly versenytársa lehet a tatainak.
— A második érdekes eredményt az 1925—1926.
évekbeu ajánlott szenekre vonatkozó analízis adta,
amelyből kitűnt, hogy a pécsi szén nagy hamutartalma a gőznyomás tartását megnehezíti, sőt az
erősebben megterhelt üzemekben lehetetlenné is
teheti. Ez nemcsak azt igazolja, hogy mennyire
helyes volt a mérnöki hivatal, a műszaki bizottság, Reichardt Vilmos műszaki főtanácsos és a
városi tanács egyöntetű álláspontja, amely szerint
a régi, mosatlan pécsi szénnel üzemet tartani
nem lehet, de egyúttal bebizonyítja azt is, hogy
milyen rossz minőségű szenet akart Balogh Lajos
törvényhatósági bizottsági tagságának felhasználásával a városra oktrojálni és milyen rossz szén
miatt igyekezett meghurcolni a város mérnöki
hivatalának tagjait.
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Belváros:
Húsvét vasárnapján fél 7, 8 és 9 órakor csendes
tnisék. A fél 7 órai mise után az eledelek megáldása, 10 órakor ünnepélyes főpásztori mise. Délután 3 órabor ünnepi vecsernye.
Húsvét hé'Jőn szokott ünnepi rend. Április 12-én
b megyés főpásztor nevenapja, akiért a hivek
buzgón esedeznek, 9 órakor énekes szentmise.
Alsóvároson:
Húsvét vasárnapján 6, 7, 8 órakor csendes mise.
Hat órai mise után az eledelek megáldása. 9
órakor szentbeszéd, majd ünnepélyes szentmise.
Délután 3 órakor ünnepélyes szentmise.
Hasvét hétfőn a szokott ünnepi rend.
Rókuson:
Húsvét vasárnapján a 7 órai mise után a húsvéti eledelek megáldása. 10 órakor szentbeszéd.
Ftána ünnepélyes szentmise. Délután 3 órakor
ünnepi vecsernye.
Hasvét hétfőjén a szokott ünnepi rend. Délután
S órakor ájtatosság.

Fetsü városon:

Húsvét vasárnapján a 7 órai mise után szentbeszéd és az eledelek megáldása. 10 órakor ünnepi
piise. Délután 5 órakor ünnepi vecsernye.
Húsvét hétfőn a szokott ünnepi sorrend.
Újszegeden:
Húsvét vasárnapján a 7 órai mise után az eledelek megáldása. 9 órakor szentbeszéd, utána ünrirpi szentmise. Délután 5 órakor ünnepi vecsernye.
Húsvét hétfőjén a szokott ünnepi sorrend.
A reformátusoknál:
Húsvét vasárnapján 9 órai kezdettel istentisztelet imával és bibliamagyarázattal; 10 órai kezdettel ünnepi istentisztelet urvacsoraosztással: délután 6 órai kezdettel hálaadás.
Húsvét másodnapján délelőtt 10 órai kezdettel

Ha mé£
n e m tudott
elhelyezkedni
próbálja meg nálunk.
Komoly, megbízható urnák
fixfizetéses állást nyujtunk.
Speciális munkára alaposan kioktatjuk s szorgalmas
tevékenységnél megélhetése
biztosítva van.
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ünnepi istentisztelet úrvacsora osztással; délután
6 órai kezdettel hálaadás.
A délelőtti istentiszteleteken szolgál Bakó László
lelkész, az úrvacsora osztásnál segédkezik Durkó
Gábor hitoktató-lelkész; a délutáni istentiszteleteket tartja Antalffy László ezredes-lelkész és
mindkét alkalommal beszél »A tudomány a halhatatlanságról« kérdéséről.
— Időjárás. A Meteorologiai Intézet jelentése:
Hazánkban is lehűlt a levegő az északi széllel kapcsolatban. Az eső országos volt és nagyrészt meghaladta az 5 millimétert. A Mátra vidékén 20
milliméteres eső esett. Jóslat: Túlnyomóan derült
és éjjel igen hűvös idő, helyenkint éjjeli faggyal,
később felmelegedés.
— Eljegyzés. M a r t o n Piroskát (Csongrád) eljegyezte dr. V é k e s Bertalan (Szeged). Minden
külön értesítés helyett.

Minden magyarnak szeretetébe
és figyelmébe ajánljuk a Szerelem éjszakája cimü
filmet, amely Bánky Vilma, a világhírű magyar
filmsztár,
legszebb
filmszinésznő
tökéletes
színjátszó
művészetén
keresztül hirdeti szerte
a világon a magyar tehetség dicsőségét. Ezt a rendkívül értékes filmremeket a legpazarabb kiséro
műsorral együtt mindenkinek meg kell néznie
csütörtökig a Belvárosi Moziban.
x Zelss-szemüvegek Liebmannál (Ha-Ha mellett).
— Az Alföldi Művészek Egyesülete és Dürer
halálának négyszázéves fordulója. A Dürer-évforduló alkalmából az Alföldi Művészek Egyesülete
a következő üdvözlő sürgönyt küldte Nürnberg
város tanácsának: »A magyarországi Alföldi Művészek Egyesülete Szegeden a Dürer-ünnepek alkalmából testvéri üdvözletét kűildi a német művészeknek azzal a gondolattal, hogy Dürer germán
nagysága, amely az egész világra szól, a magyar
földről származott.«

; IV. 13.

x Okos és célhozvezető takarékosság. A legjobb
minőségű tartós és finom szövetek megvásárlását
az okos takarékosság diktálja, mert ezek viselési
tartama árukhoz viszonyítottan igen hosszú. Az
ilyen szövetek megvételét most annál is inkább
megtehetjük, mert a világhírű Semler-cég elhatározta, hogy a legkitűnőbb minőségű férfi és női
eredeti angol szöveteit főlerakatábau (Hudapest,
IV., Bécsi-ücca 7.) rendkívül méltányos áron vásárlói rendelkezésérc bocsájtja. Ezen közel 80 esztendős üzleti múltra visszatekintő Semler-cég maradékosztályán a nagy forgalom folytán minden
méretű legkiválóbb angolszövetek maradékai állanak rendelkezésre, amelyekből való vétel alkalmat
nyújt a közönségnek az okos takarékosságra és
a Semler-minőség megismerésére. Ezért nem mulaszthatjuk el az alkalmat, hogy felhívjuk városunk és környékén lakó igen tisztelt olvasóink
figyelmét e körülményre, hogy a Sem!er-cégnél
szövetszükségleteiket megbízhatóan szerezhetik be.
x Képkeretek legolcsóbban Freimannál.
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HAiKAJTí

A szegedi kamara a kényszeregyezség! kvóta felemelése ellen
A kormánynak április 1-én jelent meg az a rendelete, amely a kényszeregyezségi kvótát 50 százalékról (50 százalékra emeli fel. Ez a rendelet országszerte nagy megdöbbenést váltott ki a kereskedelmi körökben. A rendelettel a szegedi kereskedelmi és iparkamara is foglalkozott és terjedrlmes felterjesztéssel fordult az igazsá^üpyminiszterhez, melyben a rendelet visszavonását kértf.
Rámutatott a kamara arra, hogy az 50 százalékos
kényszeregyezségi kvóta már ma is a legmagasabb
az összes környező államok között, a 60 szizalékban való megállapítás azonbau egyszerűen
a
kényszeregyezségi eljárások komolyságának rovására megy.
A kényszeregyezsegi eljárást ugyanis a megajánlott kvótán felül még mintegy 10—15 százalék
költség is terheli. Ha azonbau valaki 8 hóus<>
alatt 70—75 százalékot meg tud fizetni, azt inzolvensnek tekinteni nem lehet. Viszont akkor»
összeget követelni fizetésképtelenné vált adóstól
egyértelmű annak csődbe juttatásával, amely c e t ben a hitelezők alig kapnak valamit. De rámutatott a szegedi kamara arra is, hogy nagjou szerencsétlen a rendeletnek az az intézkedése, amely a
magasabb kvótát augusztus 1-iki hatállyal lépteti
életbe, mert ez átmenetileg egyenesn a fizetésképtelenségek elszaporodását fogja maga
útára
vonni. Senki sem lesz hajlandó ugyanis augusztus
1. után 60 százalékot fizetni, ha tudja, hogy augusztus 1. előtt az ügyet 50 százalékkal is megúszhatja. Itt említjük meg, hogy a budapesti kereskedelmi és iparkamara ez ügyben április 12-ére
az összes többi kamarák és szabad érdekképviseletek részvételével országos jellegű tiltakozó gyűlést hívott össze.
— Műsoros dé'után a Munkásotthonban. Ma,
húsvétvasárnap délután pontosan fél 5 órai kezdettel a munkáskulturszervek vidám műsoros délutánt rendeznek. Gyermekek csak kísérőkkel vehetnek részt a kulturdélutánon.
x Révész-tánciskolában busvét mindkét napján
délután és este táncgyakorlat.
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x A legszebb és mégis a leghasznosabb húsvéti
ajándék egy modern fehér zománc kiállítású gártakaréktüzhely előnyös részletfizetésre.
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x 1 doboz levesspárgakonzerv 60 fill. Kocsisnál.
x Dreherben Húsvét ünnepekben záróra reggel
4. Húsvéti esti tnenu: casinotojás, rántott bárány,
fejes saláta, tészta vagy sajt.
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x Kezlvii, sérvfeötő, haskötő. Paulusz, Iskola-u. 25.
— Féláru utazás Budapestre. Már csak három
hét választ el az ez idén április 28-tól május 7-ig
tartó Budapesti Nemzetközi Vásár megnyitásától.
A vidéki látogatók budapesti utazásának elősegitésére a m. kir. kereskedelemügyi minisztérium
ezévben is hozzájárult az összes magyar vasutakon érvényes 50 százalékos utazási keuve^uiényhcz.
Fontos, hogy e kedvezmény — függetlenül a vásár tartalmától — ezúttal április 23-tól egészen
május 12-ig bezárólag vehető igénybe a vásár
tb. képviseJetei és a budapesti központi vásáriroda utján egyenként 3.20 pengőért beszerezhető
vásárigazolványok alapján. A vásárigazolvány birtokában a Budapestre utazó közönség ugyan teljes áru jegyet vált a felutazásra, de ez á jegy a
vásárigazolvány megfelelő felülbélyegzése után eg\ ben a teljesen díjtalan visszautazásra is jogosít.

Jerger a bécsi

opera hősbaritonja IV. 13.

Köszönetnyilvánítás.
Mindazon barátainknak és ismerőseinknek,
akik mély gyászunkban részvétükkel osztoztak, ezúton mondunk hálás köszönetei.
azt'. Halmágyl
Dr. fiaim agyi

Benőné
Ferenc.
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