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Nap kel 5 óra 59 perckor, nyugszik 6 óra 15 perckor. 
Meteorologiai intézet időprognozisa: Egyelőre esős 

enyhe, később nyugati szelekkel változékony idő várható. 
Somogyi-könyvtár és muzeum nyitva d. e. 10—l-ig. 
A színházi előadás fél 4 és fél 8 órakor, 3 mozielő-

adások 3, 5, 7 és 9 órakor kezdődnek. 
A gyógyszertárak közül szolgálatot tartanak Frankó 

Andor Kálvária-utca 17 (telefon 225), Leinzinger Gyula 
Széchenyi-tér (telefon 352), Mocaáry S, Kállay Albert-
utca (Hid-utca) (telefon 391), Nindl János Petőfi Sándor-
sugárut 41 (telefon 777), Moldvány Lajos Újszeged 
(telefon 846), Török Márton Csongrádi-sugárut (tele-
fon 364). 

— A szűkített hatáskörű árvizsgálás célja. 
Az árvizsgáló bizottság legutóbbi ülésének 
nagyon szürke lett volna a tárgysorozata, ha 
nem érkezik meg utolsó pillanatban Bieber 
Lajosnak, a : Országo3 Központi Árvizsgáló Bi-
zottság elnökének az a körirata, amelyben tájé-
koztatja a törvényhatósági bizottságokat uj 
hatáskörükről. A kereskedelmi miniszter leg-
utóbbi hatáskörszükitó rendeletei nyomán ugyanis 
az a hir terjedt el, hogy a törvényhatósági átvizs-
gáló bizottságok további működésére nincs szük-
ség, az árak ellenőrzése ugy is a rendőrhatóságok 
hatáskörébe tartozik. Az OKÁB elnöke leiratá-
ban megcáfolja eieket a híreket, kif jti, hogy a 
vidéki bizottságoknak a piaci és kereskedelmi 
árakat a rendőrhatóságokkal karöltve kell elien-
örizniök és abban az esetben, ha visszaélést 
tapasztalnak, meg kell inditaniok a megtorló 
eljárást, vagy indokolt eseiben az OKÁB tói 
kell kérniök az irányárak megállapítását. Bieber 
Lajos felkéri a vidéki bizottságokat, hogy néhány 
heti szűkített hatáskörben való működés után 
tapasztalataikról részletes jelen ést terjesszenek 
fel hozzá. Az árvizsgáló bizottság a leirat ügyé-
ben ugy határozott, hogy az árak ellenőrzésére 
három tagból álló bizottságot küld ki, egy 
mezőgazda!, egy iparost éi egy fogyasztót, fel-
kéri az államrendőrséget, hogy szintén küldjön 
ki valakit a bizottságba és egyszersmind a 
rendőrség képviselőjét tanácskozási joggal min-
den ülésére meghivfa. A bizottság határozatáról 
ér esiíi az OKÁBof, a kereskedelmi és Jpa r -

- Tatarozzák az egyetem központi épü-
letét. Az egyetem Dugonics-téri központi pa-
lotáját nagyon megviselte az idő vasfoga, nagy 
foltok éktelenkednek rajta, hull a vakolat a fa-
lakról és legfőbb ideje volt, hogy az épület 
tatarozásáról gondoskodjanak. Az utóbbi na-
pokban állványokat állítottak és szorgalmas 
munkáskezek hozzáfogtak a tatarozáshoz, bár 
eddig nem lehet tudni, mi lesz ennek a vége. 
Mert egyelőre csak kalapáccsal dolgoznak ott 
s a látszat szerint párkányokat és egyéb va-
kolatdiszekel vernek le a falakról, ez a munka 
pedig azt a gyanút kelti az emberben, hogy itt 
egy ujabb olyanféle „modernizálás" készül, 
mint amilyen az utóbbi időben Szegeden any-
nyira elterjedt és amely ellen a mi lapunk már 
ismételten tiltakozott. Az egyetem épülete, amely 
!udvale?őleg reáliskolának épült, aztán évtize-
dekig a királyi tábla székháza vot, dacára fél-
százados korának, még mindig városunk leg-
impozánsabb és legszebb épület i közé tarto-
zik. Az 1872 ben épitett palotát nemcsak mo 
numenfális arányai teszik a város egyik leg-
szebb épületévé, hanem nemes egyszerűségében 
tartott, üléses és finom stilusénéükel megterve-
zett külső diszitési emeli ki igen előnyösen az 
ujabb kor cifráinodó, stílustalan és sokszor Íz-
léstelen szomszédságából. Ez a díszítés, a pár-
kányok, ivek és efcyéb vakol trészletek forog-
nak veszélyben a mostani tatarozásnál. Ha ez 
a munkálat csak arra szorítkozik, hogy a le-
omlott, vagy meglazult részeket pótolja és a 
hiányokat kijavitji, c*ak dicséret illeti az építőt 
és építtetőt. Da na netán balsejtelmünk valóra 
válnék, és i t is barbár kezek működnének, el-
pusztítván a réj>i szépet s helyette egy díszte-
len, stílustalan, sivár úgynevezett modern hom 
lokzatot csinálnának, akkor ez ellen már eleve 
tiltakozunk a jó izlés és a művészet nevében, 
mint ahogy minden alkalommal tilkozni fogunk 
szépségromboió barbarizmusok ellen. Hisszük 
és reméljük, hogy fölösleges munkát végzünk 
ezzel a tiltakozássá', mert nem tudjuk elkép-
zelni azt, hogy az egyetem tanácsa, minden 
szépnek és jónak hirdetői, az egyeem tanárai, 

kimaráf, az ipartestületet, a Gazdasági Egye- megengednének ilyen vandalizmust éppen az ő 
sületet és a Kereskedők Szövetségét 

— Megfelebbeztéb a azáztizszázalékos ut- 1 
adót. Megrta a Szeged, hogy a törvényhatósági 
bizottság tagjainak nagy része memorandumot 
terjeszt a kereskedelmi miniszterhez és kéri a 
közgyűlés illuzórius többsége által is elfogadott 
száztizszázalékos útadó mérséklését. A memo- ' 
randumon kívül néhány bizottsági tag most for-
málisan is megfelebbezte a belügyminiszterhez 
a rendkívüli közgyűlés határozatát. 

— Balogh Károly és az Iperteatűlet afférje. 
A szegedi ipartestület beadványt intézett a ta-
nácshoz és kérte, hogy engedje át a tanács a 
városháza közgyűlési termét az évi rendes tes-
tületi közgyűlés megtartására, A tanács a kérel-
met teljesítette. Egy szegedi újság ezzel kap-
csolatban azt irta, hogy Balogh Károly tanács-
nok a kérelem tárgyalása alkalmával „forradalmi 
csökevénynek* nevezte az ipartestületet. Az 
ipartestület elnöksége hosszabb nyilatkozatában 
erélyesen tiltakozik a „forradalmi cgökevény" 
elnevezés ellen. Balogh Károly tanácsnok érdek-
lődésünkre nyomatékosan kijelentette, hogy az 
inkriminált kitételt, amelynek értelmét sem ismert, » 
sohasem használta. I 

— Aranylakodalom. Ritka szép családi ünnepélyt, 
házasságuk 50 éves fordulóját ünneplik vasárnap Kánitz 
Ármin volt felsővárosi kereskedő és neje Benes Regina. 
A közbecsülésben élő házaspár nagyszámú unokák és 
gyermekeik körében fogják megtartani a szép ünnepélyt. 

Halge Lindberg, a világ leghíresebb oratorium- és 
dalénekese (bariton) szerdán, 26-án este 8 órakor a 
Tiszában adja hangversenyét. (Harmónia), 

— A szegedi ág. evangélikus egyházköz-
ség március 23-án az Oiztrovszky-utcai evang. 1 

iskolában (istentisztelet után) évi rendes köz- j 
tyülést tart, amelyre az egyháztagok megjele-
nését kéri az elnökség. 

Eljegyzés. Beck Dezső, Szőreg és Weisz < 
Rózsika, Oravica jegyesek. (Minden külön ér- ' 
tesités helyett.) 

központi épületükön. 
— Halálozás. Glöckner Jóisef, Glöcknsr 

József vesytiszütó fi?, pénteken a budspesti 
Verebély klinikán meghalt. Holttestéi hazahozzák 
és hétfőn délután négy órakor temetik az 
Itkohrt-utci gyáBzhájből. 

A Budai Dilárda szenzációs műsoros hangversenye 
április 6-án vasárnap este 8 órakor a Belvárosi Mozi-
ban. Jegyek Harmóniánál és az egyesületi tagoknál. 

Női szalmakalapokat modellek után alakit 
Ruzicska, Iskola-utca 31. 

Kállay dr. Jogiszemináriuma Pallavicini-utca 
3 alatt f o g a d e g é s z nap. T e l e f o n 89. n 

— A M. kir. Ferenc József-Tudományegye-
t e m z s i d ó h a l l g a t ó i n a k március 29-én menzájuk 
javára rendezendő műsoros estélyére, melyen 
Szász Edit operaénekesnő, Szegedi Iza zongora-
művésznő és Bihari Sándor operaénekes működ-
nek közre, a meghívók kibocsátását a rendezőség 
befejezte. Miután egyesek nevei a rendelkezésre 
álló névsorból tévedésből kimaradhattak, fölkéri a 
rendezőség mindazokat, kik meghívóra reflektál-
nak, igényüket a rendezőség hivatalos helyiségé-
ben, zsidó iskola, Margit-utca 11. a déli órákban 
bejelenteni szíveskedjenek. Ugyancsak itt a jegyek 
is előre megválthatók. 

— fiéifóiői kezdve megdrágul a gyógy-
szer. Mint ismeretes, a mu!t év decemberében 
jelent meg a népjóléti miniszter rendelete, amely 
megengedte, hogy a gyógy- és kötözőszerek 
árához az elárusítók 90 százalékos felárt szá-
míthassanak. A népjóléti minisiter most egy 
ujabb, 31 427—1924. II. számú rendelete sze-
rint 1924 március 24 tői, hétfőtől kezdve a 
gyógyszerészeknél 150 százalékos, a kötöző-
szereknél 120 százalékos és végül az edények 
betéti áttételeihez 100 százalékos felár szá-
mithaló fel. 

Helje LlndberJ ária és dalestélye 26-án. 
— Adófölszólamlási tárgyalások folyó hó 

24-én, hétfőn. I. számú bizottság a Kamarában a 
fölszólamlási bizottsághoz címzett jövedelem és 
vagyonadó helyesbítési kérelmeket tárgyalja a kö-
vetkező sorrendben: Id. Juranovits Ferenc Deák 
Ferenc-utca 25. Schermann Kálmán Tisza-kávé-
ház, Fischer Zsigmond Szentháromság-utca 2. 
Wiesner Salamon Oroszlán-utca 5. Róth Noe 
Tábor-utca 5. Dr. Balassa Ármin Vörösmarty-utca 
7. Bach Miksa Széchenyi-tér, Bach Antal Széchenyi-
tér. ö z v . Csorvai Rieger Jánosné Pallavicini-utca 
3. Wolf Ferenc t. főorvos Feketesas-utca. Löbl 
Fülöp Báró Jósika-utca 14. Grosz Lipót Mars-tér 
17. Bárkányi Emil Budapest. Márki Miklós Bokor-
utca 13. Kertész József Attila-utc 3. Sulyok Pál 
Báró Jósika-utca 24. özv . Köpés József né Maros-
utca 42. A II. és III. számú bizottságok a meg 
nem felebbezett adótételeket is felülvizsgálták é s 
most azokkal a felekkel tárgyalnak, kiknek adóját 
fölemelik. 

Ékszerkészítés Fischer Testvéreknél Kárász-u. 
— A koronacsempéazek második cso-

port]* előtt kihirdette a vizsgálóbíró a le-
t a r tóz ta t á s t . Budapestről jelentik: A korona-
csempészek második csoportjára is rákerült 
végre a s o r . Gyors tempóben lefolytatott ki-
hallgatások után a vizsgálóbíró mind a tíz 
gyanúsított előtt kihirdette a letartóztatási vég-
zést. Sipos Dezsőt, Malericza Miklóst, Petkovtcs 
Bélát, Csipkés Albertet, Hegedűs Palt és Katzer 
Bilát mint bűnösöket, Mayer Andort, Weisz 
Miksát, Róth Miklóst és Nagy Jenőt pedig 
megvesztegetés bűntettében mint bűnsegédeket 
tartóztatta le a vizsgálóbíró. A letartóztatás ellen 
mind a tiz fe'folyamodást jelentett be. 

Cimtáblák Jónásnál Polgár-u.8. Telefon 17-02. 
Nyakkendőket készít és javit legszebb kivi-

telben Sándor Ibolya, Mérei-utca 7., 1. em. « 
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Paramount filmattrakció! 
A budapesti Royal-Apolló és Omnia mozgószinházak négy hétig tartották műsoron! 

Asszony, aki megbűnhődött 
Bűnös asszony — Sikamlós utakon 

Amerikai társadalmi dráma, 2 részben 10 felvonásban, mindkét rész egyszerre. 

I. rész: A pénz hatalma. II. rész: Mindenható szerelem. 
Főszereplők: Leatricejoy, Thomas Meighan és Louis Wilson 

Előadások kezdete: 5, 7, 9 órakor, vasár- és ünnepnap: 3, 5, 7 és 9 órakor 

EP 
Telefonszámok 

363. és 345. 
Széchenyi-tér 8 

szám alatt. Egyesült Kereskedelmi és írógép R.-T. 
Iróftép legolcsóbb beszerzési forrása. Gyári árak. Ujak és használtak, lavitó műhely. Kellékek raktára. 


