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A liberális lista nem pártlista. Kizárólag azok dolgoznak ellene, akiket 

indokolatlan személyi törekvések vagy felekezeti gyűlölet vezetnek 

HireR 
H ü fO~7 Szombat. Rám. kai. Dam. János f 

Protestáns Hajnalka. Nap kel 5 m 51 
pertkor, nysgnik 18 ára 21 vénkor. 

iouiogyi könjwíái nyitvii d. e. lü—l-ig, d. u. «-7ig, 
Mnzcnw nyitva ö. e. I0—í2-ig. 

Egyetemi könyvtár (központi egyetem i. emelet} 
ayitvn d. e. S-l-ig, d. a. 3—7-if. 

A szintlázi előadások délután fél 4 és este fél 5 
Arakor kezdődnek. 

Szegeden a gyógyszertárak közül szolgálatot tar-
tanak ; Frankó Andor Kálvária ucca 17 (telefon 225), 
Leinzinger Qyula Széchenyi tér (telefon 352), Mo-
csáry Sándor Kelemen ucca (telefon 391), Nindl János 
Petőfi Sándor sugárut 41 (telefon 777), Moldvány 
Ujos Újszeged (telefon 846)), Török Márton Csongrádi 
tugáru! (telefon 364). Nyitás reggel fél 8, zárás este 
.'il 7 órakör. 

— Április eleién rendkivfili feözgyü ét sJé 
berfll az egyetem ügye. A tanács az egyetem 
elhelyezésének az flgyét nem tflzíe a márciusi 
közgyűlés napirendjére. A polgármesteri öl n?ert 
értesülésünk szerint április etején rendkívüli 
k ö z g t ü l i s ül össze, bogy a kérdés egész ko®p 
íexurnát letárgyalja. Előreláthatólag sz elhelye-
zés ötmillió aranykoronájába fog kerülni a tel-
kek megváltásával együtt a városnak. Ötmillió 
aranykorona helvenrailliárdnak felel, meg. Eit a 
hatalmas összege>, vagy belföldi, v*gy pedig 
külföldi kölcsön formájában veszi föl a város. 

— flercz«g Faranc szombaton délután ér-
kezik S legedre. A Dugonics-Társas ág vssár-
nspi föIo?»a*é-ü!és5n tartje meg — mint isme-
retes — Herczeg Ferenc székfoglaló előadását. 
A népszerű iró szombaton délután a pesti 
gyorssal érkezik meg Szegedre. A vau tól 
egyenesen a DMKE be híjtat, ahol elnöVöirii 
fog az igazgatósig ülésén. Esti a polgármester 
vendége leiz vacsorán. Vasárnap dilbsn dr. 
&a/ay József keröleti főkapitány, a Dt^onics-
Társaság elnöte látja vendégül, este pedig a 
főispin. Herczeg Ferenc az éjféli vonattal uíszik 
vissza Budapestre. 

—• A szinház szanálás?. A stisiügyi bízott" 
ság pénteken délután dr. Qaál Endre kultur-
ianácsnok elnökletével ülést tartott, amelynek 
egyetlen tárgya a szinház szanálása volt. Az 
elnök elmondotta, hogy azi a szerződésterve-
zetet, amelyet az ügyészség állitolt össze és 
amely fu ajdonképpen csak a fölmerült tervek 
egybevetése volt, a kiküldött albizottság nem 
tartotta alkalmasnak a tárgyalása. A szinügyi 
bizottság hisszas vita után kimondotta, hogy 
javaslatom terjeszt a (anács elé, javasolni fogja, 
hegy a város nyújtson kölcsönt a színigaz-
gatónak, még pedig a színházi föiszere'és 
reális értékének hetvenöt százaléka erejéig. 
Kösse le zálogul a szinház teljes fölszerelését, 
söt azokat a fölszerelési tárgyakat ís, amelyek-
nek beszerzésére csak ezután kerül sor. A szín-
igazgatóval természetesen szigorú sierződést 
keU kölni, amely mindenben garantálja a város 
étdekeit. 

— Kinevezések. A magyar kir. pénzügy' 
miniszter dr. Dely Ferenc pínzüg^i fogalmazót 
aegidltlkárrá, a vallás- és közoktatásügyi mi-
niszter Takdcwé B o j s i l z k y Jolán, Gadlné Polcz-
aer Erzsib:t, S z e g s z á r d i n i Cstngery Piroska, 
Fekete Esz'er szegedi, Rlblczey Rózsa hódmező-
vásárhelyi állami polgári iskolai tanárokat a 
IX, fizetési osztályba nevezte ki. 

— Díszülés az Egyetem Barátai Egyesü-
letének nyelv , történet éa böfcsészeímdo-
mányi szakositályábzn. A szakosztály ma, 
március hó 27 én, szombaton délután 6 óra-
kor a körponti egyelem II, emeleti aulájában 
II. Rákócsi Ferenc 250 évss sxü e'ési évfordu-
lója alkalmából dissűlfst tart a következő ma-
jorral : l. Elnöki megnyitó. Mondja: d t . Badzy 
Árpid egyetemi tinár, elnök. 2. „Eszterházy 
Antal gróf császári ezredes Rlkéczi hűségére 
lét" cimmel előadást tart dr. F i r b d s Oszkár 
állatni förtáliskolai tanár. 3. Léray: Mikes cimű 
kölferffiénjét szavalja: Neubetler József. 4. „Rí-
kéczi Szegeden" eltömd előadást tart: dr. 
B m a e r Já-os egyetemi magántanár. 5. Az 
Egyetemi Ifjúsági Énekkar kurncdilokat ad 
e ő. Belépődíj nincs. Érdeklődőket szívesen lát 
ez Elnökiig. 

Ma sem isznak kevesebbet a szegediek, mint a háború előtt. 
& t a n á c s nem hajlandó a borfogyasztási adó leszállítására. 

szolt. Kijelentette, hogy a bortermelőket nem a 
borfogyasztási 8dó te«zi tönkre, hanem az, 
hogy a kormány a szomszédos államokkal még 
m i a d i g sem kötötte meg a t u r l f á l i s egyezmé-
nyéket, igy a kor kivitele elé nagy nehézségek 
kerülnek, pedig a csonkaország lakossága nem 
fogyaszthatja el azt a bortömeget, amely itt 
terem. Igazságtalannak tartaná, ha a város a 
borfogyasztási adót községi pöiadó t o r m á j á b a n 
a város összlakosságára hárítaná á t , mert a 
borfogyasztási adót nem a termelő, nem is a 
kereskedő, sem pedig a kocsmáros nem fizeti, 
hanem az, aki fogyasztja a bort. A borfogyasz-
tási sd bíl a városnak az éri jövede me kö-
rülbelül nyolcmilliárd korona. Ha leszállítanák 
a kulcsot, akkor csupán hatszázmillió korona 
maradna ebből a jövedelemből. A községi pót-
adó ötszázalékos emelése sem jeleni löbbet 
hatszázmillió koronánál, igy a város nem ta-
lálna kárpiflás', psdig erről a jövedelméről 
semmiesetre sem mondhat le. Kimutatta végül 
a polgármester, hogy Szeged város évi bor-
fogyasztása ma sem kevesebb, mint amennyi a 
háború előtt volt, amikor harminchatezer hektó 
bort ittak meg a szegediek. Tehát a bor-
fogyasztási ado nem csökkenti a belföldi bor-
fogyasztást. 

A küldöttség természetesen elégedetlenül tá-
, vozott, a lanác* pedig elha'ározta, hogy Gerle 

Imre indítványának elutasítását kéri a köz-
gyűléstől. 

Besiámolt a Dllmagyarország arról a kor-
mán} rendeletről, amely fölhatalmazza a váro-
sokai, hogy a borfogycsztási illetéket leszállít-
sák, az igv elmaradó jövedelmet psdig a köz-
ségi pötudó kulcsának mérsékelt fölemelésivel 
péioHtassák. Ext a rendeletei a bortermelő érde-
ksüségek kívánságára adüa ki a kormány, mert 
a bor'ereelőfc helyzetének súlyosságát méltá-
nyolni kívánta. De a szugedi bor ermslőír, mint 
most kitűnt, ártalmasnak tartják a javukra 
szánt rendeletet. 

A szerdai közgyűlésre dr. Gerle Imre kor-
máuyfőtanácsoi én m b borterm elő társa kösös 
indítványt nyújtottak b?, amelyben azt kérik, 
hogy a város szállítsa le a borfogyasztási ille-
téket lilerenkint három-ötszáz ío'ondra az eddigi 
2380 korona helyett. Az indiiványban kiUjiik, 
hofcy a bortermeset a magas borfogyasztási 
tudó jutatta a tönk szélére, amiatt kevis a bor-
fogyasztás. Ha a város leszáilitjs a; adó kul-
csá*, üiegruanli a ssegedi bortermelőket, az el-
marad} jövsdeluct psdig a kössigi pitadó öt-
százalékos Jölemelésivel könnyen pótolhatja. 

A tanács éppen az indítvány előkészítésével 
foilaikoxott, amikor jelentették a polgármester-
nek, hogy a bortermelők küldöttsége kiván 
elébe jámlni Kiss Feranc miniszteri tanácsos 
vezetésével. A polgármester a tanácsteremben 
fogadta a küldöttséget. Kiss Ferenc közölte 
röviden a polgármesterrel, hogy a bortermelők 
a borfogyasztási adó leszállítását kérik a tanács-
tól. A polgármester hosszabb beszédben vála-

— A Dugonics-Tárasság Sz:>it«sen A 
Dugonics-Társaság ma, szombat este Szentesen 
tar; kullurestélyt a* oltani intelligencia meg-
hívására. A megye >áz nagytermiben tartandó 
estélyen dr. Statoy József a közművelődési 
egyesülete uő!, dr. Tonelli Síndor a jö/ő tech-
nikai fejlődéséről bjszél, Juhász Gyula kölie-
fölényeket olvis fői, Móra Ferenc psdig aktuális 
iiodalmi kérdésekről tart előadást. 

z Fehér és a]onr hímzésre a varrógépen 
teljesen ingyen tanítja meg vevőit a Singer 
varrógép részv.-társ. Szeged, Kárász uc ca. l m 

— A duhajkodó lesénvektől megsznrkált vámőr-
százados pöre. Emlékezetes, hogy Szilveszter éjsza-
káján Csanádpalotán, duhaj rodó legények leszúrták 
Ar.tnl László vámörsszázadost, aki súlyos sérülése után 
sokáig nyomta az ágyat. Az eset után a csend *iri nyo-
mozás azonnal elfogta a tetteseket Kanalas Fái és tár-
sai személyében, akik bevallották, hogy bosszúból tá-
madták meg a vámőrszázadost és szurtá* meg. Be-
ismerő vallomásuk szerint a csanidpalotai uri kaszinó- j 
ban szilveszteri bál volt. amidőn a fényesen kivilágított 
táncterembe Kanalas Pál és társai is betévedtek. Itt 

történt azután, hogy Kanalas Pál az éppen táncoló 
vámőrszázad3s lábara lépett, aki földühödve pofonokat 
igért Ksna!asr>ak és a nagy nyilvánosság előtt erős 
hangon rendreutasította az ügyetlen legényt. Kanalas 
megszégyenülve távozott a bál helyiségéből és néhány 
barátjának elmondva az esetet, elhatározták, hogy zár-
óra után meglesik a hazafelé igyekvő századost és 
»elégtételt* vesznek a serelmekért. A vádirat szerint 
Kanalas társai lefogták az ellenkező századost és a 
veszekedés hevében Kanalas Pál bicskát rántott és 
nyakszirten szúrta a századost. Az előzetes kihallgatá-
sok alkalmival Kanalas Pál beismerte tettét és hajlan-
dónak mutatkozott arra is, hogy bocsánatot kér a szá-
zadostól. A pénteki főtárgyaláson azonban Kanalas Pál 
már azzal védekezett, hogy önvédelemből követte el 
tettét, mivel a vámörszázados lelő réssel fenyegette 
meg. A védelem előterjesztett egy indítványt és kiaall-
gatását kérte Nyerges András napszámosnak, akit a 
vámőrszázados szintén le akart Iónt azoa az emléke-
cetes éjszakán. A biróság hosszas tanácskozás után 
helyt adott a bizonyítási kiegészítésnek és Nyerges 
András kihallgatását elrendelte annak tisztázására, hogy 
a vámőrszázados őt is lelöyéssel fenyeget'.e-e meg. 

x Varrógép Javításokat gyorsan és olcsón 
eszközöl a Singer varrógép részv.-társ. Szeged, 
Ká ász ucca 1. sz. á7| 

Csak nyolc napig tart a húsvéti 

olcsósági vásár! 
dfvTzi cérnakezfijü divatŝ eicbcn 25 ooo-töi 

Divatos fátyolhariinua 38.000» 

Ia női harisnya selyemfényű 25 000-

patent gijermekhariinija 10.000» 

Férfi ing I a zefÍrből 2 garra l . . 8 8 0 0 0 

j?éraés eiőerntjők divatjaiéi.. I JO.ooo-•től 

Hői kölöífmellény i ISO.ooo 

Flor lérÜZOkni divat színekben . . 25 ooo 

Selyem nyakkendők . 3 8 ooo-tőt 

Poupiin elejü ing 2 eau&rai. . 95.ooo. 

Selyem jambósapkák. . . . . IS.ooo. 

Női ing, jó vászonbél hímem 31.ooo 

Saját gyártmányú kötött áruk meglepő olcsó árakon. 
Valódi pécsi Hamerli-féle bőrkeztyük. 

Lampel és Hegyi férfi és nöi divatáruháza 
Tisza Lajos körút Püspökbazár-épület 


