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Schorr Mór főkántor halála. 
(Saját tudósítónktól.) A szegedi zsidó 

bit,községnek gyásza van. Schorr Mór, a ki 

váló és neves főkántor ma este szivszélhü 

(lésben meghalt. 

Hatvanegy évet élt és harmincnégy év 

óta volt a szegedi hitközségnek főkántora. 

Ez idő alatt olyan eredménnyel és lelkiis-

meretesen látta iel hivatalát, liogy mindenki 

elismerését kivívta. Az egyház épen a. na-

pokban tárgyalta meg, liogy újból fizetés-

j a vit-ást ad a főkántnrnak. De nemcsak Sze-

geden kedvelték, hanem országos neve lett, 

egyházi körökben. Igy amikor tizenkét év-

vel ezelőtt Budapesten fő-kántort választott 

a zsidó bitközség, Seliorr is pályázott és éne-

kével óriási sikert, aratott. Bár nem őt vá-

lasztották meg, mégis általános fölfogássá 

lett, liogy a szegedi főkántorniaik legjobb a 

hangja az ország kántorai közölt. Különben 

Deinberg városa is meghívta régebben fő-

kántornak. Ugyanis Seborr Mór Lemberg-

ben született, ugyanott volt az -atyja: Schorr 

Ttarueb ikántor. 

Seborr Mór egyházilag rendkivül kép-

zett volt. Tgy nemcsak kitűnő zenész, de tu-

dós talmndista, feltűnő jó héber előimádkozó 

is. A zeneélet fejlesztésén i« buzgólkodott. 

Az ő sikere az A szaf-férfikar, ő adott annak 

programot. 

Az utóbbi időben teljesen visszavonul-

tan élt. Oka ennek az volt, hogy betegeske-

dett. Családja ápolta. De betegen se nyugo-

dott, fölkelt és tovább látta el teendőit. 

Olyan megfesizitett erővel dolgozott, liogy 

a nyáron az utcán összeesett, Ugy szedték 

föl és vitték haza. Belső vérzés, csak nyu-

galom seg.it, — mondotta az orvos. Fürdőre 

is elkeltett volna mennie, de nem ment. 

Megható Seborr Mór életében, bogy né-

hány órával az előtt, bogy meghalt, még 

egyházi funkciót, végzett. A mai péntekesti 

istentiszteleten ®nég énekelt és az orgonán 

játszott. 

*tca 
kivonat Xotányi János árjegyzékéből 

Nyers kávé. 
|aniaika 1 |s kg K L7o 
Portorico »|s kg K l-90 
Cuba Ja kg K 2" -
Arany Jáva 11a kg K 1-90 

Pörkölt kávé. 
Saját villanyerőre berendezett gőzkávépörköldémből. 

Íó minőségű 1|s kg K 160 

ünom minőségű A kg K 2 — 
Legfinomabb keverék (Cuba, Arany Menadó, 
Mocca) Is kg K 2 20 

Ta. 
Törmelék-tea Is kg K 2-50 
Congó-tea Is kg K 3 — 
Családi keverék I2 kg K 5'— 
Legfinomabb Király-tea i|s kg K 6- — 
Ceylon-tea a legerősebb zamatu 1 (a kg. . . . K 6-— 
Kitűnő teasütemény-keverék '|s kg K 0 80 

Rum. 
I liter családi tearum K 1-70 
1 liter finom Brazíliai rum K 3-20 
I üveg 7|io liter finom Jamaika rum . . . . K 3 20 

Vidéki megrendelések utánvéttel franco pontosan 
eszközöltetnek. 

KOTÁN Y I J Á N O S , 
kávé- és tea-nagykereskedő. 

Budapest, Bécs, Berlin, Abbaz ia . 
Szeged, Kárász-utca 5. szám. 

H I R E K 

Szegedi kalendárium. 
A7j IDŐ: Pénteken hűvös 

és száraz idő volt. Elbo-

g rult az ég. de nem esett. 

M | Szombat, a meteorológiai 

• naptár szerint változási 

nap, dacára ennek Meteor-

jelántése szerint az idő-

járásban lényeges változás nem várható. -

Sürgöny prognózis: Változás nem várható. 

A VÁROSHÁZÁN: délelőtt 10—1-ig 

fogad a polgármester, a főkapitány pedig 

11—l-ig. 

A KÖZKÓRHAZBAN: A beteg látoga-

tási idő délután 1—3-ig tart. 

SOMOGYI KÖNYVTAR: Nyitva dél-

előtt 10—1-ig, délután 4—7-ig. 

VÁROSI SZÍNHÁZ: Este 8 órakor 

Orpheus a pokolban, operett. 

URANIA-SZINHAZ: Az előadások este 

(l órakor kezdődnek. Bemutatóra kerül 

„Angol detektív dráma." 

VASS-MOZI: Az előadások este 6 óra-

kor kezdődnek. Bemutatóra kerül „Nick 

IVinter feltámad." A Rákóczi-szobor leleple-

zése. 

szerelem fonákságáról. Az elkeseredett vitát 

egy prózai közbeszólás zárta be: 

— Senki többet? 

. . . És a kétszáz jegygyűrűt megvette 

egy ékszerész, becsomagolta együttesen az 

egész társaságot egy papirdobozba és vitte 

megint eladásra őket. Nemsokára szétkerül-

nek ismét a nagyvilágba; külön-külön hazu-

dik mindegyik szerelmet, örök hűséget s elő 

életéről bizonyára óvatosan hallgat minde-

gyik. És mind illúzióról beszél, illúzióról, az 

egyetlen szép valóságról e rut reális világ-

ban . . . 

Kétszáz jegygyűrű. 

(Sajót tudósítónktól.) A szegedi Kézmü-

vesbank páncélszekrényének reteszeiben két-

száz jegygyűrű rejtőzködött. Kétszáz csillogó 

arany karika, melyeknek .mindegyike szerel-

mesek ujjaira készült, liogy majdan a hitve-

si hűség ós a szeretet szintből izálója legyen. 

A kétszáz jegygyűrű titokban, valami sú-

lyos, nagy drámai momentumok perceiben, 

lekerült a kétszáz ember ujjáról és elindult 

kálváriázni az élet reális utjain, ahol csak 

a fémértékét nézik és fizetik, ahol semmit 

se ér a gyürü viselőjéhez fűzött illúzió, vágy 

és remény. 

A kétszáz jegygyűrű különböző utakon, 

különböző időben, megjelent a Kézmüves-

bank zálogházában. A becsüs megforgatta 

mindegyiket külön-külön, belenézett nagyi-

tóval a szivükig, megkereste a fémjelzést, 

lecsend esi tette háborgó lelküket választóvíz-

zel és mérlegelte felháborodásukat. Azután 

bekerült mindegyik gyürü egy hideg papír-

zacskóba, onnét meg nagy, közös kriptába, a 

1 iá n cél-szekr ény be. 

Mindegyik gyürü más-más rekeszben fe-

küdt, egyedül és elhagyottan. Mindegyik les-

te a szabadulást, a megváltásit, — jobban 

mondva a kiváltást — és a feltámadást. 

Egyik sem tudott a másikról semmit és mind-

egyik azt hitte,'hogy egyedül boldogtalan. A 

megváltás nem akart eljönni. De a feltáma-

dás, a csodás kiszabadulás elérkeztt. 

A Kézmüvesbank zálogosztályában pén-

teken tartottak árverést. -Felnyílt a nagy 

páncélszekrény ós a vevő közönség ámulatá-

ra, kétszáz elzálogosított jegygyűrű került 

árverésre. Egymás mellett csillogtak a bá-

gyadt, őszi napsugárban a sárga, elhagyott 

aranygyűrűk és mindegyikük egy-egy kis 

tragédiát, félbenmaradt szerelmi regényt re-

gált. A küzdelmes életről értekeztek egymás 

között, a nehéz pénzügyi viszonyokról és a 

— Elhalasztották a katolikus nagy-
gyűlést. A katolikus nagygyűlés előkészítő-

bizottsága az este Zichy János gróf elnöklé-
sével ülést tartott a Katolikus Szövetség he-
lyiségében és egyhangúlag elhatározta, hogy 
az idei nagygyűlést elhalasztja. Hogv mi ok-
ból nem lesz az idén katolikus kongresszus, 
azt az elhalasztásról közzétett jelentésben 
nem mondják meg, csupán annyit említenek 
föl, hogy az elhalasztás tekintélyes egyházi 
és világi férfiak óhajtására történt. Minden 
jel szerint a mai háborús állapotok, a politikai 
harc és a bécsi eucharisztikus napok közel-
sége együttesen járultak az elhalasztás okául. 

— Az ország mérnökei Szegeden. A 
vasárnapi kettős ünnepség igazán minden 
tekintetben fényesnek Ígérkezik. A rendező-
ség, mely a -nagyszabású ünnepségek szinvo-
iia.lánaik emelésére mindent elkövet, az utolsó 
előkészületeket is megtette s ma reggel óta 
a. Tisza-szállóban tart a vendégek kényelmé-
re központi irodát. A mai nap programja az 
érkező vendégek fogadása és elszállásolása. 
A nagyobb csoportok elé és pedig a budapes-
tiek. temesváriak ós nagyváradijaik elé kü-
lön fogadó-küldöttség utazik. A Pestről ér-
kező előkelőségeket Reök Ivá.n elnök fog.ia 
üdvözölni. A nagyszámú vidéki vendégek 
tiszteletére ina este háromnegyed 7 és 8 közt 
katonazenekar tart hangversenyt a Széche-
nyi-téren, mely után ismerkedő est lesz a 
Tisza-szálló nagytermében. A rendezőség ez-
úton kéri fel a t. háztulajdonosokat, hogy 
házaikat a vasárnapi ünnepségek alkalmá-
ból ugy a város főútvonalain, mint .a Ra-
pai eb-emlékmű. környékén fel lobogózni -szi-
vesk elljenek. 

— Az uj lugosi püspök. A régóta üre-
sedésben levő lugosi görög-katolikus püspöki 
szék legközelebb uj gazdát kap. A kormány 
választása Frentiu Valér dr szászvárosi es-
peresre esett, akinek kinevezéséhez a herceg-
prímás is hozzájárult. A napokban megy föl 
a királyhoz a kinevezést kérő miniszteri ja-
vaslat. 

— Építési krach vagy föllendülés Szege-
den. A háborús események miatt egyelőre az 
eddiginél is bizonytalanabb képet mutat a 
gazdasági élet prognosztikonja. Szegeden ez 
idő szerint mindössze három számottevő épít-
kezés folyik: a Szeged-Csongrádié, Gróf Ár-
pád dré és a Temetkezési Egyesületé. Néhaiig 
százra tehető azoknak a kőműveseknek a szá-
ma, akik ennek következtében munka nélkül 
vannak és egyrészük vidékre ment el, az itt 
liommaradottak vagy más irányú foglalíke 
zást keresnek, vagy olyan inunkaalk-alinakra 
várnak, amelyek kisebb építkezéseknél, áta-
lakításoknál adódnak elő. Minden eddiginél 
nagyobb jelentőséggel lép tehát előtérbe az 
a kérdés, meddig tartanak a mai állapotok, 
milyen alakulás várható a közel jövőben az 
építkezés terén? A pónzkrizis áll természe-
tesen ezeknek a kérdéseknek a központjában, 
amelyet elsősorban az építkezési kedv szo-
•katlan föllendülése teremtett meg. Pranger 
legalább is áz építési kölesönök ellen kelt ki 
legjobban a riadójában, amellyel a válságot 
bevezette. Valószínűnek mondják, hogy a 
pénzhiány januárra megszűnik abban az 
esetben, ha a Balkánra lokalizálható háború 
akkorra megszűnik. Építészek véleménye sze-


