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Csatakiáltás: 20 korona!
(A Szeged tudósítójától.) A Prófétában találkoztam velük először. Egy csoportba verődve
állottak hárman hajadon fővel és összebújva,
— mint csaták zajában egy dombtetőn a generálisok. A negyedik egy fehér asztal mellett
ült meggörnyedve és magába meredve. Ez
sötét ruhában volt és fején lapos kék sapka
piros csíkkal, — mint az angol gyalogosok.
Sápadt sárga belükkel állott a sapkája vörösén :
Die Heils Armeé.
Az Üdv Hadserege! Szombaton jöttek Szegedre a fővárosból és holnap már utaznak
tovább Félegyházára. Jobbára fiatalok, — amint
mondják a nevüket, fanatikus hit lángol szemükben, mint hajdan a katakombák keresztényei 1 — Csopják Gábor, Moldovány Lajos,
Szőke István és Szabó Ferenc. Moldovány
odateszi a neve mellé: kadétl Ő uniformisban
van, a többiek gomblyukában kis szalag három
csíkkal.
— A kék az alkohol — mondja CsGpják —,
a piros a prostitúció, a sárga az ópium és a
nikotin elleni küzdelmet szimbolizálja.
Aztán heves vitába kezdünk, Csopják apostoli erővel kezdi magyarázni és bizonyítani az
Údv-Hadsereg tanait.
— Mi, ugy ahogy Angliában és a skandináv
államokban, katonailag szervezett hadsereget
akarunk, amelynek az a hivatása, hogy az emberiség minden tagjába beleoltsa a nazaréthi
tanításait: az Evangéliumot. Mi nem akarunk
uj vallást, hanem csupán azt akarjuk, hogy az
emberek mindegyikét hassa át az Evangélium.
Küzdünk a „száraz" törvények megteremtéséért, mert az emberiség legnagyobb veszedelme
az alkohol. Szombatonkint háromszáz millió
ember karja mozdul meg az alkoholért! Micsoda
romlás I — a legnagyobb romlás 1
— De — vetem közbe —, én azt hiszem,
hogy az emberiség legnagyobb romlása, veszedelme a mindent elpusztító háború. Mikor
ember a testvérét gyilkolja oly módon, amiért
a békében büntetés jár. Nem tudnám testvérem
leölni tőrömmel, meg kardommal, és nem szeretnék fiatal életem napjaiban meghalni egy
testvérem golyójától egy árok szélén . . .
— Mindegy, hogy mikor és hol — válaszol ő
— hiszen ugy is meg kell h a l n i . . .
— De négy millió ember, aki elpusztult
most a világromlásban és most itt állunk megszaggatva és vérezve . . .
— Ha az egyén át van hatva az Evangéliumtól — mondja Csopják — akkor ugy is
megszűnik a háború Mi különben is pacifisták
vagyunk, hiszen nem eszünk soha
állathust...
— Hogyan egyeztethető ez össze — kérdem
— hogy önök elsősorban nem a háborúk megszüntetéseért harcolnak? Hiszen az ember magasabb rendU,. mint az áilat és ha kímélik az
állatokat, az Üdv Hadserege mért nem prédikál az utcákon az egész emberiség testvériségeért, hogy szűnjenek meg az államok imperiálizmusai, ami nagyon elősegítené a népek
békéjét ?
— Békesség a szivekben, békesség a lelkekben — ez a lényeg, — válaszolja már-már
megrendülve.
Ezután elmondja Csopják, hogy háromnapos
szegedi tartózkodásuk alatt 70 előadást tartottak a mulatókban, nyilvános helyeken, korcsmákban és halászcsárdákban.
Agitáló utjukat mindig énekkel kezdik, amelynek szelíd dallama nagyon megkapja a hallga*
tókat. Majd beszédeket tartanak. Néha utcai
prédikációkat is az éjszakában.
Akkor elbucsuztunk. Moldovány Lajos kadét
elindult végig a kávéházakon és minden asztalnál megállott fekete táskájával kezéaen. Monoton hangon kezdte mondani:
— Bemutatom az Üdv H a d s e r e g é t . . . Vegyék meg lapunkat, a Csatakiáltást...
husz
korona . . .
Vér Qyörgy.

Leégett a szófiai Nemzeti Szinbáz. A
szófiai bolgár Nemzeti Szinház tegnap esti díszelőadása alkalmából kigyullad a színpad. Csak
a hamarosan megjelent mentők és tűzoltóság
pontosan szervezett munkájának köszönhető,
hogy a pánikot részben sikerült megakadályozni. Az áldozatok száma eddig két halott és
15 sebesült. A színpad, valamint a kellékraktár
épülete teljesen leégett. Az anyagi kár tetemes.

Hirek
— A Dugonics-Társaság vásárhelyi felolvasó-estéje. A Dugonics-Társaság szombaton este nagysikerű felolvasó-ülést rendezett a
hódmezővásárhelyi kaszinó nagytermében, amely
zsúfolásig megtelt az érdeklődőkkel. Szalay
József kerületi főkapitány, a Dugonics-Társaság
elnöke nyitotta meg a felolvasó ülést magas
röptű beszéd kíséretében. Utána dr. Tonelli
Sándor Közgazdaság és kultura cimen nagysikerű előadást tartott, majd Móra Ferenc néhány szép költeményét olvasta fel. Vézner Károly Petőfi múzsájáról tarlott előadást, majd
Móra Ferenc Petőfi korát ismertelte. A felolvasóülést dr. Szalay József elnök zátta be. Az
ülésen résztvevő előkelő közönség meleg ünnepléssel honorálta a Dugonics-Társaság tagjait
— Megvizsgálják a forgalmi a d ó panaszokat. A sok panasz végre még sem maradt
hatás nélkül, bár ezideig nem sok eredménnyel
járt. Biztató jelenség azonban, hogy a forgalmi
adó körül felmerült mindennemű kifogások és
sérelmek meghallgatása végett a kormány megbízásából ma Szegedre érkezett dr. Csekey mimiszteri tanácsos, aki holrisp, kedden délelőtt
10 órakor megjelenik az ipartestületben és az
iparosok panaszait meghallgatja. Innen a kereskedelmi kamarába megy a kormány megbízottja,
ahol a kereskedők sérelmei felől tájékozódik.
A Kamara ezúton is meghívja a kereskedő osztály beltagjait és a gyáros tagokat.
— A Duna áradása m i a t t nincs ivóvize a
fővárosnak. Szombat óta Budapesten 44, Újpesten 55 centimétert apadt a Duna. Az apadás áilandó jellegű. A színházak, a Városi
Szinház kivételével, melynek még nincs elegendő vize, ma este rendesen megtartják előadásukat. A káposztásmegyeri vízmüveket nagyon megrongálta az áradás. Emiatt a főváros
vízellátásának kérdése egyre súlyosabb. Egyes
kerületekben egyáltalán nincs viz, mig a belső
városrészeken csak az alacsonyabb fekvésű helyeken működik a vízvezeték. A város tanácsa
hélfő reggel falragaszokon közölte a közönséggel, hogy csak korlátozva szabad használni a
vízvezetéket. Horthy Miklós kormányzó ma délután kiment Újpestre és Megyerre, hogy megtekintse a viz alatt levő területeket.
— A Donátb-napi vásár. A Donáth-napí
vásáron alig volt valami forgalom. Ugy az árupiac, mint az állatvásár gyengének mutatkozott.
Az árak az egész vonalon emelkedtek, különösen a sertéspiac volt drága. Egy hízóért 30—
50.000 koronát kértek a tanyaiak. A lóvásáron
fellendülést tapasztaltunk, ami különösen annak
tulajdonitható, hogy a lómészárszékek meglehetősen elszaporodtak Szegeden és a lóhusfogyasztás állandóan emeikedik. Annál gyengébb volt a marhavásár, ahol 120—150.000
koronáért kínálgatták a hízott jószágot.
— Eljegyzés. Özv. Krósz Mórné leányát,
Irénkét Szegedről eljegyezte Boros Jenő Budapestről (Miaden külön értesítés helyett.)
— Leszerelik az árvizsgáló bizottságokat.
A kereskedelmi és ipari érdekeltségek folytonosan megujuló panaszaira most már a kereskedelmi miniszter is engedett az árvizsgáló bizottságok kérdésében eddig elfoglalt merev álláspontjából. Arról értesülünk ugyanis, hogy a
kereskedelmi miniszter az árvizsgáló bizottságok fokozatos leszerelését rövid időn belül elrendeli. A ,leszerelés alatt nem beszüntetést, hanem azt kell érteni, hogy a bizottságok hatáskörét fokozatosan megszükilik. A terv szerint
az árvizsgáló bizottságok élelmicikkek ármegállapításával nem foglalkozhatnak, mert tapasztalat szerint az élelmicikkek áralakulásaira jigy
sem tudnak befolyást gyakorolni. A kereskedelmi és ipiri cikkekre nézve is csak mint véleményező szervek maradnak fenn az árvizsgáló bizottságok, hogy árdrágitási ügyekben
segítségére lehessenek az uzsorabiróságnak.
— Góth Imre béphiállitása. Vasárnapi
számunkban megemlékeztünk Góth Imrének, a
szegedi festőművésznek a Kass-szálló halljában levő színvonalon álló képlyállitásáról,
amely a nagy és érthető érdeklődésre való tekintettel, még szerdán is nyitva marad.

Aranyat ér a réz is, mert ócska vörös- és sárgarézért igen magas árat fizet Deutsch, Hid-utca 1.
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M i n d e n n e m ű gépjavitáit, villany- és gázszerelést
legpontosabban készit Havas mérnök, Fodor-utca 2.
Telefon 17-79.
m

— Az orosházi feltaláló „légköri" elektromossága. A légköri elektromosság orosházi
„feltalálója" tegnap megbukott a találmányával,
mint azt egy alapos szakértői vélemény alapján
néhány héttel ezelőtt lapunkban megjósoltuk.
Verebély miniszteri tanácsos, aki tegnap a kormány megbízásából Dezsőffy „találmányát"
megvizsgálta, a „találmányt" nem találta gyakorlati célokra alkalmasnak. A szakértői vélemény szerint a találmány elméleti rendszerében
van egy-két olyan nóvum, amely kellő irányítás mellett alaposabban kidolgozva még gyakorlati eredményeket is mutathat fel. Azonban
a szekrény tetején a tányérok közé rejtve megtalálták azokat a rejtélyes lezárt dobozkákat,
amelyek megtöltött akkumulátort tartalmaztak...
Légköri elektromosság ! . . . szélhámosságköri
elektromosság...
— A szittyák. A szittyák, régi nevükön
magyar fascisiák tábora, vasárnap tartotta első
propaganda nagygyűléséi a régi képviselőházban. Jaczkovics Iván miniszteri tanácsos, a
tábor elnöke nyitotta meg a gyűlést. Elsőnek
Erdösy Vilmos, a tábor főtitkára lépett az emelvéayre és ismertető előadást tartott a szittyák
céijairól. A gazdasági diktatúra szükségességét
hangoztatta. Hangsúlyozta, hogy a szittyán a
kiralykérdést kikapcsolják. Utána dr. Baránszky
Gyuia és Havadi Barnabás tartottak beszédet.
— Kulturdélután. A szegedi zsidó hitközség székházában vasárnap délután nagysikerű kulturdélutánt rendezett a zsidó tanulóifjúság. A kulturdélután műsorán zene, szavalat
és felolvasás szerepelt és minden szám nivón
állott és a közönség zajos tetszésével találkozott. Ezek a kulturdélutánok igazi kulturát jelentenek és megérdemlik a legteljesebb érdeklődést.
Házasság. F. Fuchs Ferenc, Szabadka és
Stein Janka Szeged, f. hó 1 l én Újvidéken házasságot kötöttek. (Minden külön értesítés helyett.)
— A paprikások sérelmei. A paprikatermelők és kereskedők legutóbb felpanaszolt sérelmeiről a kormány is értesült és dr. Berkó Jójsef
állami fővegyészt küldte Szegedre, hogy a sérelmezett kéidésekben a felülvizsgálatot megejtse. Dr. Berkó vasárnap érkezett Szegedre s
munkatársunknak tett nyilatkozata szerint elsősorban az uj paprikarendelet nyomán keletkezett hangulatot fogja tanulmányozni és tapasztalatairól jelentést tesz a kormánynak. A főve-,
gyész az eddigi jelekből már is megállapította,
hogy a rendelet végrehajtásának nagyobb akadályai nincsenek és a felpanaszol; sérelmek
könnyűszerrel orvosolhatók.
— Meghosszabbítják az árdrágítás! t ö r vényt. Az árdrágitási visszaélésekről szóló törvényt, amely juniusban hatályát vesztené, értesülésünk szerint a kormány továbbra is életben
akarja tartani, mert még nem látja elérkezettnek az időt arra, hogy teljesen szabad kezet
engedjen az árdrágítóknak.
Az aj adótörvény rendelkezésének megfelelő, hitelealtett üzleti könyvek kaphatók Kovács Henrik
könyv- és papikereskedésében Szeged, Kölcsey-utca 4.
Telefon 10-48.
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— Felemelték a diszeli zsidóüldö ő büntetését. A mult ősszel ítélkezett a zalaegerszegi
törvényszék juhász Lajos dísze i lakos bűnügyében, aki tudvalevőleg azzal volt vádolva,
hogy a kommün bu.iása után Díszeiben és
I ^ p o l c á n zsidókhoz betört és társaival többet
k ö l a k me
f
Sp 1 ^ Társai kegyelmet kaptak ö a
zalaegerszegi törvényszék 12 évi fegyházra ítélte,
mig a Tábla ezt a büntetést 15 évi fegyházra
emelte fel.
Kállay dr. JogiaEemináriuma P a t l a v i c i n l - n t c a
3 alatt fogad cgéaz nap. T e l e f o n 89.
25a

— Adományok a polgármesteri gyorssegélyalapra. Csikós Nagy József elhalálozása
alkalmával Solymoss Elemér ötezer és a Szegedi Kaszinó kétezerötszáz koronát adományozott a polgármesteri gyorssegélyalap javára koszorumegváltás cimén.
A z s i d ó főiskolai hallgatók febr. 17-iki
bálja iránt a legszélesebb rétegekben mindjobban
nyilvánul meg az érdeklődés. A rend.zőség,
mely a legnagyobb buzgalommal fáradozik az
est sikeréit, ezúton kéri mindazokat, akik meghívóra igényt tartanak, de tévedés folytán nem
kaptak, jelentsék be igényüket telefonon 3-38 alatt
a Chevra irodájában, ahol jegyek is kaphatók.

