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München 1923-ban.

az embert, mert kénytelen volt odafordulni,
hanem ahol gyorsan sorra kerítik és előzéke(A Szeged tudósítójától.) Egy heie járam nyen kielégítik. Egyszer hosszú ideig figyeltem
München utcáit, régi és uj házait, pompás kép- egy ilyen rendőrt. A két kezével dirigálta a
tárait, reggeltől éjfélig állandóan zsúfolt étter- forgalmat, közben pedig a legnagyobb nyugameit. Az egészen kezdetleges naivitáson ig iul- lommal adta
felvilágosításokat. Igaz, hogy ez
tenne, ha impresszióim hatása alatt most fel akar- nem uj dolog éa hogy igy van sok más világnám fedezni München', ezt a drága és eleven vá- városban is. Még sem árt beszélni róla, részben
rost, akár azok i észére, akik még nem jártak péidaadásul, részben azért, mart ha idegenbe
itt, skár azok részére, akik itt jártak, de — nem szakadunk, ezek a rendőrök a mi legjobb
látták. Aki megszokta, hogy a napi események barátaink.
krónikása legyén, kizárólag arra szorítkozik teMünchen világvárosi képe eiekben a napokhát, hogy megrögzítsen képeket, ame yek ujak, ban megváltozott. Készülnek a 13. német birovagy annyira jellegzetesek, hogy képtelenség dalmi tornaünnepélyre. A hét második felében
őket megemlítés nélkül hagyni.
öntötte a vonat az érkezőket. A csapatok hazafias
Legelső dolgaim egyike volt, hogy elmentem nótákat énekelve vonu'nak bs a városba. Sok
a világhírű müncheni képtárba. Szerencsére zentkarral jön, amelyek hangszet felszerelése és
mugamma! vittem az útlevelemet. Enétkül, vagy játéka hasonlít a francia gyarmati csapatodéhoz.
valami más igazolvány nélkül nincs bemenet, A város kezd díszbe öltözni. A: utcákon nsppal,
aminek magyarázata, hegy a németországiak éjjel hangzik a „Heii". A tornászokat majd
5000, a külföldiek 50.000 mátka belépődijat mind magánlakásokban szállásolták el. Közel
fizetnek. Sok«al cifrábban csinálják ezt a meg- félmillióra bee üik aaok számát, akik a birokülönböztetést a színházakban. A pénztár min- dalmi íornaünnepélyte ideérkeztek. Vendéglőben,
denkinek kiadja a jegyet a sziniapon feltünte- étteremben, kávéiiázbin művészet helyet kapni.
tett árért. A j^gyszedő azonbin a jegy mellett A nevezetes Hofbrau udvarán és termeiben
vaey rendőri igazolványt követel arról, hogy beláthatatlan tömegű ember áll, ül, szorong és
németországi, vagy útlevelei. A zuschiagotsztan tolong. Kedélyes jeteneteket brutális kirobbanások
aszerint keli fizetned, hogy hunn^n gyüitél. Az vallanak fel. Ahogy az ember szemlélődik ebben
oroszok és lettek fizetik a legkevesebbet, a jegy a kav tgásban, erőt érez kisugározni belőle.
árának 25 százalékát, a magyarok, románok, De most politikai iusák hdványra betegitik ezt
bulgárok és osztrákok 100, minden más nem- az erőt, bár sok jel arra mutat, hogy a nép,
zetbeli 200 százalékot fizet. A németországiak mint nálunk is, nem fogji tar:ósan követni a
mind fel vannak szerelve igazolvánnyal és pél- vezetőket a léves btakon.
dás fegyelemben vetik magukat alá az ellea- j
Kizai Simon.
őrzésnek. Valamennyire a tárgyhoz tartozik, "
tehát megemlítem, hogy csak felházakat IáUam
és hogy Pali LÍÓ és Lehár egy e*y náiunk raé
Pérwtár 582. B ö l v á P O S Í M O Z Í i g l ' ^ M
nem játszott operetje mellett magyar operettel
julius 21. és 22-én, szombaton és fctsáraap
is játszanak, Kát nán Imre egvik darabjá'. Ft
jegyzem meg, mint érdekességet, ho^y a mUuctieni „Práter" ecyik babszinháza is köven li*z
Nagy történelmi dráma 6 felvonásban,
útlevél fjimu'atását, bár hosszura nyűtt orrai
Főszereplők
:
M1NDSZENTHY MÁRIA és HANNA RALPH.
várdogálnak a szórányosan érkező látogatókra.
Azon kihűl:
Ide Ausztriából jöttem, ahol már már türhetetieri garázdálkodást visznek véghez az Arakkal. Mint hallom, az osztrák nyaralóhelyek
Cirkuszdáoft 5 felvonásban.
Főszereplő: Henriette Bonnard.
kőiül az olyanok ig, mint amilyen a bájos fekElőadások
5, 77 6 és
9 6 órakor.
vésű éi kedves Ze 1 am See, amely amellett
fc.ioadas.ok kMdetpkezdete. VHétköznap
a s á r n a p 3> 5
a 9
rakor
több világhírű kiránduló hely és turista nevezetesség közvetlen közelében fekszik, te jesen
Üres. Ci&k Gasteín van tel*. A bajor és németországi nyaralóhelyek ezzel szemben mind zsúfoltak Fürdőhelyen nem jártam. De az idege- \
nek m gnyuzására már itt is kezd ébredezni
Mivel hogy világéletömbe igaz bötsületös embör
némi hajlat dóság. Ugyanazt a tárevat az egyik
vólam, hisz máskép biró se lőhetnék, ömaf. ezúttal
üzletben 70.000, a másikban 40.000 márkáért
kapoű meg, aszerint, hjgy raegissierték e rólad, ; is óva intőm külön-külön, no mög együt véve is a
zidevalósi embör, asszony, lány no mög a gyerök
hogy nem németországi vagy. A birbély kát
rokonságot, hogy t
napon át 3000, a hurradik napon 12000 márkát kért. A fölöméit tarifát nem akartam megfizetni, mire lement az árral 5000 márkára.
Találtam e^y üzletet, a Karls-platzon, amely —
el kell ismerni — tiszteletreméltó nyíltsággal jár
el. Kiírta a bejáratnál, hogy csak németországiakat szolgál ki. Gyönyörű szöveteket árusít,
koronára átszámítva csudálatosan olcsó árért.
kimona szöcsköm ösze ne cseréjék tévedésbű se
Több ilyen, vagy hasonló feliratot nem találmás ij fajta játékszínnel, mert
tam. Ellenben gyakran találkoztam üzletek ajtaján ezzel a táblával:
DER FRANZOSEN IST HIER
DER El NTRITT
VERBOTEN.

Királynő kegyence

LÁNGKERÉK.

OvásI

»

München lakosságának számához képest
hatalmas területen fekszik és közismerten szédítő
forgalma e nagy terület arányiig csekély részén
bonyolódik le. Egy-két főutcáján ember ember
hálán tolong. Állandóan csilingelő biciklik soka*
sága fut és veszettül tülkölő autók száguldanak.
Ezt azért említem meg, mert nem hagyhatom
szó nélkül, amit ebbc-n a sokadalomban a
müncheni rendőr végez. Négy utca kereszteződésénél áll például az egyik. Megállítja, majd
tovább indilja a különböző irányokból jövő
villamosokat, autókat, kocsikat. Jelt ád a gyalogjáróknak, hogy mikor mehetnek át az egyik
oldalról a másikra. Közben intelligens módon
ád preciz választ, akik útbaigazításért fordulnak
hozzá. Olyan, mint egy népes hivatal az utca
közepén, ahol nem mogorvák és nem utálják

Utolsó hét I ! !
Mig a raktár tart
félároii kaphtó

Martsa
lakodalma"

Göre Harisának
lakodalma

csak egy vót, van és lösz a Zigazi ami pedig nem
más, mint a „legújabb eresztésnek" a Zelsőnek,
ami mán rogyásig mönt, össze visza folytatása.
A lepéndi melékormány nevébe :
Keit mint fönt.
Előttünk:

Durbinls Pál
Katufrék János

Göre Gábor

esküdtek.

biró úr es. ká.

KáUa fziginij
mint hamis tanu.

-' Mix*élc
A londoni sebészeti

kongresszus

kimondotta, hogy legközelebb 1926 ban ül össze.
A kongresszus elnöke Giordano egyetemi tanár
lelt. A mai napon tartott előadások során nagy
érdeklődést keltett a francia doktor Cosset előadása, oki előadása keretében bemutatta az
idegek átültetésének uj módszerét. A felfedezés
különösen a háborúban szétroncsolt idegzetű
katonák gyógyításában
nagy szerepre
van
hivatva.
— Beiratkozás a Ferenc József-Tudományrgyetemre. A Szegeden működő Ferenc JózsefTudományegyetemen az 1923/24-ik tenév dsfi
felére a beiratkozások 1923. évi szeptember hó
1—12-ig tartanak. Azokra nézve, akik elsőizben
iratxoznak be a Ferenc József-Tudományegyetemre, 1923. évi szeptember hó 10-én kezdődnek és ugyanazon hó 15 ig bezárólag tartanak.
Akik e határidőn belül valamely elháríthatatlan
akadály miatt fenti időpontig személyesen nem
jelentkezhetnének és akadályoztatásukat érdemlegesen igazolják, az egyetem rektoráiak külön
engedélyével, legkésőbb azonban október hó
14-ig beiratkozhatnak. Mindazoknak, akik az
egyeie^nek az előző félévben nem voltak hallgatói, felvételi engedélyért kell folyamodniok. Az
auguszu* 1— 31 e között benyújtandó eziránti
szabályszerűm felszerelt folyamodványok azon
karnak címezendő!; és dékáni hivatalánál nyújtandók be, ameiy karba a folyamodó beiratkozni kiván Az egyetemi Hjrthy Miklós-interná usba leendő feívetelért az internátus felügyelő
bi?.o'tságához c m elt kérvényben szeptember
hó 12 ig lehet folyamodni.
— A szociáldemokrata p&rt v t s á r n i p népgyűlést tar». A szegedi szociáldemokrata párt
vasárnap délelőtt tiz órakor a Korzó Mozi nyári
helyi égébe i népgyül st tart, amelyen több fővárosi kép/iselő kiküldött ves-. részt. A párttitkárság már összeállította a népgyűlés tárgysorozatát, amely szerint a s ónok< k az általános politikai helyzetei, a drágaság, a létminimum, az állandó értékű bérmeghatározás k, a
béregyeztető hivatalok, a sajtószabadság és a
Népszava kérdésével foglaikoznik.
— Az uj dohányárak. A dohány jövedék
központi igazgatósága vasárnap adja ki a dohánynemüek uj árjegyzékét, amely vasárnaptól
kezdve életbeLp. A különböző dohánynemüeket
a jövedék igazgatósága 25—150 százalékkal
drágította. A közfogyasztásra szolgáló dohánynemüek árai értesülésünk szerint a kivetkezők:
Szivarok: Trabuco 150, Britannika 180, Cuba
120, Operas 130 korona darabonkint. Cigaretták: Nílus 65, Stambul 60, Memphis 50 korona. Egy ári lesz a Király, Hölgy, Hercegovina
és a Dráma cigarettáknak, és pjdig darabonkint
20 korona. Magyar cigaretta
15 korona,
Simphonia 23 korona. A dohánynemüek közül
középfinom török 225, Hercegovina 420, finom
török 550 korona 25 grammonkint.
— Kisajátítják Észtet b á z y Pál kastélyát.
Az osztrák nemzetgyűlés mai ülésén Borávics
nyugatmagyarországi szocialista képviselő benyújtotta javaslatát, amelyben szükségesnek
tartja, hogy a nemzetgyűlés kisajátítsa
Eszterházy Pál kismartoni kastélyát. A kisajátítást
sürgető javaslatának megokolásában azt hangoztatja, hogy a nyugalmagyarországi tartománytanács székhelyének azért nem tudnak alkalmas
várost találni, mert sehol sincs alkalmas épület.
Esterházy kastélya erre a célra igen megfelelő.
Általános közérdek tehát, hogy a nemzetgyűlés
a kisajátiíási eljárást kimondja.
— Bukovinában vulkán akar kitörni?
Dornavatrai jelentés szerint a Dornavatra közelében 1495 méter m?gas Ralimann nevü hegy
kialudt vulkánja nyugtalanító tüneteket mutat.
A hegy földalatti gyomrából morgás hallható,
horpadások állottak elő, sziklatömbök sülyed ek
el és gyakran fehér párák szállnak fel a horpadásokból. A környék lakossága fél, hogy a
vulkán rövidesen működésbe kerül.

Korondi és Lichtmann cipők
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