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Milyen is az a szerb kultura. 
(A Szeged tudósítójától) Ma délelőtt n tárn-

Örök érkeztek be Részkérői Szegedre, akik 
magukkal hoztak egy fiatal, teljesen kimerült 
asszonyi. Az államrendőrség szegedi kapitány-
ságára siettek és anélkül, hagy valakinek is 
felvilágosiiáat adlak volna, illetve, bogy meg-
jelentek volns akárhol is, Petkiczy rendőr-
kapitánytól kértek kína Ugatást. Alig telt el 
azután néhány perc, egy rendőrtisztviselő izga-
tottan rohant ki a rendőrkapitány szobájából a 
következő szavakkal: 

— Hallatlan . . ezek a szerbek . . . 
Az izgaloai azután szin'e p^cek ahtt á'ter-

je*t az egéfz foiyoíó a. Mindenki kérdezett és 
mindenki érd-klődöit, azoiöan se-kisem tudott 
szav. hihető rés/leteket, vagy csupán f Jvilágosiiást 
is A párját ritkító esetről, ac. ?!y még a 
legutóbbi é/ek viharos krónikáiban sem fordult 
elő, a Szeged munkatársa a kö.itk^z'; réüij tekdt 
Jelentheti: 

Ma a kora reggeli 6 á' ban a trianoni magy»r-
szerb halár röszkei izatkfiszán » szerb határ-
árok egy 25 év kérüli, feltűnően csinos fiatal 
uri asszonyt tettek át magyar területre. Az a i 
asszony — akinek nevét értöe ő okból ne 
írjuk ki —, egyetlen szál ruhában, anint 
Áionifdk, msl'ifrok*'bnn állott a magyar tefü-
leien, anélkül, hogy bármi is lr.lt voína nálo, 
sői fehérneműt is néikütiz'ie kell'tt. Amint ?. 
magyar ha árőrök n helyszínre érkezek és at^g-
szóii'ottáfc az uria^s or.yi, nem tudott egy han-
got sem mondani és kimerüttségébtn össze-
rogyott. Csak nogysokára tért eszméíert , ami-
kor is elmondotta tragédiáját. 

Három híttsl ezelőtt Belgrádban letar'óztattík 
a szerbsk, anélkül, hojív bárminetr ü f e v i l ^ o -
sflifr- adr-k vo'na. Ezután toloncházbg csukták, 
ahol két hétig szenvedett, m r g el pedv íe 
ho^tá* a h?tárra éi* egy zó nelkü: kidobták 
Jugoszláviából A* uriass7ony hc vi országi 
születést), u^a — annak ellenére, hogy n.n:et 
származású — negyvenkét esztendeje él Belgrád-
ban, ?ho] jele 't-g s állandó slkHmazátban 
van. Hi t hé te1, e elő.t jöt» ki az egy k belgrádi 
szanatcru i bol, ahol gy^ricckigyDan fekö.ti. 
Három beti fogsá:a #I.ti k l j é é n el *olt ztova 
a kü'világtól és semmi hirt nem kapott férjéről 
éi hathetes kisgyermekétől. 

Fogságát egy belgád rendőrtisztviselőre'^ 
köszönhet', aki már egy esztendő óta állan-
dóan üldözi. Egy lépést se a teneteti anéiKül, 
hogy a rendőrtisztviselő ne lett vot ia nyoma-
it i. Aiiandóan üldözte szerelmével, majd 
núkor ezt u úriasszony kereken visszautasí-
totta, arra akarta kéayszeriteni, hogy szökjenek 
meg együtt hatvan v es ura elől. Az asszony 
felháborodna u an otta el az pjé^Utot, mire a 
rendőitüz.vifc^ő erélyesen megfenyegette, mond-
ván, majd meglátja, mi lesz. Az úriasszony 
ezután kiíinl'gatá»t kért Pasica mini-z'erelnök-
tői, aki miu.an meghallgatta az esetet, azonnal 
.vizsgálatot rendelt el. A vizsgálatnak az lett az 
Ced nénye, hogy a belgrádi rendőrtisztvige'őt 
büntetésből a Szandzsákodba helyezték át, 
azonban mintegy négy héttel ezelőtt vi szs-
kerü!» Belgrádba, ahot a íoloncosztáíy ve/etőjét 
arra bMs, hogy tartóztassa le, illetve utasítsa 
ki az uiiasszo yt az országból, mint nem kí-
vánatos elemet. A pressziónak az lett az ered-
ményt-, huay ma reggel átélték a határon. 

A fiatalasszony teljesen öáize van törve, sá-
padt*! betegen áll P-ikóczy kapitány előtt 
és arcaról a gyermek^gy nyomai még nem 
tűntek el. Atig tud ák megnyugtatni, állandóan 
hangoztatta, nogy reá n ár c*«k a halál v ;r. A 
rendőrség — értesülésünk tzerint — érintkezést 
fog keresni a szerb rendőrséggel. ami utd.n a 
szerencsétlen ass-onvt vissza fogják vezetni 
fé jéhez és h-thetes gyern.ekéhez' 
* * * * * * * * * * * * * * * * W W W * * * * * * * * * * * * 

Uj valuta Németországban. 
Mint a berlini lapok e; t s.ilrek, a német 

ipaiosol; birodalmi s z ö v e s s e a b rodali/ i gaz-
dasági miniszter beszédének hatása alatt 
programot szándékozik kidolgozni, amely po-
zitív kirérleíet tenne a német gazdasá/i él-t 
iblpraélltá ára. A program javaso r i fogja uj 
valuta meg eremtését, még pediy 1 ti f >ldi köl-
csön me íett. Ebcen a teiinieiban ki e let fog 
történni egészen uj uton való haladásra. Meg-
vitatják tovab á a munkanélküliekről való gon-
doskodás keidnél is. 

32.200 és — 16.000 korona. 
(A Szeged tudósítójától.) A borbélysegédek 

má a k rona leromlásának első napjaiban — 
minleay két évvel ezelőtt — bérmozgalmat in-
dito' a , hogy hc ibéreiket hozzák a munkadók 
valahogyan arány.ia a megélhetési viszonyokkal. 
A bérmozgalomnak nem sok eredménye v o l t , 
mert a leg öbb borbélymes er nem igen hono-
rál! a segédek kérelmét. Enrek at lelt az 
eredmény hogy a segédek már többször be-
szü itették munkát, anélkül azonDsn, hogy a 
kivánt bé/eket megkap'ák volna. A leg öbb 
munkaadó csak foKozgatással intézte el a se-
gédek kérelmét, ugy hogy m^ a i ezer'^oronás 
kenyérárak me lett a segédek legna yobb ré-
szén-k nincs íöbb hetifizetése 16—20Ó00 koro-
nánái ami havonkint nem tesz többet ki 64— 
80 000 ezer koronánál. N.'m kell bizonyi.ani, 
hogy ebbil a fizetésből t m i viszonyok között 
még náraz kenyérre sem jut. 

A legutóbbi n pókban a borbMys-gédck 
is iiét bérmozgalontba kezdtek, meggyőzi me-
mo^n^umukb^n közöltek a munkaadókkal, 
h;,»gy ezekéri a fizetésekért nem dolgozhatnak 
ie ibb és a mai viszonyoknak m*gf hti heti-
béreket lé, nek. A memuranduinokna'í egyes 
n.esterekné: meg Í3 lett az eredménye és a 
belváros néháiiy üzletében fölemelték u béreket, 
azor.ban még ma is vannik olyan üzletek, ahol 
a s~gédek míg mindig uem rapnak többet heti 
16 - 2 0 000 koronánál. 

E^y hat.e> ezelCt* a-uién a belváros egyik 
j^forf'almu özlet luiajdonos^f közötte munkásai-

val, hogy ezentui nem kapnak firfizetést, hanem 
az általuk végzett munka dija utdn negyvm 
százalékot fognak kapni hetenkint A segedek 
örömmel fogadták el ezt az ajánlatot, me.t igy 
eíyrészt bizonyosra vették, hotry minimálisra 
redt líált megélhetésük ugy-aho£''*btetositva lesz, 
másrészt pedig a viszonyok rosszabbodásával 
neru kell ujabb béremelésért fordulni a mester-
hez, hanem a kiszolgálási árak emelkedésével 
ék is magasabb béreket fognak kapni. 

Az első hét eredménye ma vált ismeretessé. 
Az üzletben dolgozó három segéd egyeukiit 
32.200 koronái kapott a negyven százalék 
tejeben, ami meghaladt minden eddigi fizetés. 
Ezík szerint egy munkás egy heli n.usiicájával 
80.500 korona bevételt hozott a munkaadónak, 
tehát három s?géd 241.500 koronát. Ennek az 
összegnek negyven "zázűláka 96®00, amelynek 
kvonása után 144 900 korona marad a nester-
n r*k, amiből fedezheti t havi kiadásokat és 
liszieBséges haszna is marad. 

Arakban az üzletekben, aiiol segédek dolgoz-
nak, most mozgalom indult nieg, hogy ezt a 
százalékos rendszert minden üzemben rend-
szeresítsék. Ezzel a míddat kielegite.it * egé-
dek régi kérelmét és egy csapásra megszűnni-
nek a viszonyok sulyosedásával járó állandó 
bérmozgalmak. Énesül^sünk sz""int a borhéíy-
tnesterek legnagyobbréeze ma még húzódozik 
éltől a módtól, azonban — mint fairlik — eboen 
az ügyben a közeli napokban értekezletet 
jagnak tartani az ipartestületben. 

Rendszabályok Radics elleti. 
Azok a rendszabályok, amelyeknek megtéte-

lét Radics elíea a jugoszláv kormáay tegnap 
tervbevette, ugyanolyan természetűek, mint ame-
lyeket két héttel ezelőtt a kommunisták ellen 
alkalmaztak. A rendszabályok az állam védő-
méről szóló törvényeik* alapján nyugoszriak. 

— A boai halált halt acegedt haatárok emlék-
Qnnrpe. A dicsőséges multu volt m. kir. szegedi 3. 
honvtohuszárezred tiszti os altiszti kara az ezred volt 
kaszárnyájában, a szegedi huszárkaszárnyában a vilég-
hábo-u folyamán hősi ha^lt halt bajtársai emiékez^tíre 
egy emléktáblát helyeze't el, amelynek 1923. éri októ-
ber ho 13-án délelőtt 9 órakor lesz az ünnepélyes le-
leplezése. 

— Voínovich G i r a •ntüffíetése. A kor-
mányzó dr. Vol ovich G ú a egye«emi magán-
tanárnak, a Magyar Tudoíiányos Akadémia 
rend:s tflgjáoak, a magyar itoddio-n terén ki-
fej ett sok évi eredményes munkássága elisme-
réséül a m. kir. kormányfőtanác^osi cimct ado-
raánjoiía. 

— A n . m állami taaurék f i z ^ t ^ e . A val-
lás- és közoktatásügyi miniszter rendeletet 
adóit ki, amelyben az állami fizetés kiegyen-
lítésében részesülő nem állami tanerők illet-
ményeinek összegét a megf-.lelő á lami lizetcéi 
osz ályba és fokoza ba tartozó állami tanerők 
részére legutóbb megállapított fizetéseket egé-
szítette ki szeptember 1-től kezdödüsn. 

— Tizenhárom év uLán. Munkás és a közre 
jelen ős ha'á u, tizenhárom esztendés működés 
után dr. Ftuer Egon orvos elhagyta a városi 
közkórházat. EbbM a t zenhárom esztendőből 
négy évet a harctéren is töhöd, ahol szintén 
emberül megáll a a helyét és gondozója, istá-
polója volt a betegeinek, mint i thon a kórház-
ban, aho tóidéig a sebészeti osztályon, utóbb 
peJig a belgyógyászati osztályon fejtett ki hasz-
nos és eredményekben gíztíag tevékenységet. 
Ugy látszik, kilelt az ideje, mert a napokban | 
elnagyta a kó házat, amelynek tizenhárom évig " 
volt a kötelék ben éi most magánrendelést 
nyitott az Arany János utca 9/b. szám alatt. 
Dr. Feuer Eg n is egyike vo t azoknak az or-
vosi knak, akik szaktudásukkal í s humánus bá-
násmódjukkal a közönséggel megkedveltették a 
városi közkórházai, ahol oly jelentős munkát 
végzeit, mely minden elismerést megérdemel. 

— A Metoorol"si>*! Intézet idépr gnózisa: 
Zivalaro csők virhatók, megélénkülő szelek-
kel, hősülyedés el. 

C<. .ch.m F festőművész képeinek ki-
áru itása még vasárn p i: tart déldőlt 10-től 
6 ig. Iskola utca 23. Millerem. 

— Tanitól búc tú í í i8« . A szegedi zsidó 
i kola három érdemes tanítója búcsúzik vasár-
nap az iskolától. Mindegyikük hosszú, több 
évtizedes, dereVas munkát végzett generációk 
nevelésível. Özvegy Kohn Gyuláné két év 
hijján fél évszázsdot, Rosenberg Nándorné 41, 
Rosenberg Nándor 37 évet töltött el az iskolá-
nál lelkiismeretes, odaadó munkássággal. Az 
érdemes tanítókat vasárnap búcsúztalják és reg-
gel 9 órakor ez alkalommal ünnepélyes isten-
tisztelet lesz az uj zsinagógában. 

— K 6 L P 6 L I I . Rekonitz közelében 14o méteres 
mélységben szénrétegre bukkantak. A Pravo Lidu azt 
i.-ja, hogy nyilván a khdnoi szénrétegek egyik nyúlvá-
nyáról van szó, amely szakértők számításai szerint 
8o—9o év alatt aknázható ki. — Viddin bulgáriai város 
lakosságából mintegy ezren mérgezési tünetek között 
megbetegedtek. Megáilapitotték, hogy a mérgezés a 
Duna vizétől ered, amelyet a váró~ban használnak. 
Sok asszony és gyermek meghalt. Egy jelentés el-
mondja, hogy a Dunának *z az ága, amelyből a város 
lakói ivóvizet szoktak meríteni, sok ólmot tartalmaz. 
— Kamenev helyettes szovjetnépbiztos, akit tudvalévően 
Lenin helyeit a népbiztosok tanácsának elnökévé vá-
lasztottak, súlyos toroibajban megbetegedett, ugy hogy 
az orvosok szigorú elkülönítését rendelték el és min-
den beszédtől eltiltották. Betegsége ugyan más ter-
mészetű, mint Leniné, de a betegség kUlső tünetei 
sokban emlékeztetnek Lenin bajának kisérő jelenségeire. 

— Rendelet * földadóról . A pénzügyminisz-
ter körrendetetet adott ki a pénzügyigazgatósá-
gokhoz, hogy a földadó 7 , százalékában meg-
áüepitott és buzaértékben fizetendő mezőgazda-
sági kamarai illetékeket az 1923—24. költség-
vetési évre befizetett, illetve a buzaföldadó tel-
jes értéke 7a százalékával tartozik fizetni és a 
földadóval együtt behaj:ani. A már befizetett 
földadó után járu illetékeket szep'^nber havá-
ban ksl! beszedni. 

— St romfeld sslezredest szab&dlábta h e -
lyezték. A kommunista összeeső?és gyanúja 
miatt letartóztatott Stromfeld Aurél tiz társának 
agyébon a budapesti kir. ügyészség az állami 
és társadalmi rend felforg/.iaséra irányuló bűn-
tett cimén adott vádiratot. budapesti büntf.tő-
törvényszék vádlsnácsa ketnspos tárgyalás u án 
szombaton déli egy órakor hirdette ki végzugát 
Síroaife>d Aurél volt vezérkari alezredes és 
társai ügyében. Az állami és társadalmi rend 
felforgatására irányuló bünteti címén egyedül 
Chrepka Jánost helyezte vád alá. Stromfeld 
Aurélt és mindazokat, akiket vétség miatt tar-
tottak őrizetben, azonnal szabadlábra helyezték, 
amibe a királyi ügyészség is belenyugodott. 

Francia-német nyel tanár.-ö, aki itt már 
éveken át tanított, most egy évet tanulmányá-
nak bővi ésére külföldön t ltött, növendékeket 
szeptembs^ 1-től újból elfogad. Felvilágosítást 
ad Thália-könyvkeres«edás. 


