
S Z E G E D 

Sikkasztással vádolnak 
egy szabómestert. 

(A Szeged tudósitójdtól) Csü-örtökön reggel 
egy ember jelentkezett a rendőrség panaszt-
fölvevő tisztviselője elölt é; sikkasztás cimén 
följelen ést tett Riesz János szabómester ellen, 
akinek a Petőfi Sándor-sugárul 81. számu ház-
ban levő lakásán van a műhelye A följelentő 
elmondotta, hogy nem régib:n szövetei adolt 
át a szabónak — akit többen ajánlottak és 
aki néla házakhoz i6 járt mu lkáért —, hogy 
abból egy öltözet ruhit készítsen. Napok mul-
tak el és Riesz sem nem jelentkezett, sem pe-
dig nem vitte el sem a szövetet, sem a kész-
ruhát. A főijelen ő ekkor elment a szabó laká-
sára, de Riesz nem volt otthon, senki sem tu-
dott felvilágosítást adni, higy hová utazott és 
igy az a gyanú, hogy megszökött Szegedről 

A 'ig verték fel az első följelentést, amikor 
ujabb följe'entök érkeztek, akik ug.aicsak ha-
sonló módoi jártak Riesz Jánossal. A renlőr-
ség bűnügyi osztálya azonnal megindito'ta a 
nyomozást és a följelentő\ bemondásai, vala-
mint az eddig beszerzett adatokból a rendőr-
ségnek az a gyanúja, hogy Riesz János igen 
sok embertől vállalt munkát és azokat nem 
szállította le. Állítólag a szabómester nemcsak 
férfi ruhákat vállalt el, hanem házhoz járásaival 
női ruhák javítását és elkészítését is elvállalta, 
valamint nagyobb érlékü télikabátokat is átvett. 

Rieszt csütörtökön a délu'áni órákig sehol 
sem találták a rendőrség emberei és az eddigi 
adatok szerint megerősödött az a föltevés, hogy 
Riesz megszökött Szegedről és ese leg máshol 
próbál a értékesíteni a munkára kapott anya-
gokat. A rendőrség nagy apparátussal dolgozik 
ebben az ügyben és hjgy minél előbb ulá-
gosságot deríthessen az ügy minden részletére, 
kéri azokat az embereket, akik hasonló módon 
an/agot vagy ruhát adtak át Résznek elkészí-
tésre, illetve j ívitásra, minél előbb jelentkezze-
nek a szegedi rendőrség bűnügyi osztályánál. 

Szinházi újdonságok Bécsből 
(A Szeged bécsi tudósitójdtól.) Az emuit 

hélnek Kálmán Imre Marica grófnőjének be- ! 
mu'atója volt a nagy szenrációja. Ilyen siker , 
már rég nem volt Bécsben. Éjfélig húzódott el 
a'premier, mivel Kálmán Imrének és a sze-
replőknek min'egy félszázszor kel'ett a Tlrafer 
an der Wien függönye e'őtt megjelenniök. A 
most folyó hét szintén magyar komponista 
diadalának jegyében zajlik le. A Bürgerthealer 
holnap, pénteken mutatja be Lehár Ferenc 
Clo-CIo-ját. A szinház igazgatósága a kiváló 
szerzőhöz méltó pazar kiálli'ással hozza szinre 
az operettet, amelynek sikere bizonyára vete-
kedni fog Kálmán Imre Marica grófnőjével. 

A Bürgertheater a j lvő évad elején egyéb-
ként szenzációs opera-bemutatót tart A Staits-
oper' deficitjs folytán RicHard Strauss uj ope-
ráját, az Intermezzot nem akarja ott előadatni, 
mivel a kiállítás nagyon megterhelné a Staats-
oper büdzséjét. Éppen ezért elfogadta a 
Bürgerthea'er igazgatóságának ajánlatát és ope-
ráját a szinház rendelkezésére bocsátot a. A 
Bürgertheater az Intermezzot a jövő októberben 
fogja bemutatni szenzáció szereposztásban, 
többek között Vera Schwarz cal és Lőtte Leh-
mannal, akik a főszerepet felváKva fogják éne-
kelni. A Bürgertheater Richárd S*rauss operáját 
en suite szándékozik jáisz ni. 

Yvette Guilbert, aki Bécsben chanson iskolát 
akar nyi»ni, már megérkezett az osztrák fővá-
rosba. A nagy francia diseuse, aki egy szót 
sem tud németül, az őszig annyira el akarj 3 
sajátítani a német nyelvet, hogy tanítványaival 
megértethesse magát. Yvette Guilbertnek már 
Newyorkban i i volt ilyen iskolája, ahol 864 
tanulója volt utolj'ra. 

Max Linderről, aki mult héten lefekvés elő't 
feleségével együtt a szokottnál több veronált 
vett be, ugy hogy szanatóriumba kellett szállí-
tani, az összes lapok megírták, hogy megmér-
gezte migát. Két napi kezelés után azonbin 
Max Linder és fiatal felesége már teljesen föl-
épülve elhagyhatták a szanatóriumot éi a 
francia mozisz nész már vígan filmezik a „Vita" 
mü'ermében, ahol a következő nyilatkozatban 
cáfolta meg az öngyilkosság hirét: 

— Nem tudom, mi indithatoft volna arra, 

hogy öngyilkosságot kövessek el. Erre semmi 
okom nem lenne. Azt is meg kell cáfolnom, hogy 
reklám-célokból mérgeztem volna meg magamat. 
Sokai do'goztam, feleségem is nagyon ideges 
volt és vigyázalanságból nagyobb porció vero-
nált vettünk be. Ennyi volt az egész, szeren-

Szeged, 1924 március 7> 

cséré nem lett belőle nagyobb baj. 
Azl is meg kell emliíeni, hogy a Staatsopern* 

ben már folynak a köveíkezé újdonság próbái: 
Az operahíz Schalk vezénylésével Franz Schmidl 
Fredegundis cimü operáját mutatja be a jövő 
hónapban. 

Érdekességek a bécsi tőzsde kulisszái mögül. 
(A Szeged bécsi tudósítójától.) A bécsi tőzsde 

legrégibb tagja Waltuch tanác-os egy zártkörű 
társaságban éidekes előadást tartott a minap a 
béc i tőzsde technikájáról és a kulisszák mö-
gött történő eseményekről. Az érdekes és igen 
sok vonatkozásiban tanulságos elő:dást a Sze-
ged bécsi tudósi ója a következőkben reprodu-
kálhatja: 

— Perrier francia közgazdász szokta mon-
dani, h^gy azok a szilárd kamatoz'su értékek, 
amelyekn 1 jól lehet aludni és jól lehet enni. Van-
nak olyan értékek amelyeknél j i l lehet aludni, 
de rosszul lehet enni, mivel — például az an-
gol konzolok — tosszul kamatoznak. Vannak 
azonban olyanok, amelyeknél jól lehet enni, de 
rosszul lehet aludni, i»int például a bo'gár 
kötvények, amelyeknél soha sem lehet tudni, 
hogy mikor vesztik el lelj:sen az értéküket. 
Egyesek a tőzsdelátogatókat alchimisláknak, 
mások p:di^ kártékony elemekn k te'intík. Ez-
zel szemben igen nehéz tőz:de!agnak lenni. 
Könnyebben lehet valaki a zsoké klub tagja, 
mint a tőz déé. Kérvény, bizalmi emberek aján-
lása, kaució, a fekete táblán való kifüggesztés 
előzik meg a felvételt. Az a vélemény, hogy a 
kurzust a tőzsd;sek önkényesen csináják, tel-
jesen hamis. Az árfolyamok mindig a kereslet 
és kiná at szerint hullámzan^k Természetesen 
ezt különböző körülm^yek befolyásolják. A 
német császár beszédei mindig baisse-t idéztek 
elő a bécsi tőzsdén. Ha azonban Berlinből 
sürgő y jött, hogy Vilmos császár rekedt, 
ugy a bécsi tőzsde azonnal megszilárdult. 
A tőzsdét befolyásolták azok a beszédek is, 
amelyeket újévkor a magyar miniszterelnökök a 

kormánypártban tarlot'ak. Igy egyszer a hiva 

tilos távirati iroda sürgönye szerint Ttsza István 

gróf akkori minifzlerelnök állítólag a követező 
kijelentést tette: 

„ Háború előestéjén állunk 1" 
— A kurzusok erre erősen esni kezd ek és a 

bécsi tőzsdét pánik lepte el. Csak néhány 
bankár vásárolt erősen. Másfél óra multán meg-
érkez tl a hivatalos helyreigazítás, Tisza Isfván 
gróf éppen az ellenkezőjét mondotta: 

— Nem állunk a háború előestéjén. 
A német mondatban a nicht szócska kima-

radt és az okozta a nagy pánikot. A vásárló 
bankárok azonban magán ávira'ok révén helye-
sen értesül ek a beszéd szövegéről és még a hiva-
talos cáfol it megérkezése előtt mindent Ieara'tak. 

— Az időjárásnak is mgy hatása van a 
tőzsdére. Ismeretes az anekdota arról a szeren-
csétlen flótásról, aki Dunagőzhajózási részvé-
nyeket vásárolt. Ekkor, nagy szárazság uralko-
dott, hetekig nem esett, a részvények árfo'yama 
zuhanni kezd :lt, mivel a vízállás alacsony volt. 
Erre ehdta a rész-ényeket és Dé ivasu'a' vett. 
Ekkor megeredt az eső, hidtk omlottak be a 
nagy áradás folyón és a Délivasut még job-
ban zuhint, mint azelőtt a Dunagőzhajózási. 

— A tőzsdének számos ellensége van. A 
keresz'ényszocialisták haragszanak rá, noha a 
tőzsde vitte keresztül Ausztria szanálását, a 
lőzsde érdeme és nem a kormányzó keresz-
tényszocialista párté, hogy a kü'föld ér-
deklődni kezdett az osztrák értékek iránt. 
A szociá!d;mokratáknak szintén nincsen okuk 
a tőzsdére hangudniok, mivel produktív mun-
ka vé^ez, üzemeket foglalkoztat, vasutakat épí1, 
minderre <a részvénytársaságok képtelenek len-
nének a tőzsde nélkü'. 

, HV^aHxcV?.n4<:?08 érd^kes e'őadását előkelő közönség hallgatta végig és tapsolta meg. 

M í i r e k . 

m/7. Péntek. Rám. kat. és protestáns Aqa 
Tam. ff Gör. kat. Vazul és t. Nup kel 

6 óra 31 perckor, nyugszik 5 óra 51 perckor. 
Meteorologiai intézet idöprognozisa: Némi hősülyedés 

és semmi, vagy kevés csapadék várható. 
Somogyi-könyvtár nyitva d e 10—l-ig, d. u. 4 -7-ig. 

Muzeim r.yitva d. e. 10—l-ig. 
A szinházi előadá3 tél 8 kor, a ino/i előadáso'c 5, 7 

és 9 órakor kezdődnek. 
A gyógyszertárak közül szolgálatot tartanak Gerle 

Jenő Klauzál-tér 3 ((elefon 359), Gergely Jenő Kossuth 
Lijos sugárut 3! (telefon 62), dr. Löbl Imre Gizella-
tér 5 (telefon 819), Moldvány Lajos Újszeged (telefon 
846), Nindl János Petőfi Sándor- sugárut 4! (telefon 
777) Nyilassy Ágoston Szilléri-sugá:ut 11. 

— A kultuszminiszter a szegedi egye-
temárt. Emlékezetes még, hogy nemrégiben 
Szegeden járt gróf Klebelsberg Kunó vallás és 
közokta'ás 'gyí minisz'er és ez alka'ommal meg-
látogatta a Ferenc József-Tudományegyete n 
va'ammnyi épü'etét é* megnézte az egyetem 
fölszereléseit is. A miniszter ez alkalommal 
tetszését fejezte ki az eg*etem fokozatos fejlő-
déséért, azonbm megá'lapitotta, hogy nagyon 
hiányos, sőt szegényes az egyetem felszerelése. 
A kultuszminiszter most-ho-szabb levelet inté-
zett löbb előkelő állású szegedi emberhez, akik 
tényezői a város társadalmának. A miniszter 
felkéri a címzetteket, hegy az Egyetem Barátainak 
Egyesülete kötelékében adományaikkal támo-
gassák a nagy hivatásu szegedi egyetemet. A 
miniszter levelében részletesen kifejti, hogy 
elsősorban kél irányban, és P-dig orvosi és 
mezőgazdasági technikai irányban szükséges az 
egyetem fejlesztése. Külö tősen arra h lyez súlyt, 
hogy nem csak a klinikákat, laboratóriumokat 
és könyvtárakat kell adományokkal fejleszteni, 
hanem néhány olyan tanszéket is fel kellene 
állítani a Urmészettudom Inyl fakultáson, amely-
lyel kapcsolatban a mezőgazdasági vegyészetet 
és a mezőgazdasági géptant lehetne tanítani, 
amire, »a nagy magyar Alföldön, egy olyan nagy 
mezőgazdasági városban, mint amilyen Szeged, 
valóban szükség van". Minden bizonnyal a 
kultuszminiszter fe'hivása kellő megértésre fog 

találni il etékes körökben és igy a szegedi egye-
tem semmi kívánni val M nem hagy majd maga 
után. Klebelsberg gróf egyébként megemlíti még 
levelében, hogy amennyiben a magánosok tá-
mogatása sikeres lesz, ő is „nagyobb nyoma-
tékkal léphetne fel a pénzügyminisztériummal 
szemben, a szükséges hi'elek rendelkezésre bo-
csátása iránt." 

— Fegyveres harc munkások és rend-
ő ök között A badeni Anoliné-szódagyár 
kizárt munkásai betörték a gyár főkapuját 
csütörtök reggel és behatoltak a gyár udva-
rára, ahonnan erőszakkal kihozták az ott dol-
gozni akaró munkásokat. A tüntetők az igaz-
gatósági épületbe siető tisztviselőket nem en-
gedték be a kupakon. Erre rendőrség jelent 
meg, hogy a gyár épliete elölt megtisztítsák a 
térséget a (üttető tömegtől, azonban a tünte-
tők támadólag léptek fel. Erre mindkét részről 
élénk tüzelés támadt, amelynek ugy a rendőr-
ség, mint a munkások részéről több áldozata 
volt. Az eddigi jelentések szerint mindkét rész-
ről körülbelül 15-sn sebesüllek; néhíny ha-
lálos sebesülés is . történt. A mgy zűrzavar 
miatt még hivatalos jelentést még kiadni nem 
lehetett. A munkások ezidőszerint ujabb táma-
dásra készülnek a gyár ellen. 

— Adófelszólamlási tárgyalások március 
7-én, pénteken: A III. számu bizottság (a régi 
gimnázium épületében) a következő tanyai gazdál-
kodók adófelebbezéseit targyalja: Horváth Mihály. 
Bacsó Ferenc, Szász Gábor, Harkai Márton, Pödös 
Sándor, Budi Mihály, Halász Mihály, Tóth Mihály. 
Papp Márton, Balázs Jánosné, Mihály János, Nagy 
Antal és Imre, Bán András, Varga Mátyás, Fekete 
ános, Gaál Ferenc és Pál csengelei lakosok. Tótn 
stván, Lengyel Ferenc, Gilice József balástya' 
akosok. Ifj. Kondász Ferenc, Király Mátyás, dr. 
rátér Zoltán ügyvéd, Kormányos Lajos szatymaz' 

lakosok. Márki Lajos röszkei és Kotogán 
domaszéki lakosok. Az I. és II. számu 
idézettekkel tárgyal. 

A Spor tú jság ezidei első száma 

március 10-én jelenik meg. 

'bizottság 

hétfőn, 


