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— Junlus 22-én tárgya]ák az 
Egyedy-gyikosságoí. Sopronból jelen 
t ik: Prohreicb Ernőnek, Egyedy Arthur 
gyilkosának bflnperében a főtárgyalás 
Pentelényi János törvényszéki tanács-
elnök juaiui 22 ére tűzte kí. 

— A Ferenc József-tudományegye-
tem Barátai Egyesületének természet-
tudományi szakosztálya folyó hó 27-én, 
délután 5 órakor a természettudományi 
intézetek biológiai tantermében (Tisza 
Lajos-körút 6., I. emelet) tartja e félév-
ben utolsó szakütését a kővetkező tárgy-
sorozattal: 1. vitéz dr. Lengyel Endre: 
Pilisszentlászló környékének petrogene-
tikai viszonyai. 2. Kolosváry Gábor: A 
szongáriai cselőpők pár alaktani kérdéséről. 
A szakülések nyilvánosak, vendégeket 
szivesen lát az elnökség, 

— Eltemették dr. Bnczkó Károly 
nét . Beszámolt tegnip a Dilmagyar-
ország arról s megrendítő tragédiáról, 
amely vasárnap délelőtt játszódolt le 
a közkórbázban. Dr. Baczkó Káro'y 
kórházi orvos nagybeteg filesége lá-
zában kiugrott a kórház ablakán és 
szörnyet balt. A tragikus sorsú fiatal 
asszonyt kedden délután kisérték utolsó 
útjára. A temetésen számosan jelentek 
meg, akik mind tinui voltak annak a 
megrázó jelenetnek, amel/ akkor tőr 
tént, amikor a kétségbeesett dr. Buczkó 
meglifta, hogy felesébe koporsóját le-
engedik a földbe. 

— A falvakban csökken a tuber 
knlozia. Budapestről jelentik : Fáy Ala 
dár nyug. népjóléti államtitkár, a tuber-
kulózis elleni védekezés országos fő 
biztosa kijelentette, hogy a betegség 
elleni kQzdelmet erélyesen veszik fel és 
meg fogják akadályozni, hogy protek-
ciósak foglalják el a valóban súlyos 
betegek számára fenntartott helyeket. 
A városokkal ellentétben a falvakban 
egyre csíkken a tuberkulotlkus betegek 
száma. A betegek eibelyezéie terén 
máris jelenfős eredményt érlek el, a meny-
nyiben többsziz tűdőbijost utaltak ki 
I különböző üdülőhelyekre. 

Mi lesz ma az Apostolok sörcsar-
nokában, Kossuth Lajos-sugárut 4. 
sz.? Nagy halestély, halpaprikás és 
halkfilönlegességek. MK> 

— A szegedi munkások Gyermek-
barát Egyesülete 1925junius l én, pün-
kösd héttőjén délután 3 órai kezdettel 
szórakoztató délutánt rendez a Munkás-
otthonban a gyermekeknek. A program 
kiemelkedő részei: Juhász Gyula iró ked-
ves közreműködése, Berényi Irmuska ének-
számai, melyeket Markó Sándor prím-
hegedű;, fog kisérni, valamint a gyerme-
keit kedves Hegedűs bácsijának annyiszor 
megkacagott bábszínháza. Konferálni Mül-
ler oácsí fog. Szülőket, gyermekeket szi-
vesen lát az egyesület. Belépődíj nincs. 

— Halálos szerencsétlenség. Hétfőn 
délelőtt halálos kimenetelű szerencsét-
lenség történt a Bich-fatelepen. Néhány 
munkás rönköket görgetett a telepen. 
A munka közben nem vették észre, 
hogy a közelben áll Tarl Oyörgy 76 
éves favágó. A hatalmas rönkök vélet-
lenül rázuhantak az öreg favágóra, 
aki azonnal meghalt. 

MlelOit képat vásárol, tekintse 
meg Freimann képkiállitását. Részletre 
is vásárolhat. u 

Vásson , sifon, zefir, köpper, clott, 
harisnya, keztyü stb. legolcsóbb Soóe-
náJ, Oroszlán-u. 2. is 

női harisnyák 
legnagyobb választékban , a c 

Fóliák Testvéreknél 
Széchenyi-tér 17. Csekonics-utca 6. 

Értékes raooOlt azonnxl tel»erelem 
. Í V A " B I Z T O S Í T Ó P A T E N T T E L . 

Olcsó ajándéktárgyak kaphatók 
B A B Ó S A R P r t D óra- éa ékszerkíszitö. 54 Oroszlán-utca B. 

POLOSKÁKÉ 
legbiztosabb a FRANKL féle 

P O C . O S K n - t i n E . r t c . 
A petéket is kipusztítja Bútorokon nyomot nem hagy. 

Egy üveg ára S O O O K . 6« 
Egy nagy üveg ára I S . O O O K . 

Kapható egy eddi: FRANKL *HT*Lgv6gyszer-
táráb.:n Fets'jvíros, Szeged, Szt. Oyorgy-tér^ 

KÖZISMERT S ^ S S » « 
E « \ S Z E R I P A R í ?; k

k A 8 1 l t ' i«^1-
SZEGEDEN^ST^; 
GRÓF-PALOTA Taknréktír-utca. 
K é r v m k i r a k a t o m m e g i e k l n l f a « ! . 

MAGNETIC 
szenzációs drámai újdonság. 

Bemutatója szerdán. Második 
előadás csütörtökön. 

Mindenki nézze 
meg. 

— Erélyes akciót akar a Belvá-
rosi Bank ellen a hitelezők sgy része. 
Jelentette a Délmagyarország, hogy az 
összeomlott Belvárosi Bank hitelezői-
nek egy része nem óhajtja bevárni a 
Pénzintézeti Központ ha'ározatát, ha-
nem a csőd megnyitását kérte a tör 
vényszéktö'. Most arról értesülünk, 
hogy a hitelezők egy része most erélyes 
akciót akar kezdeni éppen akkor, ami-
kor a P. K. döntése csak napok kér-
dése. Ezek a hitelezők egyébként már 
je'enlkeznek is a kiküldött bizottságnál, 
Dáák Ferenc-u'cs 24. II. 7. szám alatt. 

VUAfhlrB Schroll-siffon Soósnál, Orosz-
lán-utca. 2. is 

— A Fecike-utcai robbanás epiló-
gusa — elutasító ítélettel. Budapesti 
tudósítónk telefon jelentése: A Ftcske-
u'cai robbanás egyik áldozatinak, Bl 
hala Sándornak kislánya nevében gyám-
atyja kártéritési keresetet indított a vál-
lalat el'en. A birőság a keresetet el 
utasította. Most került ez ügy az Ítélő-
tábla elé, amely a bíróság itéle ét hely-
bei hagyja. 

O l c s ó f ü r d ő k á d a k , gyermek- ts ülC 
kádak Fogel Edénél, Takaréktár-utca 8. 

— Két közaég véres harca a 
szántóföldér t . Bukarestből jelentik: 
Craiova vidékén, Orpen község lakó 
sai ekékkel vonultak ki Caucareni 
község egyik legelőjére, amelyet birto-
kukba vettek. Calucareni lakosai sz 
esettől értesülve, fegyvert ragadtak és 
megtámadták a szintén felfegyverzett 
Carpenieket, akiket a község bírája 
vezetett. Valóságos tűzharc fejlődött ki 
a két község lakosai közt. Végre is a 
Carpeniek menekülni voltak kénytele-
nek ekéik hátrahagyásával, amelyeket 
calucareni lakosai elousztilottak. — 
Tizennégy ember súlyosan megsebesült. 

— Levél egy elaőemeletl páholy miatt. 
Kaptuk a következő levelet: Igen tisztelt 
Szerkesztőség I Ebben a városban sok min-
den feltűnik az embernek napról napra, ha 
kinyitott szemmel járunk az utcákon. Ha 
mindent elmondanánk itt ezekben a levelek-
ben, bizony sokszor a vádlottak padjára is 
kerülhetnénk, pedig csak a tömegek, a város 
érdekében szeretnénk olykor szót emelni. 
Mostanában néha színházba is elmegy az 
ember — hiszen támogatni kell a színházat — 
és bizony ott a rőtét nézőtéren furcsa dolog 
tűnik f.l. Egy páholy. Egy elsőemeleti páholy. 
Ahol egészen nyugodtan és rebbenés nélkUI 
alakok ülnek, nézik az előadást és nézi» a 
nézőteret. Nem rebben meg az arcuk, pedig 
jobb lenne, ha nem mutatkoznának a nyilvá-
nosság előtt. Én szégyelném magam, ha az 
ő hely ükben lennék Nem jönnék a nyilvá-
nosság elé. Persze, ha azt tettem volna mint 
ók. Tisztelt Szerkesztő ur, itt, most kisembe-
rek pénzéről van szó, amellyel még nem 
tudni mi lesz. Nem, én nem mernék beülni 
az elsőemeleti páholyba még most is. Tisz-
telt Szerkesz'ő ur, kiváló tiszte'ettel bucsu 
zom el és megjegyzem még, hogy a napok-
ban otthagytam az előadást, nem tudtam 
nézni. A páholy miatt. (Aláírás.) 

— Az u j s i ^ e d i lőtér használata. Jú-
nius hónapban az ujszegedi lőteret a hely-
őrség péntek és szombati napokon nem hasz-
nálja. A környékbeli föidtulíjdonosok e na-
pokon földjeiken zavartalanul dolgozhatnak. 

Orvos) köpenyek, iskolakötínyek, sport-
nadrágok fehérnemüek gyári áron Soosnál, 
Oroszlán-u. 2. 19 

— Ismeretien banditák elrabol-
tak egy s a t ó t ? Budapestről jelentik: 
Mészáros András sofför hatüléses Mer-
cedes-kocsijávsl, melynek Vörös István 
a tulajdonosa, amióta a főkapitány en-
gedélyt adott magánautóknak taxival 
való fölszerelésére is, a Njwyork- kávé-
ház előtt állo t és onnan fuvarozott. 
Pénteken délután négytagú társaság 
bérelte ki az autót s allltólag hesz-
szibb túrára indultak. Ettől az időtől 
kezdve többé nem került elő Mészáros 
András sofför autójával. Ma délelőtt már 
az autósok körében ugy mesél ¡ék, hogy 
Mészáros autóját ismeretlen banditák 
rabolták el és a softört revolverrel. rra 
kénysieritették, hogy a fché.váil or-
szágútra vigye a gépkocsit. Itt az autós 
bandi ák megszabadultak Mészárostó', 
msguk p?dig tovább menekültek. Ma 
déieiőtt fái izenegy órakor a» után meg-
jelent a főkapitánytágon Vörös István 
bérautótu'ajdonos és följelentést telt 
Mészáros András sofför ellen, aki a 
Bánya-utca 6. szám alAl lakik, hoay 
az autóját ellopta-

Cigarettázik Ö n ? Sodorjon Janina 
papirt I Bt.s 

— Blróhlány miatt öt évig »za-
badon Járt egy rablógyilkos. Mint 
Zentárói jelentik, a szerb megizáilái 
első idején Petrovics Bogdán szerb 
katona behatolt Bálint Jáncs szabó 
lakásába, Bálintot agyonlőtte is kira-
bolta. A bünflgy aktát máig hevertek a 
zentai bíróságnál, ahol blröhiány miatt 
nem került sor a vizsgálatra. A meggyil-
kolt özvegyének sürgetésére moit újból 
eírendeflék a vizigálatot é i a gyilkos 
Petrovicsot, aki jelenlrg Belgrádban 
kőfaragó, letartóztatták. 

S e s s u e H s y a k a v a , a japán Valsniino 
játiza a főszerepét az idény legizgalma-
sab filmattrakciójának, a „Csatádnak. Az 
irodalmi értékű film Claude Farrére La 
Battaille c. művének filmváltozata, me-
lyet a nagy iró elgondolásához hiven 
alkotott meg példátlan áldozatok meg-
hozásával a Gaumont-filmgyár. A min-
den képzeletet felülmúló filmattrakció 
csütörtöktől vasárnapig szerepel a Bel-
városi Mozi műsorán. 

Singer varrógépek részletfizetésre 
most megint bárki részére elérhetők. Sin-
ger;Co. varrógép r. t. Szeged, Kígyó-u. 5. 

— Kisiklatta a vonato', amelyen 
ntazott. hogy kártérítésért perelhes-
sen. Az amerikai Kanzas állambeli 
Marysvilleből jelentik: Emmet Pethcud 
elsőfokú gyilkosság vádja miatt bíró-
ság elé kerül (amelyért tudvalevően 
halálbüntetés jár), annak a buzga-
lomnak folyamányaként, hogy ma-
gas kártérítést vasalhasson be a vasút-
társaságtól. Pelhoud azt a metódus' 
választotta, hogy félreállított egy vasúti 
váltót, aztán egy tehervonatra felug-
rott is visszautazott Axlell állomásra. 
Itt fel.záilt a személyvonatra, amely a 
váltó f<:lé haladt és beleült annak 
utolsó kocsijába, arra számi va, hogy 
ez a kocii csak rázkódtatást fog szen-
vedni, ami elég lesz ugyan ahhoz, 
hogy ö zuzódásokat szenvedjen, de 
azonban a nagyobb testi kártól 
megkíméli. A vasúti szerencsét'enség 
meg is történt Következményei azon-
ban súlyosabbak voltak, mintsem Pet-
houd előre kitervelte. Nemcsak Pethoud 
szenvedett súlyos sérülést, hanem több 
utas is, egy vasúti alkalmazott halá-
losan megsérült és sebeibe belehalt. 

Vízvezeték javítások és átalakítások 
Feketénél, Kossuth Lajos-sugárut 25. 
Telefon 10—72. « 

— Hetvankét éves ember amerikai 
párba] miatt fölakasztotta magát . 
Ma reggel a nagykárolyi zsidó temető-
ben e;y hetvenkét éves, jól öltözött ur 
hulláját találták egy virágzó akácfa 
ágain. A rendőrség és a mentők azon-
nal kiszálltak, de már nem talá tak 
életet az öreg úrban. A rendőrség meg-
állapította, hogy a hulla azonos Her-
mann József nyugalmazott pénzügyi 
szemlés szel. Zsebei kiürítésénél a kö-
ve kező irást találták: 1890-1925. V. 
21. este 11 óra. Ebbe a cédulába egy 
kis fekete golyó volt göngyölgetve és a 
fenti két dátumon kivül csupán ez a 
két szó álló t a cédulán: Becsületbeli 
ügy. Hermann József, aki agglegény 
volt és a fivérénél lakott, a legrende-
zettebb anyagi viszonyok és életkörül-
mények között éli és így semmi oka 
nem lehetett öngyilkosságra, már azért 
sem, mert hetvenkét éves kora elle-
nére, makkegészséges volt. A holt-
teret Welsz Regina sírján találták 
meg és az első pillanatban valami 
összefüggést ker stek itt, de azután ki-
derült, hogy »z öreg ur 1890-ben, tehát 
35 évvel ezelőtt egy szildgysomíól leányba 
volt nagyon szerelmes, aki nem hoizá, 
btnem egy jóbsrátjaboz ment feleségei. 
A jó baráttal ebből az ügyből kifolyóan 
amerikai piiba/t Is vívott és a párbaj 
végzetes határidejét, annak, aki a fekete 
golyót huzza, becsületszavukkal 1925 
május 21-én este 11 órára határozták 
mrg. A sors a fekete golyót Hermán-
nak juttatta. Érdekes a*onb*n, hoiy 
azóta a jóbarát és a feleség ts régen 
meghaltak. H irmain hozzátartozói Ciótt 
töbo zör tett célzist a végzetes határ-
dőrr, de senki sein tartotta komolynak 
az öreg ur szándiká'. Hernann JJzstf 
azonban nem rcul&jztottá el becsület-
szavával m guísüet t h »táridőt és mini 
egy kései lovag, 1925 május 21-én 
este 11 órakor elköltözött abba a jobb 
vilígbi, >hil bizonyára nen szakis 
smerikai párbsjt vívni. 

Költözködéseket he'yben és vidékre leg-
előnyösebb Árban eszMiöt U n g á r Benő 
szállítási vállalat, Orosilán-u. 7. f e l . 34. isi 

A hét mindhárom 

BEMUTATÓJÁRA 
váltsa meg jegyét a 

DÉLMAGYARORSZÁG jegyirodájában 
Dugonics tér 11. Telefon 306. 

M ű v é s z i é t ^ 

A szinház heti műsora. 
Szerda: Magnetic, szinmü. A-bérlet U. sz. 
Csütörtök: Magnetic, szinmü. B-bérlet 

15. sz. 
Péntek: Katicabogár, operett. A bérlet 

15. sz . 
Szombat: Katicabogár, operett. B-bérlet 

16. sz . 
Vasárnap délután : Talár járás, operett. Bér-

letszünet, mérsékelt helyárakkal. 
Vasárnap este: Katicabogár, operett. Bér-

letszünet. 
Hétfő délután: Debrecenbe kéne mennir. 

operett. BérletszUnet, mérséket helyárakkal. 
Hétfő este: Katicabogár, operett. Bérlet-

szUnet. 

* Csibi. Két francia iró ur színdarabja» 
Csak igy röviden. Sem az írók neve nem 
jelent nagy értéket, sem a darabjuk. A 
téma régi, a feldolgozás módja nem uj. 
De mindez nem is fontos, mert amiért 
megírták és előadták, azért mindenki C3ak 
hálával felejti el a nevüket, amikor végig-
kacagtatták könnyen és kellemesen két 
órán keresztül. Ez a két óra külön is 
eszünkbe juttatja, hogy a még nem telje-
sen pergő tempó mellett milyen óriási 
ideg- és agymunka a mai agyongyötört 
szinészgárdának és a verejtékező díszlet-
munkásoknak keserves anyagi gondjaik 
és a szinház lét , vagy nemlét kérdése 
mellett igy is produkálni valamit és ilyen 
rövid idő alatt lepergetni háromfelvonásos 
darabot. A primőr gyüreölcs drága és 
nagyon keresett, de ha tovább érik a fán, 
jobb és zamatosabb lesz. A premier is 
lázasabb a színpadon, de ha néhány elő-
adás továbbérleli a darabot, jobb lesz és 
hatásosabb. Szegény színészek, milyen 
nagyszerű hatásokat, milyen pompásan gör-
dülő szereptudást nyújtanának a tizedik elő-
adáson. A publikum pedig milyen kiváló él-
vezetben részesülne, ép ugy, mint Budapes-
ten, ahol a vidékről felutazó nyájas néző 
látja a 17-ik előadás pompás együttesét 
és szomorú sóhajjal gondol a pátriája 
színpadán látott premier fogyatékossá-
gára, de az nem jut eszébe, hogy otthon 
még sohasem látott 17-iket, mert ott a 
17 ik este a 17-ik uj darabot jelenti. 
Lengyel Gizi, a kedvesen csinos Csibi 
még csinosabban kedves tudna lenni a 
hatodik előadáson, ha a negyedház ér-
deklődése vissza nem tartaná. Andor 
színigazgató sem volna egy héten öt pre-
mierre kényszerítve, a rendezők idegei 
és fantáziája sem feszülne a végletekig, 
ha nem naponta kellene uj díszlet- és 
játékformákat adniok. Csak a Harsányt 
szinészek szorgalma és az üty színész-
nők becsületes törekvése tart a még eb-
ben az őrületes darabhajszában a lelket, 
A közönség csakis saját érdeklődése ará-
nyában emelheti az előadások fényét és 
szépségét, mert a mostani körülmények 
között ez az igazgató, ez a rendező és 
ezek a szinészek többet nem tehetnek. 

* Katicabogár a cime Siliga Ferenc és 
Kun Richárd nagyszerű operettjének, mely e 
hó 29-én, pénteken kerü^a színházban be-
mutatóra. Ami móka, ötletes jókedv elkép-
ze hetö, minden benne van e pezsgő, dalia' 
mos zenéjü operettben. A mese a jókedvű, 
mulatós királyfi körül felépítve, bolondos 
udvari népével oly humorral telitett, hogy a 
közönség nem fogy ki a kacagásból. A fő-
szerepeket Kovács Kata, Gábor Mara, Szabó 
Gizi, Fenyves, Kristóf, Virág, Berky, Rátkai 
Herczeg, Delly játszák Vezénylő karnagy 
Bethlen, a rendezés munkáját Rátkai Sándor 
végzi avatott kezekkel. 

* Vasárnap délntan mérsékelt helyárakkal 
Kálmán Imre Tatárjárás cimü kitűnő ope-
rettje kerül szinre ez idényben utoljára. 

* Pttnköaá hétfőjén délután Farkas Imre 
Debrecenbe kéne menni cimü bűbájos ope-
rettje van műsoron. 

* Az ö>sc«s szegedi b o m l á s o k : Berky, 
Herczeg, Virágh, Polgár, Dolly, Rátkai, Mol-
nár egy darabban lépnek fel pékeken, a 
Katicabogár cimü nagysikerű operettujdon-
Ságban. 

* Katicabogár az évad legnagyobb sikeré-
nek igérkc-jtt 

Az évad 
legmulatságosabb operettje 

a 
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