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Kedden nyújtják át Berlinben 
a biztonsági szerződét ről szóló 

jegyzéket. 

London, junius 15. A biztonsági szer-
íődésről szóló francia jegyzéket való-
színűleg kedden fogják átnyújtani Ber-
linben, akkor aztán a szövetséges kor-
mányok nyilvánosságra hozzák a német 
gararciajavaslatokra vonatkozó diplo-
máciai okmányokat. A jegyzék átvétele 
után a német birodalmi kormány dip-
lomáciai képvisele'ei ulján jelezni fogja 
az átvételt és azt a kívánságát, hogy 
tárgyalni akar a megkötendő paktumról. 
Akkor aztán a szövetségesek hozzáláthat-
nak a biztonsági szerződés tervezetének 
kidolgozásához, ami valószínűleg titkos 
konferenciákon fog megtörténni. Cham-
barlain külügyminiszter az alsóház 
szerdal ülésén nyilatkozni fog a genfi 
megállapodásokról és másnap kétség-
kívül nagyszabású vita fog kifejlődni a 
kormánynyilatkozat fölött. Nyilvánvaló, 
hogy Baldwin olyan támadásoknak 
megy elébe, mint Ramsay Mac Donald 
az angol-orosz szerződés iriatt, amely 
megbuktatta, de a konzervatív kormány 
számithat az alsóház helyeslésére. 

Berchtold Zsigmond gróf 
érdekes valuta-pöre a bécsi 

törvényszék előtt. 

Bécs, junius 15. A polgári bíróságon 
ma délelőtt s Pinkus S. berlini bank-
cég keresetét tárgyalták Berchtold Zsig-
mond gróf ellen, aki fia az egykori 
külügymi iszlernek. A tárgyaláson eok 
érdekes részlet merült fel. Az ifiu sróf, 
aki 1900 ban született Bécsben, hazárd-
játékon már több mint másfélmilliárd 
koronát veszteit és ezért szüleinek ké-
résére a józsefvárosi törvényszék gond-
nokiád aláhelyezte. Meselő* őleg Berch-
told" Zsigmond gróf 10.000 dollárt vá-
sárolt a berlini Pinkus bankcégnél az-
zal » köteleze tséggel, hogy az ellen • 
értéket, hetvenötezer cseh koronát 
egy prágai bankban fogja letétbe he-
lyezni. A fiat ál gróf enrek a kötelezett-
ségének nem tett eleget és hosszas 
huzivona u'án az üzletet stornírozták. 
Ekkor Berchtold Zsigmond gróf köte-
lezte magát, h gy árfolyamdifferencia 
gyanánt huszonhatezer cseh koro-
nát fizet. Ezt sem fizette ki. 
Most a berlini bankház erre az ösz-
szegre perelte be a fiatal grófot. A bécsi 
polgári biróság kimond a, hogy nem 
illetékes ebben az ügyben, mert az al-
peres nem tartózkodik Bécsben és nincs 
is állandó lakása, a perköltségek meg-
fizetésében pedig a berlini bankcéget 
marasztalta el. A tárgyaláson szóba 
került, hogy milyen körülmények között 
tűnt el Bécsből Berchtold Lipót gróf, 
a volt külügy minis iter. A grófi család 
vagyonkezelője elmondta a biróság el-
nökének kérdésére, hogy 1918 novem-
berében a kritikus napokban a volt 
külügyminiszter még Bécsben lakott, 
egy éjszaka aztán palotájának ablakán 
keresztül meneküli és Svájcba utazott. 
Attól fogva a volt külügyminiszter és 
családja a legszükösebb anyagi hely-
zetben él. 

A Leirer-biinügy egyik részesét 
Milanóban letartóztatták. 

Bécs, j u n i u i 15. A V/iener Allge-
melne Zeitung jelenti: Kmetty Istvánt, 
akit azzal gyanutilottak, hogy mint 
Okol icfáayl barátja, részes volt a Lelrer-
űgyben, szombaton a magyar kormány 
megkeresőiére Milanóban letartóztatták. 
Kmetty már hosszabb idő óta Milanó-
ban tartózkodott, ahol alkilmizáit ta-
lált A magyar hatóságok azonban nyo-
mára találtak é l kieszközölték letartóz-
tatását. Az olzsz hatóságok Kmetty! ki 
fogják adni Magyarországnak. 

Egy hónapi fogházra itélteb megvesztegetésért 
egy budapesti ügyvédet. 

Budapest, junius 15. Érdekes meg-
vesztegetési ügyben hozott hétfőn íté-
letet a budapesti törvényszék Krayzell-
tanácsa. Dr. Kárpáthy Lóránt ügyvéd 
ült a vádlottak padján. Az ügyészség 
azzal vádolta, hogy néhány hónappal 
ezelőtt meg'átogatta hivatalában dr. 
Csaba Ágoston igazságügy miniszteri 
titkárt és egy törvényesitési ügy elinté-
zésének sürgetése közben gáláns aján-
dékot igért a titkárnak, aki az esetről 
azonnal je'entést tett főnökének. 

Dr. Kárpáthy Lóránt a tárgyaláson 
kijelentette, hogy nem érzi magát bű-
nösnek, Csaba Ágostont nem akarta 
megvesztegetni. 

— Engem egy misko'ci kartársam 
bízott meg azzal, hogy a törvényesi-
tési ügyet minél előbb küldessem fel 
a kabinetirodába — véd:kezett az ügy-
véd. Háromszor voltam a titkár urnái, 
aki azt mondotta, ne zavarjam, mert ö 
úgyis 8oronkivül szokta elintézni ügye-
met. Én megnyugodtam volna ebben, 

de miskolci kartársam újból sürgetni 
kezdte az ügyet és azt irta levelében, 
hogy igen gáláns ajándékban lesz 
részem, ha nem kímélek fáradsá-
got az ügyben. Én ezt a levelet fel-
olvastam a titkár ur előtt, aki nem 
várta meg a levél befejező részét, hanem 
azt hitte, hogy a gáláns ajándék neki 
szól s ezért panaszt emelt ellenem hi-
vatali főnökénél. Én rögtön bementem 
Vladár miniszteri tanácsoshoz és iga-
zoltam a levéllel, hogy a gáláns aján-
dék kifejezés nekem szól, de ezt nem 
hitlék el, hanem megtet'ék ellenem a 
feljelentést. 

Ezután dr. Csaba Ágos'on miniszteri 
titkárt hallgatják ki, majd Zsilvay Qyu-
láné igazságagyminisztériumi kezelő 
tisztviselőnőt. A pörbeszédek u'án a 
biróság bűnösnek mondotta ki a vád' 
lott ügyvédet megvesztegetés vétségében 
és ezért egy hónapi fogház és kétmillió 
korona pénzbüntetésre itélle. Az itélet 
ellen a védő felebbezést jelenlelt be. 

Mindenki fizessen elő 
a Délmagyarországra! 

I f i /|f* Kedd. Róm. kat. és protes-
W I / R U i táns Reg. Ferenc. Gör. kat. 

Lucill. Nap kel 4 óra 2 perckor, nyugszik 
7 óra 58 perckor. 

Somogyi-könyvtár nyitva d. e. 10—l-ig, 
d. u. 4-7-ig. Mnzeum nyitva d. e. 10—l-ig. 

Egyetemi könyvtár (központi egyetem I. 
emelet) nyitva d. e. 8—l-ig, d. u. 3—8 ig. 

A színházi előadás este 8 órakor kezdődik. 
Szegeden a gyógyszertárak közül szolgálatot 

tartanak : Frankó Andor Kálvária-utca 17 (te-
lefon 225), Leinzinger Gyula Széchenyi-tér 
(telefon 352), Mocsáry S. Kállay Albert-utca 
(Hid-utca) (telefon 391), Nindl János Petőfi-
Sándor-sugárut 41 (telefon 777), Moldvány 
Lajos Újszeged (telelőn 846), Török Márton 
Csongrádi-sugárul (telefon 364). 

A budapesti Opera B-listásai. 

(Budapest tudósítónk telejonjelen-
iése.) "A B-listás opersházi tagok ma 
kapták meg a felmondó levelet. Az et-
joc-áj ott tagok közül többen nem haj-
landók a felmondást tudomásul venni, 
mert azt mondják, hogy a felmondást 
nem idejében kapták kézher. Ezt any-
nyira irdoioltnak tartják, hogy pÖ:t is 
indítanak az Op:raház ellen. 

A városi kihágási biró tág egy 
napi elzárásra itélte az állam-

rendőrséget. 

A várói bellterűletén lévő lovakat, 
az egészségügyi törvények szerint, hi-
ányos időközökben állatorvos elé kell 
állítani. Az egészségügyi rendelkezések 
természe'esei a rendőrségi lovakra i i 
vonatkoznak, de az államrendőrség évek 
óta, házilag végezteti el a lóvizsgálatot. 
A lóvizsgálatot végző közegeknek egy-
szer mégis fellün*, hogy az államrend-
őrség lovai hiányoznak a szemléről, 
aminek megállspitása után azonnal bün-
tető-parancsot adtak ki. A büntető-
parancs egy napi elzárással sujlja az 
államrendőrséget, ahová hétfőn délelőtt 
lo/ábbitották a nagy feltűnést keltő bün-
tető végzést. Az államrendőrség termé-
szetesen megfelebbezi a nem névie, 
tinem a testület címére adresszált ban-
títést, mivel jogtalannak él a tények-
nek meg nem felelőnek tartja a szo-
katlan és n;iu mindennapi ilélefet. 

— Tatarozási hitel a szegedi ház-
tulajdonosoknak. A Szegedi Háztulaj-
donosok Egyesülete vasírnip délelőtt a 
kör hivatalon helyiségében, Ptllich Gyula 
elnökletével népes gyűlést tarlót'. A 
gyűlésen a legnagyobb érdeklődést a 
tatarozást kölcsön ügye keltett. Beje-
lentették ugyanis, hogv a szegedi ház-
tulajdonosok is részesülnek a tataro-
zást hitelből. A kérelmezéseket a Pénz-
intézeti Központhoz kell benyujlan', 
amely tizennégy százalékos kamat mel-
leit adja a kölcsönt. A gyűlésen nigy 
számban megjelent háttulajdonosok a 
talarozási kötet ön igénybe vétele mel-
lett nyilatkoztak, úgyhogy Szegeden még 
az ősszel megkezdődnek a talarozási 
munkálatok. 

— Zászlószentelés az állami felső* 
kereskedelmi iskolában. Az állami 
felsőkereskedelmi iskolában vasárnap 
délelőtt ünnepélyes keretek között fel-
szentelték az itkola megcsonkított zász-
laját 8 majd megalakították a felsőke-
reskedelmi iskolát végzettek bajtársi 
szövelségét. Az ünnepi beszédet RJch 
Manó tanár mondotta, kitől a zászlót 
az intézet tulsjdonába Tóth József igaz-
gató vette át. A volt növendéknek ne-
vében Nagy Péter bankigazgató, mig 
a jelenlegi tanulók közül Schriffert Pé-
ter mondottak még teszéde*. 

— A város és az adófelszólamlás. A 
kereseti adókivetések elleni felszólam-
lások elbírálására a törvény bizottságot 
rendel ki. Ebben a bizottságban helye 
van az érdekeltségek és a pénzügyi 
hatóságok képviselőinek, de a városnak 
nincs, pedig az adó a város jövedelme 
és igy a város közvetlenül érdekeltnek 
tartja magát. Fodor Jenő adóügyi ta-
nácsnok javaslatára a tanács elhatá-
rozta, hogy fölterjesztési intéz a kor-
mányhoz, kérve az adófelszólamlási bi-
zottságok törvényes uton való kibővítését, 
hogy a felszólamlások elbírálásánál a 
város is érvényesi hesse érdekeit. 

Orvoil htlr. Dr. Putz János, szűlész-
nőorvoa. női klinikai orvos, rendelését 
Tisza Lajos-körut 77. sz. alatt (városi 
Zeneiskola) megkezdte. Rendel délelőtt 
9—10-ig, d. u. 2 - 4 ig. Telefon 119. 2!6 

20*, «| olcsóbb lett a manikűr Qottschallnál. 

— Hétfőn nyuj ja be as ul költ-
ségvetést a pénzügyminiszter. Buda-
pestről jelentik: Bud János pénzügy-
miniszter kijelentette, hogy a Genlben 
jóváhagyott költségvetést pinteken a 
minisztertanács elé teijeszti, hétfőn pe-
dig benyújtja a nemzetgyűlésen. A mi-
niszter nyilatkozata szerint mindenek-
előtt összeállítják a közmunkák prog-
ramját, a másik fontos feladat pedig, 
amihez szintén hozzáfog, az adók le-
szál itási a teherbirásnsk megfelelően. 

— A közjegyzői intézmény reformja. 
Budapestről je'entik : A közjegyzői in-
tézmény féltzázados fennállásának meg-
ünneplésére iz ország e^ész területé-
ről rendkívül nagy számban gyűltek ősz-
sze a királyi közjegyzők. Az első napon 
volt az ünnep. A nagygyűlés másedik nsp-
ján értekezletet tartottak, amelyen meg-
vitatták a ker orvoslására szoruló sérel-
meit és az intézmény reformjára irá-
nyulólag az igazságügyi kormány elé 
terjesztendő javaslatait. A közjegyzőség 
reformjára vonatkozó határozatokat az 
országos értekezlet által választott kül-
döttség fogja dr. Peslhy Pál igszsig-
ügyminiszter elé terjeszteni. 

— Az olasz király nem fogadta 
el a vitézségi érmet. Rómából jelen-
tik, hogy a kormány a hadviseltek 
egyesületének előterjesztésére Viktor 
Emánuel királynak 25 éves uralkodói 
jubileuma alkalmából a bronz vitézségi 
érmet adományozta. Amikor erről a 
királyt értesítették, kijelentette, hogy a 
kitüntetést nem fogadja el, mert nem 
érdemli meg. 

— Jövő héten megkezdik a ka-
mara kibővítését. Megírta a Dél-
magyarotszág, hogy a kereskedelmi és 
iparkamara s éképületét egy emelet 
ráhuzásával még az idén kibővítik. A 
terveket Ligeti Béla műépítész készí-
tette és a kamara azok alapján a vá-
rostól már az építkezési engedélyt is 
megkapta. Az építkezéssel kapcsolatos 
ipsri munkálatokra szerdán délelőtt 
tizenegy órakor tartják a kamarában a 
versenytárgyaiáit. A munkát — értesülé-
sünk szerint — valószínűleg már a 
jövő héten megkezdik és szeptember 
15 re be is fejezik. 

— Jegyzőhiány a tanácsülésen. A 
hétfői tanácsülés nagyon hétfői volt. Ne-
gyedtizeiiegykor kezdték meg a gyérszámu 
darabok lereferálását az előadók, de már 
háromnegyedtizenegykor, tehát egy félóra 
múlva senkinek sem volt már előadni 
valója, igy az ülés véget is ért. A tanács 
tagjai csak akkor vették észre, hogy az 
ülésen nem volt tanácsjegyző. Az aláirt 
darabok ott hevertek gazdátlanul az asztal 
sarkán. A polgármester azonnal elrendelte, 
hogy az Össze3 jegyzőket havonkint vál-
toztatva be kell rendelni a tanácsjegyzői 
teendők ellátására, 

A Színházi Élet szegedi előfizetői 
minden reklamációval a Délmagyaror-
szág kiadóhivatalához forduljanak. 
Dugonics-tér 11. Telefon 306. 

fehérnemüeket 
megregdelé: re készít 48 d 

Pollák Testvérek 
Széchenyi-tér 17. Csekonics-utca 6. 

Telefon: 

Irodai 2-58. B E L V Á R O S I M O Z I 

Ingatlanok 
vételét és eladását, 

pénzkölcsönt 
betáblázásra olcsó kamatlábbal közvetít 

Dr. SALGÓ BÉLA 
O. F. B. által eng. ingatlanforgalmi irodája 

SZE0ED, KÖLC8EY-U. 10. (Wilheim-banklhelyisigében) 

TELEFON 0-84. mm 

Berlini Victoria Á l t Biztosító 

Társaság Vezérügynöksége. 

Telefon: 

pinztárl 5-82. 

Telefon 

11-85. 

Nyári helyisig telefonszáma: 16—33. 
K O R Z O MOZI Telefon 

11-85. 

N A G Y N E V E T Ő E S T É K ! ! ! 
legújabb atti akciós bur-B U S T E t t 

Luftüzlet a levegőben 
a .HOTT8NTOTT" felejthetetlen c imswep l 
kicagt.itó licittel, komikumok sororata F 

K E A T O N 
a legpazarabb \lg|atéfc 7 fel-

vonásban. Főszereplő 

|öje Soha nem látott mókák, a Icgpa»sr..bb «uny i s szatíra. Fonák 
.lénken perdülő mulatságos bohozati mese. Kit órai szakadatlan 

falrengetó kacagás 

DouglasMacLean 
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EltatUs'Jk kezdete ?, 7 é™ tí óriikc 
Mihály-utcai 

'r. Az e>ti clőaüíHt kcUvezö Idü e&eién a Horválh 
nyári helyiségben tartjuk meg. 

a kis J a n c s i * C h a r p e i i t i e r 
As esti előadás kedvező Idő esettn a Korzó Mozi nyári 
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