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Munkásoknak, tisztviselőknek 12.000, mindenki másnak 15.000 korona 

a havidíj a „Délmagyarország" kölcsönkönyvtárában. 
— Kellemetlen incidens a citcsemő-

gondo7Ó gyűjtésén. A circsemö-gon-
dozó a vasárnap folyamán gyűjtési akciói 
rendezett a város ufcáin. A korzón, 
népesebb utvonalakon fel-feltünedeztek 
az ismert urnfs-sátrak, amelyek alatt 
buzgó hölgyek gondoskodtak arról, 
hogy a nemes emberbaráti i l tp min-
nél tekintélyesebb összeggel gyarapod-
jon. A gyűjtési akció a lelek szerint 
nagyszerűen is sikerült, a végiö leszá-
molásokat azonban egy kellemetlen in-
cidens zavarta meg. Az egyik sátor-
vezetö hölgynek ugyanis elveszett több 
perselye. Az slapos gyanú nfhány kis-
korú gyermeklány ellen irányul!, akik 
ellen a sátorvezelő hölgy tegnsp dél-
előtt feljelentést tett a rendőrségen. 

A Szinházl Életre a Délmagyaror-
szág kiadóhivatalában lehet előfizetni. 
Dugonics-tér 11. Telefon 306. 

—• Rágalmazás! pör Peyer Károy 
ellen. Budapestről jelentik: Dr. Ger-
gely István ügyvéd rágalmazásén 
feljelentette Peyer Károy nemzet-
zetgyülési képviselőt azér , mert szerinte 
őt rágalmazó levelekel terjeszt min-
denütt. Ezen levelekben az állolt, hogy 
Gergely annak idején, mikor a honvé-
delmi minisztér umbin teljesitett szol-
gálatot, elárulta Somogyi Bélának és a 
pártszervezetnek különböző megbeszé-
léseit. Azt is kijelezi ette Peyer róla, 
hogy ő rendőrspicli. Az ügyet ma tár-
gya ta Jakab járásbiró. Peyer taged'a, 
hogy ezeket a leveleket ö terjesztette 
volna, de kijelentette, hogy hajlandó a 
levélben foglalt tényállítások bizonyí-
tására. Qergely ügyvédje, dr. Sebestyén 
Jenő bemutalja. Nagy Vince és Fényes 
László írásbeli uyila kozatait, melyek 
szerint Peyer terjesztette volna a Ger-
gelyt megvádló leveleke'. A biróság a 
tárgyalást elnapolta. 

— A már egyszer bíróilag megállapított 
baleaetjárulék felemelhető. Budapestről 
jelentik: A királyi Kúria szombat délután 
Töry Gusztáv elnöklésével teljes ülést tartott, 
amelyen az úgynevezett 8>os számú teljes 
Illési döntvény revíziójával foglal Hozlak. Ez a 
86-os számú döntvény ugyanis, amely 19 '3 júniu-
sában kelt, kimondotta, hogy a balesetjáru-
lékot a megváltozott gazdasági viszonyok 
folytán birói uton sem fölemelni, sem leszál-
lítani nem lehet. A 6 os számú polgári tanács 
ezzel a döntvénnyel kapcsolatosan megkere-
sést indított a Kúria elnökéhez, amelyben 
jelezte, hogy a 86-os számú döntvénytol el-
térő ítéletet kiván hozni egy ügyben és ezért 
ujabb teljes ülési döntvényi kiván produkálni. 
Igy került a baleseti járulékok ügye újra a 
Kúria teljes ülése elé, ahol hosszas tanács-
kozás után kimondották, hogy a 85-os számú 
döntvényt a királyi Kúria hatályon kivül he-
lyezi, megállapítja, hogy a megváltozott gazda-
sági viszonyoknak megfelelően birói uton 
is lehet emelni a már korábban birói uton 
megállapított baleseti járulékokat. 

— A meghivónélküli báli vendé-

Iek kiutasítása nem becsületsértés. 

ludapestről jelenlik: Az elmúlt héten 
a békéscsabai evangelikus legényegye-
sület a budapesti Luther Szövetséggel 
karö tve jelmezbált rendezett a szegény 
diákok fettegélyezésére. A tálon meg 
jeleni egy békéscsabai uricsalád löbb 
tagja is, akik azonban nem rendelkez-
tek meghívóval. A rendezők az uricsa-
ládot nem akarták bebocsátani, de 
Komlós Vilmos színművész közben-
járására az egyik rendező mégis intéz-
kedett, hogy a család megválthassa a 
jegyeket es bevonulhasson a tánc-
terembe. Pár pillanattal később történt, 
hogy Brózik Erzsébet, a Leányegyesölet 
alelcöknóje, megkérte Pataky Ernőt, 
aki a Budapesti Luther-Szövetség nevé-
ben szinten jelen volt a bálon, hogy 
a meghivónélküli családot távo'i sa el. 
Az alelnök a kérelemnek eleget is teli, 
de valószínűin nem a legmegnyugta-
tóbb formában, mert fellépése miatt a 
kiutasított család egyik férfitagja nyom-
ban a bálteremben tettlegesen vett rajta 
elégtételt, a család pedig durva becsület-
sértés miatt feljelentést is tett Pataky 
Ernő éi Brózik Erzsébet ellen. A járás-
bíróság mindkét vádioltat felmentette, 
azzal az indokolással, hogy a bál zárt-
körű volt és igy a meghivónélküli 
vendégek kiutasltasa nem lehet sértés. 
Az ügy felebbezés folytán most fejező-
dött be a gyulíi törvényszéken, ahol a 
panaszokat végleg elutasították s a 
Járásbíróság i'éktét indok'inát fogva 
helybenhagyták. 

- Hojy lesz tízmillió koronából 
négy vagon buza é i négy vtgon 
búzából hatmilliárd korona. Buda-
pestről jelentik: A rendőrség néhány 
nappal ezelőtt letartóztatta hatmilliárd 
korona csalás miatt Járvás Imre ba-
racspusz'ai földkirlokost, aki 960 hol-
das bittokát még 1918 ban egy bank-
kölcsönnel vásárolta meg. Jérvás Imré-
nek később nem volt már egy f.llér 
adíss'ga sem, e lenben volt egy tíz-
milliós polgári pöre. Járvás amikor el-
ment a tárgyalásra, magához vette a 
tízmilliót, hogy kifizesse az adósságát, 
azonban a Tattersall előtt megtetszett 
neki négy ló és azokat megvette és 
hogy a tízmilliói mégis kifizethesse, 
adósságot csinált, am bői valorizálva 
42 millió le't. Ebből a négy lóból, ille ve 
a 42 millióból koszlksimtokktl ujabb 
és ujabb köc önökke aránylag egé»z 
rövid p r év alatt hatmilliárd ko ona 

lett. Amikor már szorult a kspca 
és a hitelezők türelmetlenkedni kezd-
tek, mindegyiknek lekötöte birtokának 
évi jövedelmét, végül is ezek rájöttek, 
hogy a hitegetésnek semmi komoly 
alapja nincs és ezérl dr. Kain Albert 
ügyvéd ulján feljentést tettek ellene. A 
rendőrség Járvás Iairét letartóztatta és 
átkísérte az ügyészség Markó utcai fog-
házába, ahol ma vezettette föl maga 
elé dr. Medvés Medicó vizsgálóbíró. 
Kint a vizsgálóbíró szobájában sokak-
nak feltűnt a sárga csizmás, fehér 
bricsesznadrágu földbirtokos, aki arcá< 
kezeibe temetve hangosan zokogott 
Többen vigasztalni akarták a sóhajtozó 
és sírdogáló embert, de az örök e hes 
segették az alkalmatlankodókat. Kint a 
folycsón két feke'eruhás nö sírdogált, 
Járvás hozzátartozói. A vizsgálóbíró 
nem helyezte szabadlábra Járvást. 

Hanna hajfestés Hoffmannénál, Híd utca. 

A Délmagyarország Szegeden és környékén 
az egyetlen liberális lap. Fennállásának biz-
tositéka és ereje a független polgárok és 

munkások támogatása 

— Szerencsétlenség az autóver-
senyen. Budapestről jelen ik : Az autó-
verseny során Acsa és Bicske közölt 
az országú on ma reggel súlyos sze-
rencsétlenség történt. Leykaath Gábor, 
a 19-es számú motorkerékpár vezetője, 
aki elölt az elrohanó sutó nagy port 
ver! fel, nekiment egy fának és ugy 
Leykauth, mint vezetője súlyos sérülé-
seket szenvedlek. Autón bevitték őket 
Acsa köiségbe, ahol az orvosok meg-
állapították, hogy Leykauth bal halánté-
kán szenvedett súlyos sérülést és bal-
kulcscsontja is eltörött. A fiút még 
nem tudták kihallga ni, mert eszméletét 
még nem nyerte vissza s igy nevét 
sem tudják. Az orvosok véle nénye sze-
rint éleiben maradásához nincs remény. 
Leykaulh elmondotta a szerencsétlen-
ség lefolyását őj azutái ő is elvesz-
tette eszméle ét. 

BskflvS. Butlula József műstaki ta-

nácsos leánya, Magda és dr. Göde 
Levente f. hó 17-én délután féihét óra-

kor tartják esküvejüket a református 

templomban. M25 

— Nyári azünidel gyorslrial tanfolyamok. 
A Szegedi Gyorsírók Egyesülete jul. és augusz-
tus hónapokban magyar kezdő, haladó és 
vitairó és német gyorsirási tanfolyamokat nyit. 
jelentkezni lehet e hét folyamán az egyesület-
nél (Földváry utca ?., telefon 1310). a tan-
folyamokat az esti órákban tartja zz egyesü-
let. A nyáii szünidő két hónapjában azon 
középfokú iskolai tanulók részére, akik vala-
mely helybeli tanintézetben tanulták a Gabels-
berger -Markovits-rendszerű gyorsírást, az 
egyesület ingyenes gyakorló órákat rendszere-
sít. A jelentkezéseket'julíus ig kér! az egye-
sület beküldeni. Megfelelő számú jelentkezés 
esstében az egyes fokok szerint külön cjo 
portok nyitnak. Különösen azon tsnulók ré 
szére, akik a jövő tanévben felsőkereskedelmi 
iskolába kívánnak járni, ajánlja az egyesület 
a tanfolyamokon való részvételt. 

Medgyaizay Vilma, Európa leg-
kiválóbb dizőze, kétnapos vendégjáté-
kát junius 22., 23-án rendezi meg a 
Horváth Mihály-ulcai Vigszinpadon, 
rossz idő esetén pedig a Belvárosi nagy-
termében. Medgyaszay Vilma, kit a 
a külföldön is a legnagyobb művész-
ként |ünnepelnek, h.sszas tárgyalások 
után volt csak hajlandó kfllfö'di tour-
néja utáni pitienését megsz kitani s 
Szegeden magas színvonalú vendég-
játékában a szegedietet is ré<zesiteni. 
Medgyaszay neve garancia arra, hogy 
vele együtt szereplő müvésztársulata is 
teljesen elsőrangú. Ve'e együ t Vidor 
Ferike, Kőváry G u'a, Bányai Irén, 
Várnai Vilmos és hetényi Heidelberg 
Aloert is iit lesznek, hogy mindannyian 
legújabb, legszebb és legszórakoztatóbb 
maganszámaikkal, egyfelvonásos darab-
jaikkal és konferánszaikkal egy felejt 
hetetlen, magas szinvolu kabaréestét 
szerezzenek Szeged finomult izlésü kö-
zönségének. Medgyaszay müvésztársu-
latával csak két napra szerződött hoz-
zánk, miért is ajánlatos jegyekről elő-
vételben gondoskodni, melyeket a Bel-
városi Mozi elővételi pínztára már má-
tól kezdve 10—35 000 koronás árban 
árusít. 

— Vér György iíéletét a Tábla 
helybenhagyta. Budapestről jelenük: 
Vér György hírlapírónak, a Délmagyar-
ország munkatársának c kke jelent meg 
egyik fővárosi lapban. A cikk szerint 
Purgely József csongridi csend*rtiszt-
helyettes az Alföldi Brigád tagjainak 
f egy ve eket kölcsönzött. A budapesti 
törvényszék ezért Vér Györgyöt három 
hón'pi fogházra ítélte. A budapesti kir. 
ítélőtábla ma az elsőfokú ítéletet hely-
benhagyta. Vér filebbezett 

T e l e f o n 
este 7 órá-
tól : 16-31. 

V I O S Z I N P A P T e l e f o n 
n a p p a l i : 
3 . S 2 . 

1925 Junius 22-én és 2 3 - á n 
hétfőn és kedden 

MEDGYASZAY VILMA 
Európa legnagyobb d l z B í é n e k 2 napo. vendéojóléka. rellépneK: 

Medgyaszay Vilma 
Kőváry Gyula 

Vidor Ferike 
Bányai Irén és 

Várnai Vilmos 

Hetényi Heidelberg Albert zeneszerző. Kőváry konferál. 

S z i n r e k e r ü l n e k : Medgyaszay Vilma sanzonjai, Pettfi oala, Vidor Ferwe 
masam'id- és cselédnótái, Kóváry tréfái és konferáns/.n. A kabaréirodalom 
újdonságai, továbbá apró bntnzatok, tréfák és magánszámnk. - Kezdete pont 
fel 9 órakor. — He'yárak: 10-3VX0 koronáig a Bev.rosi Moji eiővéttii psnz-
táráná1, előadís elölt este 7 órakor a VigMirpad pénztáránál. Rossz Idő e?etén 

az előadást a Belvárosi ,V.07i ié:> h.'yi8égíb:n tartjuk meg. 

— Kétmilliárdot sikkasztott egy 
előkelő úriasszony. Budapestről jelen-
tik : A budapes i rendőrség két nap óta 
nagyszabású, sikkasztási ügyben f jlytat 
nyomozást. Állítólag egy előkelő buda-
pesti úriasszony ellen tettek feljelentést 
szombaton, kétmilliárd korona (Isik-
kasztása miatt. A kiszivárgott hírek 
szerint a kétmilliárdos ügy előzményei 
Bécsben játszódtak le. Az úriasszonyt, 
akinek nevét a nyomozás érdekében 
nem hozták nyilvánosságra, őrizetbe 
vették. 

— Az üzleti záróra. Kaptuk a következő 

levelet: Vasárnapi b. lapjukban egy kis hír 

jelent meg a vidéki üzleti záróráról, melyben 

az a sajnálatos, hogy igaz. Sajnos az, hogy 

Szegeden, az ország második városában nincs 

korlátozva az üzletek esti zárórája s ha tet-

szik, az egész éjjel nyitva tartható az üzlet 

8 az alkalmazottakat addig lehet szabad dol-

goztatni, ameddig jól esik. Hallgatólagosan 

Szegeden is meg volt az esti 6 órai zárás 

még egy pár hóval ezelőtt, mig azután egy-

két kereskedő rájött arra, hogy nem kell este 

6 órakor bezárni, nyitva tarthat tovább is és 

igy lassan-lassan a verseny kényszerítő hatása 

alatt kitolódott az esti zárás s ma talán 

nincs üzlet Szegeden, hol este 6 órakor be-

zárnának. Ily körülmények között foglalkozott 

a kereskedelmi és iparkamara április 7 i 

teljes ülése az üggyel, mely teljes egészében 

magáévá tette az 1921. évi XXVII. törvénycikk 

rendelkezéseit s atl a kereskedelemügyi mi-

nisztériumba terjesztette fel jóváhagyás végett, 

hol azóta központunk sürgetése dacára még 

elintézetlenül fekszik a dolog. D i kérdezzük, 

mi szükség volt a^ra, hagy az üzleteket az 

eddigi szokástól eltérőleg tartsák nyitva, mi-

kor főnök és alkalmazott teljes megelégedé-

sével találkozott ez eddig s ma egy-két üzlet 

kivételével alig várják az időt, amikor a tör-

vény kényszerítő erejénél fogva kell majd 

este 6 órakor zárni. Hogy egyáltalán semmi 

érdek nem szól amellett, hogy este 6 órán 

tul az üzletek nyitva legyenek, azt bizonyítja 

az, hogy Budapesten kivül Nagykanizsán, 

Miskolcon, Debrecenben és Egerben a zárás 

már az 1971. évi XXVII. t. c. értelmében sza-

bályozva van. A közönség érdeke sem kivánja 

a 6 órán tuli zárást, mert ha azelőtt ^ meg-

voltak amellett, ugy most is megtesznek vele, 

Igy azt hisszük, semmi akadálya nem lehetne 

annak, ha addig íj, míg a miniszteri rendlelet 

megérkezik, a Kereskedők Szövetségével meg-

állapodjunk az esti 6 órai zárásban, hogy ugy a 

főnökök, mint az alkalmazottak kihasználhassák 

egyrészt a nyarat, másrészt kulturális szük-

ségleteiket elégíthessék ki. Tisztelettel a Ke-
reskedelmi Alkalmazottak Orsz. Szövetsége 
szegedi csoportja. 

A hét minden színházi elő-
adására megválthatja jegyét a 

Délmagyarország 
jegyirodájában 

Teiejon 306. Dugonics tér 11. 

— Ledtroinet vau aia ueiyc4<.« • 
vádtanács. Budapestről jelentik: A 
büntető örvényszék vádtanácsa hétfőn 
foglalkozott a rablógyilkos Léderer 
Gusztávné ügyével és az asszonyt vád 
alá helyezte. A vád alá helyezett Léde-
rerné levelet akart kicsempészni leg-
utóbb a fogházból, amelyben arra kérte 
urát, hogy tegyen meg minden lehetőt 
érdekében is mentse meg őt az akasztó-
fátót. Emiatt fokozottabb ellenőrzés 
alatt áll, ugy Irgy védőjével is csak 
az ügyészség elnökének külöa enge-
délyével beszélhet. 

KöltSzkftdéaeket helyben és vidékre leg-
előnyösebb árban eszközöl U n 5 á r Benő 
szállítási vállalat. Oros i ' ^ u. Tel. 74. 157 

— Iparosuk figyelme t ^ ipartestület 
vezetősége felhívja a-on .^JKat. akiknek 
tanonca van szükségük, hegy igényeket a i 
ipartestületi hivatalban sürgőén jelentsék be. 
A bejelenté* -̂ zért fürt'' , mert ai iskolá-
ig.. p,a!ókkal közö't^'ni faj 1 tanoncot ki-reső 
ipsrrsok névsora t » zi tvzáro viz£gá;atok 
felk-imával a szülő!- *a tanulók tájékozódhat-
nak az i;;ar? pályádon való elhelyezkedés 
lehetőségeiről. 

női harisnyák 
legnagyobb választékban 48 c 

Pollik T*ftvér«knél 
Széchenyl-tér 17. Csekonics-utca 6. 


