
Munkásoknak, tisztviselőknek 12.000, mindenki másnak 15.000 korona 

a havidíj a „Délmagyarország" kölcsönkönyvtárában. 
—- Kormánypártiak is kérni fog 

iák az „Az Újság" betiltásának meg-
szüntetését. Budapestről jelentik: Hir 
szerint kormánypárti képvise'ők is in-
terveniálnak Bethlen István gróf minisz 
ferelnöknél ix Az Újság ügyébín. Kárni 
fogják, hogy a l?p megjelenését en 
gedje meg. 

— Uj vasútvonal. Bud* pestről jelen 
tik : A Népszövetség által engedélyezett 
beruházáson kivül az államvasút uj 
vasútvonalat épit. Már dolgoznak r. 
szatmármegyei uj vasútvonalon, amely 
Mátészalkát és Fehérgyarmatot kőii 
össze. Az építkezés már tavasszal meg 
kezdődött és a Fehérgyarmat—Kocsárd 
közti vonairészt rövidesen már át is ad-
tatják a forgalomnak. A Mátészalka-
fehérgyarmati vasutvoml elkészültével 
a Fehérgyarmat—Gscsaj—zaj'ai vasút-
vonal összeköttetést kap Mátészalkával 
és ezzel a csonka Szatmármegye észak-
keleti csücskéje ismét megnyílik a vesut-
forgalom számára. 

— Levente-bemutatóünnepély. A 
város testneve'ési bizottsága felhívja a 
város közönségének figyelmét a Le-
venle-sportünnepilyre, amely huszon-
egyedikén lesz a Hunyadi-téren. 

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

— Az országos mezőgazdasági ka-
mara gyűlése. Az OMQE kedden, 
mint Budapestről jelenlik, gyűlést t>r-
toít a megyeházán. Almásay gróf elnök 
azt a reményét fejezte ki, hogy a Genf-
ben engedélyezett háromszázmillió be-
ruházási hitelből a gazdatárstdalomnak 
is fog jutni. Mayer miniszter és szá-
mosan mások szólaltak még fel. 

Orvo i l Hir. Dr. Patz János, szülész-
nöorvos, női klinikai orvos, rendelését 
Tiíza Lajos-körut 77. sz. alatt (városi 
Zeneiskola) megkezdte. Rendel délelőtt 
9—10-ig, d. u. 2—4 ig. Telefon 119. 25e 

KSHOzkOdéaeket helyben és vidékre leg-

előnyösebb árban eszközöl U n g á r Benő 

szállítási vállalat, OrosMán-u. 7. Tel. 34. 157 

Férfi es női esőernyők 
rendkívül olcsó árakon legszebb 

kivitelben 48 a 

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

É r t é k e s f O g g O I I a z o n n I f e l s z e r e l e m 
. É V A " B I Z T O S Í T Ó p a t e n t t e l . 

Olcsó ajándéktárgyak kaphatók 

B H B Ó S A R P f t D 
öra- és ékszerkíszitő. 54 Oroszlán-utca 8. 

V a r r ó g é p e k , 

Kerékpárok, 
Gyermekkocs ik 
részletfizetésre is D f R V E D E 
gépáruházát'an, Szeged, Kiss-utca, 
Keleti-palo'a Hagy Javítóműhely I 

S Z Ű C S G Á B O R 
uri szabó 

TÁBOR-UTCA az uj adópalota melleit. 
107 

Elsőrendű munka. Szolid árak. 

naponta friss, 10 dekás 

7000 korona 

Ő&V, Heksch Os&kérné 
füszerüzle'e 

Valéria-tér 10. 355 Telefon 920. 

Az A l fö ld legnagyobb 
táblaüveg raktára 

KÜP3SI GÉZA üveyezósi vállalata 
Mérey-utca 8. m Telefon 9 57. 

K e h e s e k megvételre 
7 és fél. eset'cg 10 mázsa 
hordkf pes jcáliapotban levő 
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tizedesmérleget, 
lUiyoU J, v í g y suly n é l k ü l . 

Ajánlatokat „GABONA* jeligére a kiadóba. 

— A törvényszék jóváhagyta a 
Szegedi Mezőgazdasági Rt. kény-
szeregyezségét. A Szegedi Mezőgaz-
dasági Részvénytársaság — mi tit isme-
retes — a Gazdasági Bank I uXárával 
kapcsolatban két és félmilliárd koronái 
passzívával kínysxeregyezséget kért a 
szegedi törvényszéktől. A kfnyszer-
egyezségi eljárás elég viharos volt. A 
hitelezők az első szavazás alkalmával 
nem fogadták el a fölsjánlolt kvótát, 
negyven százalékot és ciak a második 
szavazáskor sikerült az egyezség. A 
törvényszék most hagyta jóvá ai egyez-
séget, (mely szerint a hitelezők köve-
tesük negyven százalékát két részlet-
ben kapják meg. Az egyik részlet a 
a kényszeregyezség jogerőre való emel-
kedése után tizenöt nappal, a mís k 
részlet pedig szép ember elsején ese-
dékes. 

Évek hssszu sora óta nem volt 
nálunk rendezett kabaréknak o'yan 
illusztris vendége, mint a most 22— 
23 án, hé főn és kedden vendégszereplő 
Medgyaszay Vilma, Európ3 legnagyobb 
diőzze. Már igen régen évekkel ezelőtt 
volt Szegeden Medgyas/ay, kinek nagy-
szerű művésze ében alkalma lesz ez-
úttal közönségünknek is gyönyörködni. 
Hit tagból álló müvésztársulatát maga 
Medgyaszay álli'otta össze, szem előtt 
tartván azon kö.ülményt, hogy a tár-
sulat minden egyes tagja megfeleljen 
annak a magas színvonalnak, melynek 
elérésébei a magyar kabarémünészet-
ben ma&ának M.dgyaszaynak is oly 
hallatlanul nagy és dicsőséges része 
van A kis társu'at fénypontja minden-
esetre at ő u'olérhektlen sanzonjai és 
Petőfi dalaival Medgyaszay Vilma, ki 
mellett a maga zsánerében páratlan 
Vidor Ferike, Kőváry Gyula fairen 
gető tréfáival és ak uális konferánszai-
val, Válamint Bányai Irén és Várnay 
Vilmos a k baré iroda om legújabb 
gyöngyszemei el viszik diadalra az est 
sikerei, mtlynek zenei k séretét az oly 
előnyösen ismert He é yi Heidelberg 
Albert annyi kiváló rutinnal látja el. 
Hogy Medgyaszay Vilma kiváló művé-
szetét mindenki élvezhesse, a Belvarűti 
Mozi — melynek helyiségében tartat-
nak az előadások — a helyárakat 10— 
35 000 koronás árban állapitolta meg. 
Jegyek a Belvárosi M )zi elővételi pénz-
táránál válihaók. 

— A mórai elemi iskola tornaver-
senye. A mórai községi elemi iskota junius 
hó 16 án, kedden az SsTK Hunyadi-léri 
pályáján megtartott tornavizsgájának ered-
ményei a következők : 100 méteres sík-
futás a IV. a) és V. fiúosztályok között: 
Első Adók István IV. a) o. ?., második 
Szalóki Péter P«U V. o. t. 100 méteres 
síkfutás a IV. a), IV. b) és V V I leány-
osztályok között: Első Sorolov Ilona IV. 
o. t., második Szabó Hermina V. o. t. 
Magasugrás a IV. a) és V. fiúosztályok 
közölt: Első Adók István IV. a) o. t. 117 
cm., második Molnár István V. o. t. 102 
cm. Távugrás a IV. a) és V. fiúosztályok 
között: E<ső Adók István IV. a) o. t. 425 
cm., második Molnár István V. o. t. 405 
cm. Távugrás a IV. a), IV. b) és V. VI. 
leányosztályok között: Első Szabó Her-
mina 359 cm., második Melles I ona 350 
cm. Kötélhúzás a IV. a) és V. fiúosztá-
lyok között: Győztes leit az V. osztály. 
Kötélhúzás a IV. a), IV. b) és V., VI. 
leányosztályok között: Győztes lett az V., 
VI. osztály. Stafétafutás a IV. a) és V. 
fiúosztályok között: Győztes a IV. a) osz-
tály. (Adók István ) Stafétafutás a IV. a), 
a IV. b) és V , VI. leányosztályok között: 
Győztes az V., VI. osztály. (Sorolov Üona.) 
A tornát vezette és betanította Schláth 
Péter tanító, rendező Siha Ma-git ta-
nítónő. 

Változatos jő zóna reggelit az 
„Apostolok" ban kaphat. Kossuth La-
jos-sugárut 4. 

— Junius 30-án lesz Lédererné 
ügyének főtárgyalás!. A budapesti 
bűntetőlörvényszék vádtanácia tegnap 
foglalkozott Lédererné bűnügyével és 
ezt követőleg az iratokat ma reggel 
Langer Jenő kúriai bíróhoz, a büntető* 
törvényszék elnökéhez terjesztették föl 
főtárgyalási tanács kijelölése végett. Az 
elnök Denk Tividír tábUbiró tanácsá-
ntk csitotta ki az ügyet azzal, hogy 
a főtárgyaiéit soronkivül és lehetölrg 
rövid határnapra tűzze ki. Denk Tivadar 
tanácselnök ennek megfelelően Léderer 
Gusztávné rablógyilkossági bünpörében 
junius 30 ára ős a következő nipokra 
tűzte ki a nyilvános főtárgyalást, ame-
lyet a bönfeiőtörvényszék másodikeme-
leti eiküdtszéki fötérgyaláti termében 
fognak megtaitani. 

— dégvihar Somogyban. Budapest-
röl jelentik: Somogyszob és Bolhás 
község határán tegnap délután öt óra-
kor nagy jégvihar sz'ntott végig. A 
vihar mindkét községben, de különö-
fen Somogyszoboíi igen tetemes kárt 
okozott az őszi vetésben. Baráti-pusz-
tán egy tábla dohá y palántát teljesei 
tönkre elt a jég. Több helyen lecsapott 
a villám, a Hohenlohe hercegi urada-
lom t lefonhMőzatát is me*se rmisitette. 
Az undalomhoz tart z'j Kanizsaberek 
pusztán Kiss Imre 19 éves béreslegény 
a villámcsapás áldozata lett. 

Az „Apostolok" söre elismert első-
rangú. ̂ Kossuth Lajos sugárut 4. 

— A gyöngyösi tüzva»zt is gyuj-
togitáe okozta. Gyöngyösről jelentik: 
A tegnap es!e megtartott hatósági tüz-
vizsgáiat megállapított*, hogy a tűz-
vészt valószínűleg gyújtogatás okoxta. 
A hitősági megállapítás szerint az 
összes kár 900 millió korona. Az első 
hírekkel szemben megállapították azt 
is, hogy csupin 12 ház ége t le. 

— Az Egyedi-Gyilkosság főtárgya-
láiát 22-ére tüztés ki. Soproni jelen-
tés szerint az ottani törvényszék junius 
22-én kezdi meg az Egyedi-gyilkosság 
bűnügyének fő árgyaláiát. Frohrelch 
Ernő súlyos betegen fekszik az ügyész-
ség fogházában. 

A Szinházi Elet szegedi előfizetői 
minden reklamációval a Délmagyaror-
szág kiadóhivatalához forduljanak. 
Dugonics-tér 11*. Telefon 306. 

— Vasáihtlyi bUapirót három 
heti fogházra és 30 millió koronn 
penzbüntttiare ítélték. Budapestről 
jelentik: A birósíg ma hirde te ki Ítéle-
tét dr. Vásárhelyi Ferenc hírlapíró ügyé-
ben, akit bűnösnek mondtak ki a 
MEFHOSz ellen sajtó utján elkövetett 
rágalmazás vétségében és ezért három 
heti fogházra és 30 millió korona pénz-
büntetésre ítélték. A vádlott felebbezüt. 

— Letartóititták a Domus sik-
kasztó igazgatóját. Budapestről jelen-
tik: A rendőrség megállapítása szerint 
a Domu? Házépilő Részvénytársaság 
igazgatói hat és félmilliárd koronát 
sikkasztottak el. Az egyik megszökött 
igaigatót, Marer Jenőt tegnap Bécabsn 
lítarióztatlák. A szökevény igazgató 
(á sáról, Springer Józsefről azt valloiti, 
hogy Marienbadban van, a rendőrség 
intézkedett, hogy letartóztassák. Marért 
rövid:8tn Budspestie szállítják. 

— Kóbor cigányok a fővárosban. 
Budapesttől jelentik: A fivárcst az 
utóbbi időben kóbor c'gányok lep'ék el, 
ikik több b3ncíeltkményt követlek el. 
Az éjjel rízziát tartott a rend5rség a 
cigányok ösazefogdosáiára és öt kóbor 
cigány került a rendőrség kezére, akik-
nél tözel 400 millió korona érékü 
nagymennyiségű ezüst tárgyat és é*sze-
reke', lováéba ruhaneműi találtak, ame-
lyek lopitból szármatnak. Az elfogott 
cigányokat a toloncháibs szállították. 

5 havi kamatmentes lefizetésre! 
a köz- és magínnifeölmazotttsk, isi andó ksreectü munkás jk é» 

hitelképes szabadfoglalkozású vásárlók 176 

legolcsóbb napi árakon könnyű szerrel beszerezhetik mindennemű szövet-, vászon-, 
setyemáru, paplan, rgyte.it?, függöny, abrost stb. szükségletüket az 

Excel$i~tf» Texfplkes** sfcecfelmi R.-T. 
S z e g e d i F i ó k j á n á l (Somogyi-ntca 22. az. Zrlnyl-utca sarok.) 

, s z c n z r t c i ó s T n t v w i t i t s r . v A q i u j P o w g r t o o K . 

— öngyilkos lett feleaége ko-
porsójánál Budapesti tudósítónk jelenti 
telefonon: Megrendiiő tragédia történt 
kedden délután a Farkasréti-(emelő 
haloitasházában. Majlhényl Gyula fele-
ségének temetését akarták megtartani^ 
a szertartás megkezdése előtt azonban 
Msjthényi felesége koporsója előtt 
állva, kirántotta revolverét és sziven-
lőte magát. Azonnal érlesiteték a 
mentőket, akik azonban már csak a 
beásott halált konstatálhatták. 

Cigarettázik Ö n ? Sodorjon Janina 
papírt I bis 

— Az elviselhetetlen szégyen. Mis-
kolcról jelenlik: Ede'ény községben 
hétfőn a pénzügyőri lak melletti ház-
ban lakodalom volt. Tánc* őzben Ma-
rosi Gyula pén ügyi felvigyázót felebb-
valója szolgálattételre hívta. Marosi 
emiatt elkeseredett és igy kiálott; 
„Utoljára hallgattam életemben cigány-
zenét, nem bírom elv selni ezt a szé-
gyen.". Pár perc múlva a szomszéd 
szobában revolver övéseket h Holtak. 
Marcsi két revolveriövéssel hasba lőtte 
magát ét életveszélyes sérüléseivel kór-
házba kelleit számtani. 

Varrógép] avitások lelitiismere e-
8?n és legolcsóbban Singer Co varró-
g é p rt.-nál Szened, K gyó- u. 5. se. iga 

— PerenklvQli eskü a bi tó i ig 
előtt. Budspes'ről jelenlik: Nem ritka 
eset a külföldi jogbm, hogy valakinek 
a b róság előtt perenkivült esküt kell 
tenni, hogy valamely jogához hozzá-
juthasson. Értesülésünk szeriit az igaz-
ságügyminiszter most rendeletet ado'.t 
ki, amely srabályjzza, hogy a magyar 
birfság előtt hogyan lehet külföldi biró-
ság számára ilyen perenkivüli esküt 
tenni, amelyet pl. baleseti kártalanítás-
nál azokkal szoktak letétetni, akik a 
kártalanításra reflektálnak, hogy tény 
leg az elhalt egyén tartotta-e el őket. 
A rendeletet a hivatalos lap legköze-
lebbi száma közli. 

Szeged, Jókai-utca 1. szám. 

Ajánlják 

kitűnő nsztali és különleges pecsenye-
boraikat hordákban és p a l a c k o z v a 
nagyban és kicsinyben. Édes és mus-

kotályborok állandóan raktáron. 
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FfOVpfptn f É'lesilein a n. é. közön-
• sége', ho'y a Valéria-tér 
3. sz cipőüzemet létesítettem. Készí-
tünk méret után luxus, utcai cipökülö.ileges-
ségeket; szinhízi cipók tervezés szerin', ortno-
ped specialista. A n. é. közönség szives párt-
fogását kérve, kitűnő tisztelettel Bárkányi Ferenc. 

Butorvásérló 
közönség figyelmébe ajánlom raktá 
ron levő ebédlő, háló és uriszalon 
berendezéseket, mindennemű kárpitos 
bútorokat olcsó árban kedvező fize-

tési feltételek mellett szállít 

Braun Mihály S^ 2 , , 
Üzlethelyiséget keresek 

a Belváros ban. 388 

ajánlatokat 107 t e l e f o n s a m r a kérek. 

Al ország legolcsóbb 

élelmi cikke 
14000 kor. 1 kg. sov. sajt 3i6-

Központi Tejcsarnok fiókjaiban. 
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Á r v e r é s i í i t r d e t m - t i y . 
Alulírott birösáRi végrehajt! az H81. évi LX. t.-c. tOi. 

§-a értelmében ezenn 1 közhírré teszi, hot a bpesti 
kii. járásbíróság I!-2i>. évi T. X v l l l . szuiiu véR-
zése küvetke/.tében dr. Székely V i l m o s ügyvéd által kép-
viselt dr. Emődi Aladár Javára l.loo,ror> kor. és jar. 
e-ejéig i"25. évi május hó 1 l-én j r . i . ifos.toit kielégitéi. 
végreliajtás utján felfllfoglalt és lt> o o.ooo kur. hecsttlt 
követke.ö in^osá«ok u m. különféle házi bútorok stb. 
nyilvános árverésen tla.iati.ik. 

Mely árverésnek a szegUi kir. Járásbíróság l"25. évi 
Pk 12153 S l á m u végzése folytán IIIO.OKO kor. követe-
lés és eddi« összesen m ^ i l o koronában bíróiiag már 
'negállapitott költségek erejéig Rigó-Utca ltf. siám alatt 
leendő eszközlésére i> 25 évi junius hó 24. napjának d. 
e. e órája határidóul kitüzetlk és ahhoz venni szándé-
kozók oly megjegyzéssel hivatnak meg, nogy az érintett 
iiigósigi.K az l.«M. évi LX. t. r. loT., lotf. s • érit,mi-Ben 
készpénzfizetés mellet a legtöbbet ígérőnek szükség 
eseten beesáron alul Is el lógnak adatni. 

Kelt Szegeden, 173j. évi Junius 1«) 3- Hapján. 
FLirliai, kir. blr. végrehajtó 


