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991 A szegedi ébredő-elnöknek nem Jó ajánlólevél, 
hogy egy bukott banknak volt igazgatósági tagja. 

Dr. Lévay Ferencet felmentették. 

ét 

(A Délmagyarország munkatársától.) A 
dr. Léuay és dr. Szécsényi-ié\e ismeretes 

kölcsönös rágalmazási pörök nagy tömegébő l 

pénteken ismét egy Szécsényi-féle feljelentés 

került n bíróság elé. A rágalmazási ügyel dr. 

Ráday László járásbiró tárgyalta. A feljelen-

tés szerint dr. Lévay a mult év december 

havában közvetlenül a ballonyai képviselő-

választások előtt dr. Pintér László baltonyai 

ügyvédnek azt mondot 'a, hogy „Szécsényinek, 
mint képviselőjelöltnek nem jó ajánlólevél az, 
hogy egy bukott banknak volt az igazgató-
sági tagja, aki ellen csődöt fogok kérni. Az 
ilyen egyén nem alkalmas arra, hogy képvi-

selő legyen és el kell lünnie a közszereplés 

teréről". Dr. Pintér a Lévayval folytatott be-

szélgetést elmondotta dr. Szécsényinek, aki 

ezért rágalmazás e lmén feljelentést tett Lévay 

Hirelc 
W J f i l l Szombat. Róm. kath. Barnabás. Pro-

testáns. Barnabás. Nap kél 4 óra 2 
perckor, nyugszik 19 óra 57 perckor. 

Somogyi-könyvtár nyitva délelőtt 10—1, délatán 
«-7-ig. 

Egyetemi könyvtár (központi egyetem I, eme 
let) nyitva d. e. 8-1-ig, d. * . S-7-ig, 

Szegeden a gyógyszertárak kfixfil ssolgálatoí tar-
tanak: Apró Jenő, Kossuth Lajos-sugárnt 61. ss 
Barcsay Károly, Széchenyi-tér. Borbély Jóssef, 
Takaréktár-ucca. Moldvány Lajos, Újszeged. Nagy 
György, Boldogasszony-sugárut. 

A Délmagyarország bácsi szerkesztősége: Wien, 
tl., Taborstrasse 7, (Wr. Aaslandskorrespondeni). 
Telefon: 40-3-23. Bécsi kiadóhivatal, olvasó 
terem éa hirdetési képviselet Aasctrla résiére: 
Wien, I,, Wildpretmarkt 1, (Osterr. Antelgen A.-G,) 
telefon: Serle ö ' i -5-95 

NyilatKoxat. 
A létjogosultságát kizárólag á l landó fele-

kezeti izgatásával indokolni képes helybeli 

lapnak reám vonatkozó mai közlését, csakis 

azért, nehogy távolabb á l ló egyének annak 

felüljenek, ezennel légből kapott, hazug ki-

találásnak jelentem ki. Teszem ezt azon tény 
alapján, hogy amikor a sütőiparosok kiállítá-

sát megnyitottam és végig megtekintettem, 

közvetlenül Körmendy elnök ur vezetésével 

átmentem az iparostanoncok kiáll ításába és 

azt — mivel a kiállított munkák megérde-

melték — Körmendy elnök ur bemutatása 

mellett nagy érdeklődéssel végignéztem. 

Szeged, 1927 jun ius 10. 

Wtmmer Fülöp. 

— Időjárás. A Meteorológiai Intézet jelenti: 
Hazánkban az idő tegnap aránylag hűvös volt, 
a nyugatról megindult esőkbőt a keleti részeknek 
alig jutott. Jóslat: Melegebb és átmenetileg túl-
nyomóan száraz idő. 

— Liicliaire hétfőn érkezik Szegedre. Buda-
pestről jelentik: Julién Luchaire-t, a Cooperatíon 
Iutellectuelle párisi intézetének vezetőjét dr. T ó t h 
Károly, a szegedi egyetem rektora meghívta Sze-
gedre. Luchaire elfogadta a meghívást és a prog-
ram szerint hétfőn reggel érkezik a kultuszmi- j 
niszter szalonkocsiján Szegedre, ahol az egyelem 
vendége lesz és megtekinti az épülő klinikákat, va-
lamint a filozófiai intézeteket. 

— József főherceg levele a polgármesterhez. A 
polgármester a város közönsége és hatósága ne-
vében részvéttávíratot intézeti József főherceghez 
édesanyjának, Klotild főhercegnőnek elhalálozása 
alkalmával. József főherceg most a következő le-
velel küldte a polgármesternek: »Méltóságos pol-
gármester ur! Szeretett édesanyám elhunyta al-
kalmából Szeged szab. kír. város közönsége és 
törvényhatósága nevében kifejezett igen jóleső 
részvétért fogadja és kérem, tolmácsolja leghá-
lásabb és legmelegebb köszönetemet. Méltóságod-
nak őszinte hive Budapest, 1927. junius 8-án. 
József főherceg.« 

x Ma este !> órakor lesz a Pethes—Dénes 
humoros duó szegedi bemutatkozása a Korzó 
Mozi színpadán. Kétórás kacagás!! 

i Pueli kerékpár képv. Lukács, Valéria-tér, 

— Nyári szünet a szegedi törvényszéken. Teg-
nap közöltük a nyári szabadságok rendjét a sze-
gedi törvényszék polgári ügyekben ítélkező ta-
nácsainál, illetve biráinál. Alább adjuk a b ü n t e -
tő birák nyári beosztását. Büntető ügyszakban 
működő birák közül szabadságon van augusz-
tus 1-től szeptember 11-ig Gömöry Andor tanács-
elnök, dr. Rácz Andor, dr. Mamusich László. 
Junius 20-161 jnlius 31-ig Vild Károly tanácselnök. 
Helyet lesili Gömöry Andor tanácselnök. Dr. Mol-
nár István, helyettesíti dr. Rácz Andor. Dr. 
Scháffer Lajos, helyettesili dr. Mamusich László. 
Junius 20-tól julius 31-ig Hábermann Gusztáv, he-
lyettesíti Gömöry Andor tanácselnök. Dr. Bálky 
Zoltán, helyettesíti dr. Mamusich László. Junius 
20-tól julius 10-ig és augusztus 22-től szeptember 
11-ig Berze Árpád, helyettesíti junius 20-IÓ1 ju-
lius 10-ig dr. Rácz Andor, augusztus 22-től szep-
tember 11-ig dr. Scháffer Lajos. Julius ll-lől 
augusztus 21-ig Zombory János tanácselnök, vizs-
gálóbíró, helyettesíti Berze Árpád. Julius lü-tól 
augusztus 26-ig Dudás Béta tanácselnök, 
helyeilesili Hábermann Gusztáv. Julius 4-től 
augusztus 14-ig Schlachta Jenő, helyettesíti ju-
lius 4-től 31-ig dr. Mamusich László, augusztus 
I-től 14-ig dr. Apczy Ernő. Dr. Tarajossy Béla, 
helyettesíti dr. Apczy Ernő. Auguszlus 15-től szep-
tember 25-ig dr. Apczy Ernő, helyettesíti dr., 
Tarajossy Béla. A szünet junius 20-tól szeptember 
II-ig tart. A szüneli tanács hetenkint három nap 
tárgyal és pedig két na]>on főtárgyalás és egy 
napon vádtanács, büntető felebbvitel és esetleg 
uzsora-ügyek tárgyalása. Tárgyalási napok: fő-
tárgyalás kedd és pénlek: vádtanács, büntető fe-
lebbvitel és esetleg uzsora bírósági főtárgyalási 
nap: szerda. Ez utóbbiakat ellátja augusztus l-lől 
15-ig a rendes tanács, augusztus 15-től szeptem-
ber 11-ig azonban Berze Árpád bírót Schlachta 
Jenő fogja itt helyettesíteni. A büntető egyesbirák 
a szünet alall hetenkint kél nap tartanak tárgyalást 
és pedig egy nap foglyos, egy nap rendes ügyek 
tárgyalását. Tárgyalási nap: foglyos ügyekre kedd, 
rendes ügyekre: csütörtök. Jövedéki és adócsalási 
ügyekben a tárgyalás az előadó birák szabadsága 
alatt szünetel. 

x A részeg, a Mozi, Kabaré, Tudós kutya, 
kis operák, operett, Árlisták stb. szerepelnek 
a Dénes—Pethes-duó mai humoros estjén a 
Korzó Moziban. 

ellen. 

Dr. Pintér vallomását a nyomozás folyamán 

oda módosította, hogy a beszélgetésből pon-

tosan nem tudta azt megállapítani, hogy Lé-

vay Szécsényire e, avagy a Belvárosi Bankra 

mondotta-e, hogy csődöt fog kérni. 

A pénteki tárgyaláson dr. Lévay tagadta a 

vádbeli cselekmény elkövetését. Kijelentette, 

hogy ő a csődöt a bank ellen kérte, de vé-

leménye most is az, hogy olyan egyén, aki 
egy bukott bank igazgatósági tagja volt, 
nem való közszereplésre. Dr. Lévay bizonyí-

tani is akaifa állításait, a bíróság azonban 

nem adott helyt a közérdekből kéri bizonyí-

tásnak. Végü l is a bíróság felmentette a vád-
lottal, mivel nem nyert bizonyítást az, hogy 

a vádlott tényleg használta volna a feljelen-

lésben foglalt kifejezéseket. 

-A 

Q 

Ki nem Ismer fájdalmat? 
Alig van ember, ki mondhatná, 
hogy sohasem érzett fájdalmakat 
Rossz időben, hirtelen légvál-
tozásnál, lorróságnál, hidegben, 
gyakran jelentkeznek. N6hány 

Piro» 
» A L L ! 

Kérdezze meg orvosát. 

— A pünkösdi aulókatuszlróla aldozalanak ál-
lapota még mindig súlyos. A pünkösdi emlékeze-
tes autó katasztrófa súlyosan sebesült áldozatai kö-
zül kászonyi Ernő vásárhelyi lwnkigazgató 
még mindig súlyos állapotban fekszik a közkór-
háziján. Kászonyi Ernő a katasztrófa alkalmával 
súlyos agyrázkódást és koponyatörési szenvedett, 
állapotában mind a mai napig nem állott bo 
javulás. Kezelőorvosai bíznak felgyógyulásában. 

x Házasság. Schlesinger Alfréd és Fodor Rózsa 
f. hó 12-én 12 órakor tartják esküvőjüket a sze-
gedi zsidótemplomban. (Minden külön értesí-
tés helyett.) 7l!7 

— Elmarad az öreg felsökereskedeliiiisták ki-
rándulása. Az állami felsőkereskedelmi iskolát vég-
zett növendékek szövetsége junius 12-én nagy tár-
saskirándulást tervezett. A kirándulás azonban köz-
bejött akadályok miatt elmarad. 

x Ha szalmaözvegy, az otthonát csak a Bel-
v á r o s i É t t e r e m pótolhatja, Feketesas-ucca 22. 
Telefon: 8-92. i 295 

Ma 
9-kor 

Pethes-Dénes 
humoros eslfe 

Korzó Mozi 

— Gyermekét kitette az erdőszélre. Budapestről 
jelentik: A budapesti csendőrség ina letartóztatta 
az Erzsébet-szanatóriumban szolgált Zakariás Er-
zsébet 24 éves takaritóleányt, mert kél héttel eze-
lőtt szülelett gyermekét közvetlen világrajövetel 
után megfójlotta és kilelte a budakeszi erdő szé-
lére. 

x Pelhcs—Dénes mai, szombali humoros 
paródiaestje a Korzó Mozi színpadán este 9 
órakor. Jegyek 1 pengőtől. 

— Az Uj Idők pünkösdi száma egy sor képet 
hoz a belga kiállításról és a hét legérdekesebb 
eseményeiről. Szövegrészében közli Herczeg Fe-
renc uj novelláját, Surányi Miklós elbeszélését, 
Csallió Kálmán regényét és Beatrece Grimshaw 
exotikus világban játszódó regényének fordítását. 

x Slnger gépselyem mindenféle színben kapható. 
Singer varrógép fióküzlet, Szeged, Kárász-ucca 
1. szám. 

— Uj könyvek a Délmagyarország kölesönkönyv-
lárában. Ilátvány Lili: En Garde, Móricz Zsig-
mond: Baleset, Lux Gyula: A nyelv. 

UR! DIVATCIKKEK 
Pollák Testvéreknél, Szeged, Csekonics U - és Széchenyi tér. 

ingek, gallérok, nyakkendők 
sportharisnyák, zoknik csukta 
elsőrendű minőségekben r e n d k l v t l l l 
o l c só s z abo t t á r a k o n 

augusztus l~ig rendkívüli olcsón árusitok 
mindenféle férfi és nőt fehérnemileket készen és mérték után, 

Baby dolgokat. Uj helyiségemről ezúton fogom értesítem t. vevőimet. 

Özv. Löwy józsefné kelengye üzlete 
Szeged, Széchenyi tér, Boros üzlet mellett. Bl0 


