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Eikeseredett filléres-por két iinyvéd közöli 
Egy .2 filléres* megjegyzésért — becsületsértésén ICO pengő büntetés 

fA Délmagyarország mankatdr*átó% A fillért* 
gyors mintájára van már filléres pör is. Egy Ilyen 
pert tárgyalt csütörtökön dr. Rádig László járás-
biró, Kát kisteleki ügyvéd: dr. Fafía Kálmán és 
dr. Léderer László állott egymással szemközt A 
per tét fillér, miatt keletkezett még pedig a kö-
vetkező módon: 

Dr. Fajkának tiz pengő körüfi követelése volt 
dr. Léderertőt Amikor a követelést jogerősen meg. 
Ítélte a biróság, dr. Léderer elküldötte az ősz-
szeget hozzácsapva a kamatokat és a költsége-
ket A postai feladóvevényre azonban a következő 
szöveget Irta: 

•Előre aem látott költséoekre és tclszólttAsökra 
i fittért te küldök..* 

Dr. Faj ka a pénz átvételekor konstatálta, hogy 
dr. Léderer fillérnyi pontossággal elkütdötte a neki 
járó összeget és ezenfelül 2 fillérrel többet adott 
postára. Dr. Fajka ezt magára nézve olyan durva 
tértéének tartotta, hogy emiatt bűnvádi feljelentést 
tett dr. Léderer ellen a járásbíróságon, de fel-
jelentette a kamaránál la. 

A csütörtöki tárgyaláson a perben szereplő ftgy-
védek elkeseredetten harcoltak. Dr. Léderer Igy 
- * • • »» 

f N H m n : • 
— Semmiféle sértést aem látok abban, hogy a 

feladóvevényre ezt a szöveget Írtam. A szövegből 
világosan kitűnik, hogy nem azt állítom, hogy 
dr. Fajka jogtalan felszámításokat szokott asz-
közölni. Arra utaltam, hogy esetleg non jót szá-
mítottam a kamatokat és agy-két fillér a diffe-
rencia dr. Fajka javára. Mármost Ismerve a kol-
légámat, etet egg esetben öt fillér töke ereiéig pert 
tnditott aalaki ellen, joggal tartottam attól, hogyha 
esetleg egg fillérrel k kevesebbet küldök, részlet-
törlesztésnek fogja tekinteni a küldeményt éa végre-
hajtást vezettet ellenem és ezzel költséget okoz... 
Ezért küldtem két fillérrel többet 

Megszólalt ekkor a biró. 
— Nem lehetne ezt az ügyet békésen elintézni? 
— Az ügy m a már olyan elkeseredett stádium» 

bmnvan — felelte dr. Olasz Béla, Fajka képviselője, 
hogy ítéletet kell kérnem. A sértés nyilvánosan tör-
tért, egy feladóvevényen. 

— Tekintetes Mrő ur! — mondta dr. Léderer — 
elfelejtettem megkérdezni, hogy dr. Fajka, ha olyan 
sértő vott az eljárásom, miért nem küldte vissza 
még a mai napig sem  a két fillért? 

— Miért nem küldte vissza — fefelte dr. Olasz 
—, mert ha visszaküldik, az ti fillérbe kerül. 

— Szóval megtartotta magának és a kit uCir 
ma is ott van nála és használ fa... 

— Igen, megtartotta, koldusnaerekért... felelt 
vissza dr. Olasz. 

Dr. Léderer Lászlő ezután annak h bizonyítását 
kérte a bíróságtól, hogy dr. Fajka ót fillér miatt 
pert Indított, hogy 4 fillér miatt pem irt levelező-
lapot stb. 

Dr. Olasz Béla ssdlalt fei ezotáa: 

— Elismerem, hogy felem őt fillér miatt pert 
indított De nem az itt a lényeg, hanem az, hogy 
önök ketten állandóan perlekedtek, már. a v e r * 

bek ls csiripelik. Fajka kontra Léderer, Léderer 
kontra Fajka, Fajka — kontra Léderer és igy to-
vább... Ellenezem a valódiság bizonyítását 

A biróság mellőzte te a vádlott kérelmét és dr. 
Léderer Lászlót bűnösnek mondotta ki iurve be-
csületsértésben és 100 pengő pénzbüntetésre és 
40 pengő költség megfizetésére Hitte. A biróság 
a száz pengő büntetés végrehajtását azonban fel. 
függesztette azzal az indokolással, hogy a bíró-
ságnak h tudomása van arról, hogy a fefek kő-
zött régen ellenségeskedés folyik. Dr. Léderer 
László aem miségi panaszt jelentett be az Ítélet 
e^en. 

Hirek. 
Péntek. Róm. kath. Jézus sz adv. 
Protestáns Kfotild. Nap kéí 4 óra 

06 perckor, nyugszik 19 óra 51 perckor. 

Ssegedea a gyógyszertárak közül szolgálatot tar-
tanak: Apró Jenő, Kossuth Lajos-sngárut 5& (Te-
lefon 1998.) Borbély Jóssef, Tisza Lajos-körűt 30. 
(TeL 2368.) Gerle Jenő, Klauzál-tér 3 (Tel. 1359.) 
Moldván Lajos, Újszeged, Vedrea-u. 1. (TaL 1848.) 
Nagy Gy. Orök: Takács István, Boldogasszony-
sugárut 3L (TeL 2125.) Selmecü Béla, Somogyi-
telep. (TaL 3435.) 

— A facsemeték fertőtlenítése. A föMmivelés-
ügyi miniszter értesítette a város hatóságát, hogy 
a facsemeték fertőtlenítésének ellenőrzésére kikül-
dött szakközeg havi százhuszpengős fizetését a vá-
ros terhére Irta, mivel a város annakidején ezt 
a költséget magára vállalta, illetve vállalkozott 
arra, hogy a pénzt az érdekelt fakertészektől be-
szedi. A polgármester utasítására a gazdasági ügy-
osztály most összehívja az érdekelt fakertésze-
kat és kertjük nagysága arányában felosztja kö-
zöttük a havi százhuszpengős hozzájárulást 

— Doktorriavalis az egyetemen, A szegedi egye-
tem aulájában pénteken délben 1 órakor avatják 
a bölcsészettudományok doktorává O lasz Péter 
Jézus Társasági atyát, akinek doktori értekezése 
»A serdülő fiu a magyar ragáaybm* nagy fel-
tűnést keltett az egyetemi körökben éa rövidesen 
« könyvárusi fogalomban is megjelenik. 

— istentisztelet a zsinagógában pénteken este 
hét órakor, Írásmagyarázat szombaton délelőtt 

— Munkaközvetítés. Állást kaphat a Hatósági 
Munkaközvetítőnél: 1 fasarkos cipész, 1 kádár, 
1 kőfaragó, 1 kosárfonó. 1 szobaleány és 1 sza-
kácsnő. 

— A azegedl Ipari vaser még csat három napig 
mered nyitva- A vásár látogatottsága állandóan 
növekszik. Aki még nem látta a szegcdi ipari vá-
sárt, feltétlenül nézze meg a vásárt Nyitva ju-
nius 5-ig naponta reggel 8-tóf este 8-ig. 

K O § z t f n e i n y l l v d n l l A § 

Mindazoknak, akik szeretett hitvesem, 
kedves jé anyánk és nagyanyánk néhai 
Walpeck Mihályné temetésén mefríolenésük-
kel fájdalmunkat enyhíteni iparkodtak, ezú-
ton mondunk köszönetet a 

T9 Walpeck család 

- — Ktgy«nee UfünsznAlat a városi 
A polgármester a ván»si bérházak fakóinak kí-
vánságára elhatározta, hogy Ingjenessé teszi a 
lakók számára a lifthasználatot amelyért eddig 
tíz. és hnszftlléres jegyeket váltattak a lakók-
kal A polgármesteri határozatot csak most hajt-
ják végre* A csütörtöki tanácsülésen bejelentette 
a gazdasági ügyosztály, hogy aa ingyenes lift-
használat bevezetése esetén a városnak a lift-
kezelés as áremköltaéggel együtt havonta és lif-
tenkin t száz pengő külön költséget jelentene. A 
polgármester azonban kijelentette, hogy a ház-
mestereket kötelezi a liftkezelésre, mert a váron 
bérházaiban úgyis jelentős jövedelmük van, a la-
kóktól viszont méltánytalanság 'ovábbra ia hasz-
nálati dijat szedni a liftért Az áramkólt*5get 
fedezik majd az idegenek, akiknek husz tUIér 
liftpénzt kell fizetni. 

— Hír javéra! Ja jelképes székely kOzaég 18-án 
este 8 órai kezdette! a Raffav-vendéglőben gyű-
lést tart Szentiványi Deák Sámuel szájharmonika-
művész közreműködésével. 

— Ilitó'á^i közeg elleni erősz^rt fetartéztaf-
tak egy gazdálkodót A szegedi ügy észrég fog-
házába csütörtök détefőtt beszállították Szentes-
ről Bugy i György 51 éves gazdálkodót ható-
ság i közeg e l l e n i e rőszak büntette miatt. 
Bugyi György szerdán este a szentest Független-
ségi Körben rendezett parázs botrányt Ittasra 
tért be az ivóba és amikor nem akarták kiszol-
gálni, verekedést kezdett A kör gazdája lend-
őröket hivatott, akikre székkel támadt a gazdál-
kodó. Vad tmnaltus keletkezett a kocsmában, a 
gazdálkodót ali^ lehetett megfékezni. Végül i" a 
rendőrök elgáncso'lák és megkötözték. Amikor csü-
törtök délelőtt a rendőri fogdában közölték vele, 
hogy Szegedre szállítják, Ismét dühöngeni kez-
dett Több rendőrnek kellett megbilincselni. 

_ Ell éltSk, m r t a crlla f,tára I káft. Különös 
pert tárgyalt csütörtökön a makói járásbíróság. 
Egy makói bádogossegéd a mult hó végén vala-
milyen ügyből kifolyólag kapott büntetését töltötte 
a makói járásbíróság fogdájában. Siabadulása 
előtti napon egy székre állott és szénnel szel-
lemeskedésekct firkált a plafonra. A járásbíróság 
elnöke tudomást szerzett a doiogrőt feljelen-
tést tett ellene saját járásbíróságán, amely most 
a bádosossegédet háromnapi fogházra ftélte. Ezt 
a büntetést külön büntetésül az általa díszített 
cellában kell elLöltenie-

z Női bók u,:kot£a|ya holnap, 3-án este 7 
órakor nagyon fontos ülést tart a Kereskedelemi 
és Iparkamara székházában, a forgalmi adó meg-
szűnése tárgyában, minden lag pontos megjelené-
sét kéri az Elnökség. l i? 

Eiaórendü magyar gyártmáryu 
éa ereded amerikai JANTZEN 

Gyapiu 
fürdőruhák 
nagy választékban legolcsóbb 
l e s z ó l l t t o t i á r b a n 

L U S Z T I G I M R E 5 Í T 2 
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kölcsönkönyvtár. 

— Elő-dás. A Szegedi Katolikus Legényegyesü-
let helyiségében péntek este fél 9 órakor dr. 
H a l á a z Pál móravárosi plébános előadást tart 
az ifjúság részére. Az előadás után választmányi 
ülést tartanak. 

x Ha Budapestre «tatlk, első utja tegyen a fé-
nyesen átalakított éa kibővített Hungárla-fürdőbe 
(Budapest VII., Dohány-ucca 44.) menni Ott m á r 
regge l 5 ó r a k o r n y i t n a k éi L4» pen-
gőé r t nemcsak m e g f f t r ö d h e t h anem 
Jól meg la regge l i zhe t 14 

és Művészet 
Q I W tangó 

Ilyen melodikus, kedves kamevattan, mint as 
É j f é l i t angő , nyáron ls örömmeí gyönyörkö-
dünk. még ha az örömbe olykor-olykor üröm ls 
vegyül egy félrecsúszott viccel, vagy félrebillent 
hangzattal. Ha aaonbae esprit van as operettben 
és a könnyed, tormás szeltem ugyanúgy árad 
mimikából, mint szövegből, mi az operettnek szí-
vesen megbocsájtjok, hogy a vBfeon van. Egyéb-
ként nem adhat egy librettó olyan giccset, ame-
lyet az élet maga te naaa produkált már, tehát 
kezdődhet mindig a komédia, Pierett és Ptern. 
Sose volt és sose tesz semmi aem a) a nap alatt 
Utóvégre Htodenfcorgról és a nácikról ma még 
nem lehet operettet tari, bár a muzsika ott Is 
igen zajos és aoksa>r atonális és a 'nmbát járja 
as egész világ, akár áraz kedvet az argentínfai 
pásztorok "Halához, akár maa. De maradjunk 
egyelőre Béke f f i Istvánnál, ald ügyesen me-
szelte ebben az operettszövegbea n nomantikát 
a kissé mode/n tónussal. Igen jó hangulatot te-
remtett találó mondásokkal, főleg padig sok al-
kaimat adott Komjáthy Károlynak, hogy sike-
rült zeneszámokkal emelje az operett értékét Az 
Éjféli tangónak van iétjojgasultsága, úgyis mint be-
vált szerelmi bájtánc. úgyis mint operett 

K o m j á t h y Károly a dallamok költője, csak 
meleg és simulékony melódiákban bontakoz* ki 
tehetsége teljére. Ahor mesterséges hidakat akar 
épiteni, ahol dramatizált hangulatfestésre törek-
szik, ott kisiklik kezéből a forma egysége, de 
egy szép tangónál, egy lángoló tempójú rum-
bánál, as egyszerű dalnál Komjáthy sok szépet 
produkál. Valóban megmar*! fülünkben és sok-
szor visszacseng, am't as éjféli tangóban hal-
lottunk. 

Az előadás snnte ünnepélyes volt Sok lelke-
sedér lütötte, nagy kedvvel állt mindenki poszt-
ján és öröme telt a játékban. Ezt érezni lehe-
tett Mndenek előtt a vendég R á t k a i Márton 
vott a lő kedvcsináló- A szerepben volt sok a 
hivatalnok urak rokonszenves, kissé komikus, ki a '-
megható emberségéből. Rátkai Márton legalább 
ls azt játszotta meg belőle. Sztaészi bravúr volt, 
de sziv nélkül nem lehetne megcsinálni. Kitűnő 
volt gesztusban, karakterben, humorban. Rátkai-
nál ez nem újság a közönség elragadtatással 
tapsolta a kitűnő komikust Ebben a darabban 
bucsuzott K o n d o r Ibolya Is, akit sok meleg, 
tapsos estén keresztül, egy szezonon át min-
dig szeretettet fogadott a nézőtér. Eznttaf ts bá-
jos, sikkes primadonna volt kedves hangjával stí-
lust adott a daloknak és ügyes játékával formát 
a szerepének. Rengeteg virággal, tapssáí búcsúz-
tatta a közönség. Ba rna Anci nagy igyekezet-
tel, rokonszenvesen szubrettesk°-dett, Pa f f ay 
Manci is jót mutatott. A j t ay finoman emel'e 
ki a bonvivan férfiasságát, Misoga a másod-
rendű férfibnn rejlő kis erényeket hangsúlyozta. 
Z i l a hy , Róna i , Egyed Lenke, Herczeg, 
F ü l ö p egészítették ki az együttest 

A karmesteri pulpituson maga a zeneszerző di-
rigálta a zenekart sok hévvel. 

A közönség az operettet kegyeibe fogadta, sok-
szor ismételtetett és ünnepéivé hivta lámpák elé 
a szereplőket és karmestert 


