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Csütörtök. Rom. kai. es protestúm j
Ágoston. Gör. kat. Mózes r. Nap i,
kel 5 óra 13 perckor, nyugszik 6 óra 48 perckor.
Somogyi-könyvtár és muzeum zárva.
Egyetemi könyvtár (központi egyetem I. emelet) nyitva
délelőtt 8-tól 12-ig.
mozi előadasok 5, 7 és 9 órakor kezdődnek.
Szegeden a gyógyszertárak közül szolgálatot tartanak:
Franki Antal Szentgyörgy-tér (telefon 118), Zakár Sándor
Valéria-tér (telefon 695), Temesváry József Dugonics-tér
(telefon 793), Salgó Péter Mátyás-tér (telefon 296),
Moldvány Lajos Újszeged (telefon 846).

— Bethlen miniszterelnök kitüntetése.
Budapestről leientik : Horthy Miklós kormányzó
Bethlen István gróf miniszterelnökhöz * következő kéziratot intézte: Kedves gróf Bethlen 1
Több mint három éve, hogy a magyar királyság miniszterelnöki felelős lisztét magára vállalta. Ezen válságos évek alatt a magyar kormány súlyos és nehéz feladat elölt állott,
amelyek
megoldásahoz Ön
nagymértékben
hozzájárult. Az ország pénzügyeinek orvoslása,
az államkölcsön ügye befejezést nyert. Önnek
a munkássága méltó elismerésre tarthat számol
s ebből magam ki akarom venni a részem
azzsl, hjgy a magyar nagy érdemkeresztet,
uint első magyar embernek nyújtom. Kelt
Oödöllő, Horthy s. k , VŰSS s. k.
— Mária Valéria főhercegnő halálán van.
Bécsből jelenük: Ma az a hir jött Wallseeből,
öogy a nagybeieg Mária
Valéria
föhercegaszszony életéi a kezelőorvosai már csak injekcióval tarják fen \ A beteg főhercegasszony még
néh3 eszméletre tér és felismeri környezetét, de
kezelőorvosai minden pillanatban a katasztrófa
bekövetkezésétől tartanak.
— Apponyl Genfbe utazott. Budap stről
jelentik: Apponyi
Albert gróf, aki a Nemzetek
Szövetségének küszöbön álló genfi tanácskozásán a magyar kormányt képviseli, szerdán reggel 10 órakor Genfbe utazott.
— Szocialista vám javaslat a munkaidő
mígho382abbi;á>s ellen. Bécsből jelentik: A
nemzeti tanács vámügyi bizottságában ma Bauer
szociáldemokrata képviselő indítványt nyújtott
be, hogy a bizottság vegyen fel a vámtarifa törvényjavaslatról szóló függeléket, amely felhatalmazza a kormányt, hogy az olyan árukra, amelyek idegen országokból jönnek, 33 egyharmad
százalékos vámpótlékot vessen ki, amennyiben
a származási országban a munkaidő
hosszabb
heti 48 óránál.
Ezen inditványt a keresztényszocialisták részéi öl ugy akarják módositani,
hogy azok ne legyenek szociálpolitikai színezetűek, hanem általános dumpingok legyenek az
osztrák ipar védflnere. A kormány még mindig nem foglalt állást a két inditvány dolgában.
— A soproni kereskedelmi kamara jubileuma*
Sopronból jelentik: A soproni kereskedelmi és iparkamara a jövő héten akarja megülni fennállásának 75.
évfordulóját és ezen alkalomból a kamara kerületéhez
tartozó Sopron-, Moson-, Vas- és Zalavármegyék nagyés kisipari termékeiből nagyszabású ipari kiállítást
szándékoznak rendezni. Az ünnepélyen egyidejűleg
ünnepli a győr—sopron—éberfurti vasút 50 éves fennállását is.
— Görögkatolikus mise. Vasárnap (augusztus hó
31-én) délelőtt fél 11 órakor a Rozália-kápolnában
görög szertartású katolikus szentmisét mond dr. Torna
László makói görögkatolikus esperesplébános.

és ékszerésznél, Belvárosi Bank
TELEFON 15-38

— Szeptemberben kapják meg a városok
az angol kölcsön fettételeit. Budapestről jelentik: Az ország csaknem valamennyi városa
külföldi kölcsön felvételéről tárgyal. Debrecen
és Miskolc eg* angol bankkal lépett összeköttetésbe, amely kilátásba helyezte, hogy kedvező feltételek mellett folyosit a városok részére
megfelelő fontkölcsönt. A kérdésre vonatkozóan
Miskolc város polgármestere kijelentette, hogy
a bankérdekeltség képóse'ői egyelCre a városok
teherviselő képességéről tájékozódnak s az
eddigi megállapodás szerint szeptemberben
közlik a kölcsön félté eleit. Miskolc egymillió
aranykoronát akar felvenni, ami tizenhétmilliárd
papirkoronának felel meg. Debrecen jelenleg
csaknem tizmillió aranykorona kölcsönről folytat
tárgyalást.
— Elkészültek az emigránsok elleni vádiratok. Budapestről jelentik: A budapesti
ügyészség több mint egy esztendeig tartó
munka után most készült el az emigránsok
elleni vádiratok Összeállításival. A törvényszék
Schadl-tanácsa november
tizenegyedikén
kezdi
meg 8z emigráns-ügyek tárgyalását, akkorra
lüzte ki Garami
Ernő fötérgyalását és november 27-ig csakis emigráns-pereket tárgyal.
Garami után Lovászy Márton, Kunjl
Zsigmond,
Hatvany
Lajos, Károlyi Mihály, Göndör
Ferenc,
Buchinger
Manó, Szende Pál, Hock Jínos és
Binder Gyula ügye ketill som'. Összesen 26
errigráns ellen folytatják le a tárgyalást. Az
idézőket már szétküldték. Az ügyészség az
emigránsok vádiratával egyidejűleg elkészült
Weltner Jakab vádiratával is és azt már ki is
kézbesitet'ék védőjének, dr. Györki
Imrének.
A vádirat szerint az ügyészség felségsértés
és
lázadás
bűntettével vádolja Weltner Jakabot az
egységokmány létrehozásában való közreműködés és annak aláírása miatt és meri — mint a
proletárdiktatúra hivatalos lapjának — a Népszavának
szerkesztője olyan csoportosulások
szervezésében vett részt, amelyeknek a polgári
osztály fegyveres megtámadása és megsemmisítése volt a célja. A vádirat hosszasan indokolja meg a vádemelést. Részletesen foglalkozik az októberi forradalom és a kommün
minden fázisával, ismerteti a diktatúra kikiáltásának a körülményeit és a vádlott Weltner
Jakab szerepét. A vádiratban egyébként az
ügyészség nem jelölte meg a főtárgyalás időpontját.
— A szegedi háztulajdonosok tatarozás!
kölcsöne. Hirt adtunk már arról, hogy a kormány
a vidékre is kiterjeszti a munkaalkalmak teremtésére
inditott akcióját és ebből a célból a vidéki háztulajdonosok számára is biztosítja a tatarozási hitel
lehetőségét. A szegedi érdekeltségek körében most
mozgalom indult olyan irányban, hogy a város hatósága tegyen lépéseket a tatarozási kölcsön gyors
folyósítása érdekében a kormánynál.
— Iskolai hir. A zsidó népiskolában az 1924/25.
tanévre szóló pótbeirások még ma, 28-án tartatnak, a tanévet megnyitó istentisztelet szeptember
1-én, hétfőn délelőtt 9 órakor lesz.
Gábor Arnoldné hegedütanárnő a tanítást
szept. 1-éi megkezdi. Jelentkezés Attila-utca 13.
d. e. 11—12 és délután 3—4 óra között.
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— Október 21-én megtartják Eskütt második ügyének tárgyalását. Budapestről jelentik: Ismeretes, hogy a büntetőtörvényszék tegnap elrendelte Eskütt Lajos elmeállapotának
megfigyelését és evégből a tárgyalást elnapolta.
Tekintettel arra, hogy Eskütt második és legnagyobb ügyének tárgyalása október 21-re van
kitűzve, szükségessé vált, hogy az orvosszakértők gyorsan befejezzék vizsgálatukat. Dr.
Györki Imre védő szeidán arra kérte
Töreky
Géza kúriai birót, hogy adja ki az elmeorvosszakértőknek Eskütt mind a két ügyének iratait, hogy ezeknek áttanulmányozása megkönnyithesse az orvosszakértők munkáját. Dr.
Töreky kúriai biró teljesítette a védő kérését és
az összes iratokat szerdán az orvosszakértőkhöz juttatta.
— A tandíjmentesség a Ferenc József-egyetemen. A Ferenc József-tudományegyetem azon hallgatói,
akik az 1924—25. tanév első felére tandíjmentességért
óhajtanak folyamodni, eziránt az illetékes kar tanári
testületéhez intézett s szegénységi bizonyítvánnyal és a
múlt félévi tanulmányi eredményt feltüntető leckekönyvmásolattal (első féléveseknél érettségi bizonyitványmásolattal) felszerelt kérvényüket szeptember hó
1 — 12. közötti napokon adhatják be az illetékes kar
dékáni hivatalába. Kellően fel nem szerelt, valamint e
hatáiidőn tul beadott kérvények érdemi tárgyalás nélkül vissza fognak utasíttatni. A tandíjmentességért
folyamodott hallgatók szeptember hó 18., 19. és 20.
napjain iratkoznak be. A vagyontalan köztisztviselők
családi pótlékban részesülő gyermekei a velük szemben
megállapítandó kedvezményes tandijösszegért
nem tartoznak külön folyamodni, csupán a fenti körülmények fennállását a beiratkozás alkalmával az
illetékes kar dékáni hivatalában hiteles módon bizonyítani. A tandíj összege külön hirdetményben fog
közzététetni.

— A Kopornyik-fele tárgyalás második
napja. Jelentette a Szeged tegnapi számában,
hogy a szegedi törvényszék Pókay-tanácsa
kedden reggel kezdte meg a vásárhelyi városháza nagytermében annak a monstre bünpörnek uj főtárgyalását, amelynek középpontjában
Kopornyik
Mária és Nagy Sándor vásárhelyi
gazdálkodók állanak. A tegnapi tanuk után ma
azokat hallgatta ki Pókay
elnök, akik vallomást tudtak tenni egyrészt Kopornyik
Mária
és Kovács Gáspár gazdasági összeköttetéseiről,
másrészt pedig a kettőjük között fentartott vadházastársi vis.onyt illetően. A tanukihallgatások
csak igen lassú tempóban folynak, mivel a törvényszék a Kúria utasi ásához híven teljesen
tisztázni kivánja, hogy milyen vagyoni viszonyok között élt Kopornyik Mária. NagySándor
a mai főlárgya'áson is nyomatékosan kijelentette az elnök többszöri kérdésére, hogy önvédelemből cselekedett és Kopornyik Mária
sohasem beszélte rá a gyilkosságra. Még néhány tanú mindig hátra van és így valószínűleg a csütörtöki napQn csak délután kerülhet
sor a perbeszédekre. így az sincs kizárva, hogy
az ítéletet csak pénteken délelőtt hirdeti ki a
bíróság.
— Lakását, melyet nélkülözni tud, szeptember 6—14-ig a Baross-vásár részére, ármegjelöléssel sürgősen jelentse Szegfü-utca 2.
szám alatt a portásnál.
Poloskákat petéivel együtt kizárólag kiirtani
csak a Löcberer Cimexinnel lehet. Ára olcsó,
hatása biztos, kezelése egyszerű, minden tisztitható vele. Főraktár: Segesváry-drogéria és
Vajda-drogéria, Szeged.
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