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f f I I / I I * Szerda. Róm. kat. és pro-
W B B / I « J b testáns Heinrik. Gór. kat. 

B. A. m Nap kel 4 óra 17 perckor, nyugszik 
• 7 óra 54 perckor. 

Somogyi-könyvtár nyitva d. e. 10-12-ig. 
'Muzeom nyitva d, e. 10-12-ig 

Egyetemi könyvtár (központi egyetem I. 
,*melet) nyitva d. e. 8 - i ig. d. u. 3—8 ig. 

Szegeden a gyógyszertárak közül szolgálatot 
tartanak: Frankó Andor Kálvária-utca 17 (te-
lefon 225), Leinzinger Qyula gzéchenyi-tér 

Eon 352), Mocsáry S. Kállay Albert-utca 
utca) (telefon 391), Nindi János Petőfi-
or-sugárut 41 (telefon 777), Moldvány 

Lajos Ujízeged (teleton 846), Török Márton 
•Csongrádi-sugárul (telefon 364). 

Uszító ébredö-kiáltványok. 

(Budapesti tudósítónk telefon jelentése.) 
Az Ébredő Magyarok Egyesülele ked-
den igazgatósági ülést tartott, amelyről 
két kommünikéi adtak ki. 

Az egyikben tudomására hozla a 
közönségnek, hogy az ÉME keddi 
igazgatósági ülése foglalkozott az emig-
ránsok visszajövetelének kérdésével. 
Megállapította az igazgatóság, hogy 
„az idegen csorda, amely Magyar-
országot rombadöntölte, ismét vissza 
akar jönni." Felhivja az egyesület a 
keresztény nemzeti társadalmat, hogy 
szervezeteivel álljon őrt és akadályozza 
meg, hogy az emigránsok visszajöj-
jenek. 

A másik kommüniké elmondja, hogy 
az igazgatóság foglalkozol! azzai is, 
hogy az Az Újság újból megjelenik. 
Felszólítja a keresztény társadalmat, 
hogy az maga tegyen igazságot a lap 
ellen és bojkottálja az Újságot. 

— Az Újság « Délmagyarország-
hoz. Amikor a Délmagyarország ven-
dégül látta a budapesti sajtó tizenkét 
ismeri és neves munkását, a vicsorára 
egybegyűlt újságírók táviratot küldtek 
a besiünteteit Az Újság szerkesztősé-
gének, tolmácsolva az egybegyűltek 
szolidaritását és együttérzéséi. A táv-
iratra kedden a következő válasz ér-
kezett : 

A 
Délmagyarország 

tekintetes Szerkesz őségének 
Szeged, 

Kedves Kollégák l 
Az Újságból feltámadt „Újság" ki-

adói, szerkesztői, munkatársai melegen 
köszönik a Délmagyarország üdvözlő 
sürgönyét, ame yet nehéz időkben kol-
légiális szeretetlel küldek hozzánk. 

Az „Újság" a jövében is küzdeni 
fog a polgári érdekekért és nem nyug-
szik addig, mig el nem éri azt, hogy 
Magyarországon mindenki boldogulhat 
és megélhet, aki munkával akarja ke-
resni kenyerét. 

Az első megjelenés alkalmából kol-
légiális szeretettel üdvözlik Öjöket az 
«Ujság" munkatársai és 

Buaspest, 1925 julius 11. 

Ágai, 
főszerkesztő. 

— Julius 14. a francia kOvetaégen. 
Budapestről jelentik: A Bastille bevé-
telének nemzeti ünneppé avatott évfor-
dulóját nagy disszel ünnepelte meg ma 
a Budapesten tartózkodó francia dip-
lomáciai testület is. A francia követ-

uccai palotája ez alka-
lomból záazlódiszt öltött és megnyilt 
az egész budapesti francia kolónia előtt. 
Az érktző vendégeket Carbonelle kö-
vet, meghatalmazott miniszter fogadta. 
A déli órákban kezdődő ünnepélyen 
megjelent a mai napon hivatalos órát 
nem tartó budapesti francia követség 
egész személyzete, a konzulátusi tiszt-
viselők, valamint a magyar fővárosban 
élő franciák tekintélyes sokasága. 

Ma, szerdán este a .Prófétában" 
7 Arától 11 ig katonazene. -mos 

Terhelő levél bizonyltja, 
hogy Okolicsányi is részes Leirer Amália 

meggyilkolásában. 
(Budapesti tudósítónk telefonjelentise.) 

Nemrégiben megjelent a vizsgáíóbiró 
előtt egy Halka Oszkár nevű fiatal-
ember azzal, hogy fon'os vallomást 
szeretne tenni. Vallomásában előadta, 
hogy tudomása szerint Letrer Amál a 
meggyilkolásában Okollcsdnylnak is 
része van. Ezen vallomás alapján az 
Okolicsányi ellen folyamatban levő 
nyonozást ebbe az irányba is kiter-

jesztették. Ez ügyben ig-n terhelő 
Okolicsányira nézve az a levél, ame-
lyet Pödör, az öngyilkossá vált gyilkos 
irt hozzá. A levélben többek között az 
áll, hogy a rablott holmi közös. A 
levél azonkivül állandóan többes szám-
ban beszél és ugy hangzik, hogy a 
gyilkosságban Okolicsányinak is része 
van. A njomozást most ebben az 
irányban ia erősen folytatják. 
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Mindenki fizessen elő 
a Délmagyarországra! 

Folytatták a Táblán a Márffy-tanuk kihallgatását. 
Budapest, julius 14. Az erzsébet-

városi bombamerénylet pőrében elren-
delt bizonyítás kiegészítése során Zachár 
István táblabíró ma déielőtt folytatta a 
tanúkihallgatásokat. A tárgyalás meg-
nyitása ulán Zachár biró bejelentette, 
hogy Máiffy ujabb beadványt adott be 
arra vonatkozólag, hogy Schweinitzer 
nyomozó rendőrkapitány hivatalos visz-
szaélést követett el. 

Kéhler Béla ügyészségi alelnök in-
dítványára a bíróság elrendelte, hogy 
Mirffy feljelentésének lefolytatását a 
bünpör befejeztéig függőben tartják, 
mert a pörhöz csatolt iratokra a tanú-
kihallgatásoknál feltétlenül szükség van. 

Az első tanú Jakubecz Rezsőné, Radó 
józsef vádlott volt háziasszonya. A tanú 
a biró kérdésére kijelenti, hogy a vád-
lottak közül csak Radót lameri, aki 
nagybátyjával, Payer István plébános-
sal lakolt a házában. A kommün után 
költöztek a lakásba és 1922 májusában 
hurcolkodtak ki. Közelebbi terminusra 
nem emlékszik. Radó akkoriban még 
rövidnadrágos fiatal gyetek volt s ak-
kor fejezte be a polgári iskolát 

Az elnöknek arra a kérdésére, hogy 
tud-e arról, hogy Radó ébredő volt és 
hogy kik jártak hoziá, a tanú nem tu-
dott válaszolni. 

Ezután Radó intézett kérdést a tanú-
hoz, hogy mikor szokott ő akkoriban 
esténkint hazajárni. t\ tanú kijelenti, 
hogy minden egyes esetre nem emlé-
kezhetik vissza, de általában véve Ra-
dót, mint pontos és korán hazajáró 
fiatalembert ismerte. 

A tanút megesketik vallomására. 

Jakubecz István a következő tanú, 
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aki kijelenti, hogy a vádlottak közül 
csak Radót ismeri, de őhozzá sem 
fűzte közelebbi barátság. Nem emlék-
szik pontosan arra, hojty Radóék mi-
kor költöztek be a házukba. Nem tud 
választ adni arra nézve sem, hogy 
Radó es'énkint kimaradt vo'na hosz-
szabb időre, 

Zachár biró a kihallgatás végén ezt 
a kérdést intézte a tanúhoz: 

— Emlékszik-e arra, hogy Radó áp-
rilis 2-án délelőtt templomban járt volna 
és hogy ugyanakkor tárgyaltak volna 
Károly király haláláról ? 

Tanú: Éti ugy emlékszem, hogy 
Radó minden vasárnap rendesen jári 
templomba, de arra nem tudok pontos 
választ adni, hogy vájjon április 2-án 
délelölt is templomba ment volna és 
hogy aznap Károly király haláláról 
beszélgettünk volna. 

A tanú megesketése ulán Zachár biró 
rövid ssonetet rendelt el. A szünet után 
Nesz Ferenc volt a következő tanú, 
aki Horváth-Halasra vonatkozóan az 
augusziusi eseményekről tesz vallo-
mást. Vallomása lényegesen eltér Hor-
váth-Halas állításaitól, miért is Zachár 
elnök szembesítést rendel el. Nesz a 
szembesítés után is megmarad állítása 
mellett, de Horváth Halas visszavonja, 
amit mondott és elismeri, hogy augusz-
tusban mint katonaszökevény Pécsett 
bujkált. 

Payer István plébánost, Radó nevelő-
apját hallgatták ki ezután, aki kijelen-
tette, hogyha bűnös Radó, nem akarja 
elvonni az igazságszolgáltatás alól, 

A tárgyalás, minthogy a beidézett 
kilenc tanú közül csak négy jött el, 12 
órakor véget ért. 

— A vasárnapi munkaszünet ujabb 
szabályozása. Budapestről jelentik: A 
kereskedelmi minisztérium most kül-
dötte meg az érdekelteknek a vasár-
napi munkaszünet ujabb srabályozását 
célzó rendelettervezetet, mely előírja, 
hogy az alkalmazottaikat vasárnapon is 
foglalkoztató munkaadók magas bírsá-
gok terhe mellett kötelesek ez alkal-
mazottaiknak külön legalább ugyan-
annyi szabadidőt adni a rendes munka-
időből, mint amennyi időn át őkel 
vasárnapon foglalkozta'ják. Az érde-
keltségek a tervezetre és annak rész-
leteire vonatkozó észrevéte'eiket e hó 
folyamán tehetik meg s terjeszthetik 
fel a minisztériumhoz, ugy hogy a 
rendelet megjelenésére a jövő hó fo'ya-
mán számiihatunk. 

- Az Első Magyar Általános Biztosító 
Társaiig jótékonysága. Az Első Magyar 
Biztosító Társaság közgyűlése a Délmagyar-
országi Magyar Közművelődési Egyesület 
hazafias közművelődési és a siketnémák sze-
gedi intézetének emberbaráti céléira külön-
külön 2 millió koronát utalványozott, mely 
adományokért az említett intézetek lapunk 
utján is köszönetüket fejezik ki. 

w 

I 

I 

iroda? 258 BelVáTOSÍ MOZÍ pénz 
Nyári h e l y i i g telelonszAma • 16-33. 

Telefon 
i&nzt. :82 1 1 í £ 6 Korzó Mozi Telefon 

I I - 8 x I 
Julius 15-én, szerdátT- f ( , u l i u s 15-én, szerdón: a 

. S K Í Í i E r C h a p l i n • ! Vérpad árnyékában! 

Ia .Kölyök" telejtheteüen tőftereplöjéiiek legújabb 1 

. Z>íeHej kutyaélet. .. kutyaélet! • IFalrengctő'burleszk 5 tetvonásban. Ezt megelőzi : I 

Z O B O ós H U H U urak leeíénvesebb Hímje': • 

I ' L Ö T A É S H E O K P U Bohózat 6 felT.-b,>11 w 

Pióa.lasuk \ I és 9 órakor, 
Az esti előadást kedvező idő esetén a Horváth 
Mihály-utcal n y á r i hely iségbenJárt juk mcn^ 
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( É d e s a p á m ) 
Főszereplők a „Comedie Francé tagjai. 

Ezt megelőzi : 

Egy táncosnő regénye S telvonásban. Főszereplő 
B e l l y U . i l l o u r 

Előadások kezdete 5, 7 és Ü iraltor. 
Az esti elftadást kegvezö idő esetén » Körző 

Mozi nyáii helyiségéiig! latijuk meg. 

I 
1 
I 

— Debrecen érdekes svéd ven-
dége. Debrecenből jelentik: H. |Won 
Ratch svéd mérnök, mint ismeretes, 
elhatározta, hogy megismétli lóháton 
azt az utií, amelyet XII. Károly svéd 
királv egykor teil a romániai Bender-
böl Stralaundba. A felesége ugyancsak 
lóháton Piteiliböi kiindulva a Vörös-
toronyi-szoroson át követi férjét. A mér-
nök Nagyváradról tegnap autón Deb-
recenbe érkezett. Debreceni tartózko-
dása alatt megtekintette a Széchenyi-ut 
6. számú házat, amelyben annak idején 
XII. Károly svéd király egy éjjel meg-
pihent és amelynek falasa az egye-
temi hallgatók emléktáblát helyez-
tek. Hasonlóképen megtekintette a 
Mensa Akademicát, amelyben XII. Ká-
roly svéd király életnagyságú fény-
képe van. Ezt az intézetet a svédek 
ma is nagymértékben támogatják. Hol-
nap az urlovasok kíséretében a mérnök 
elhagyja Debrecent és lóháton folytatja 
útját Budapest felé. 

— A középiskolákban sem vált 
be a korai beiratáv. Nemrégiben ad-
tunk csak hirt arról, hogy az elemi 
iskolákban nem vált be a korai beira-
tás. A szeptember hónaphoz szokott 
szülök csak mintegy negyven százalék-
ban iratiák be gyermekeiket. Hasonló 
a helyzet a középiskolákban is. A ju-
iiusi beirafásnál alig je'entkeztek a 
szülők, kétszeres munkát adva ezzel a 
beiratást végző tanári karnak. 

Bé rautó László-garázsban. Telefon 8-14 

MlalOtt képet vásárol, tekintse 
meg Freimnnn iépkiállitását. Részletre 
it vásárolhat. a 

— A felemelt tisztviselői illetmé-
nyek kiutalási még késni fog. Buda-
pestről jelenlik: A legutóbbi napokban 
bizonyos nyugtalanságot keltett a köz-
tisztviselők kőiében az a hir, hogy a 
kormány a genfi tárgyalás eredménye-
kép engedélyezett 15 százalékos fizetés-
emelést egyelőre nem utalványozza ki 
Ez a híresztelés nem felel meg a való-
ságnak, azonban a felemelt illetmények 
kiutalása még rövid ideig késni fog, 
mert az illetmények kiutalása össze-
függésben van a státuszrendezés mun-
kájával, valamint szón körülménnyel, 
hogy az összegeket pipirkoronára kell 
átszámítani. A munka serényen folyik 
és pedig a s'átuszrendezés kérdése a 
takarékossági bizottságban, az illetmény-
skála megállapítása pedig a pénz-
ügyminisztérium illetékes osztályában. 
Hir szerint az állami tisztviselők stá-
tusza tekintetében átmeneti intézkedés-
ként a békebeli státusz visszaállításá-
ról van szó, vagyis a tisztviselőket 
illetményeik szempontjából a békebeli 
státusznak megfelelően osztanák be, 
azonkivül egy iétszámfeletti státuszt 
alakitanán.k azokból, akik a magasabb 
illetményeikhez a béke stá'uszának a 
Károlyi kormány alatti felemelésével jutot-
tak. A létszámfeletti státusz leolvasztása a 
kihalási rendszer alapján történik. Az 
uj papirkoronában megállapított illet-
mények minimuma a XI. fizetési osztály-
ban 1,600 000—1,700 000—1,800.000 
korona, mig a IV. fizetési osztálynál 
9,500 000—10,500.000 korona lesz. Szó 
van a helyettes államtitkári állások 
megszüntetéséről olyan formában, hogy 
a szerzett jogok sérelmet ne szenved-
jenek. A kiszivárgott hirek szerint a 
lakbéreket ts újból rendezi a kormány, 
egyelőre azonban csak az augusztusi 
negyedre, amit összefüggésbe hóinak 
a házhaszonrészedés várható teljes el-
törlésível. 

— F«l vétel a szegsdi egyetemre. 
A szegedi m. kir. Fenne józsef-tudo-
mányegyetem közli, hogy akik ennek 
az egyetemnek jogi, orvosi, bölcsészeti, 
vagy természettudományi karára felvé-
tetni óhajlatnak, a felvételért augusztus 
hónap folyamán folyamodhatnak. A fel-
vétel iránti kérést ahhoz a karhoz 
kell intézni, melyre folyamodó beirat-
kozni óhajt s a kérvényhez születési 
és érettségi bizonyítvány, valamint 
folyamodó nemzethüségét is tanúsító 
erkölcsi bizonyítvány is csatolandó. Az 
egyetem jelenlegi hallgatói a felvéte-
lért Hem kötelesek újból folyamondni. 
Szegénysorsu és jó előmeneteld egyé-
nek, vagyontalan köztisztviselők gyer-
mekei s vagyontalan árvák és mene-
kültek, szeptember 12-ig benyújtandó 
kérésükre, jelentékeny tandíjkedvez-
ményben részesülhetnek. Az egyetemi 
hallgatóknak Szegeden több diákjóléti 
intézmény áll rendelkezésre. Egyébként 
ugy az egyes diákjóléti intézményekre, 
mint minden, az egyetemi tanulmá-
nyokra s ; Viszonyokra Vonat-
kozó kérdésben mindenkinek készség-
gel nyújt írásban is felvilágosítást az 
tigye'emi Diákjóléti és Diákvédő Iroda 
(Szeged, Központi Egyetem). 

MÁR MOST 
r e n d e l j e m e g a haszn&lt 

ISKOLAKÖNYVEKET 

FÉLÁRON 
K O V Á C S HENRlKkönyvkereskedésébe. 

Szeged, Kölcsey ucca 4. sea 

V a r r ó g é p e k , 
Kerékpárok, 32 

Gyermekkocsik 
részietlizetésre i i D ( R V E D B 
gépáruházában, Szeged, Kiss-utca, 
Keleti-palota. Magy frvHdnUMyl 

A Szeged-Alföldi 
Ta karékpénztár 
Rt. K á l l a y A l b e r t u c c a 6 

AMI 

(Érdekközösségben a MERCUR váltóOzleti 

rt. val, Budapest). Nyújt kölcsönöket ingat-

lanokra, leszámítol kereskedelmi váltókai, 

vesz és elad idegen valutákat és kifizeté-

seket, lebonyolít tőzsdei megbízásokat. 

Elfogad betéteket könyvecskékre és folyó-

számlára a legelőnyösebb féltételek mellett 


