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Legújabb gramofon elemezek fSi.'SSSS" rónod Soma 
RAdIA « • gramofon u a k U i K 
KOIciey u c c a 4. 12» Telefon » - • $ . 

ftlf o Szombat Bóm. kath. Veronika. Pro-
tesüna Lukrécia Nap kél 4 óra 12 

perckor, nyugszik 19 óra 58 perckor. 
A Somogyi-könyvtár július és augusztus hónap-

ban köznapokon délelőtt 10-től 12 lg van nyitva 
csak tudományos kutaU'knak. Fo'yóirat csere dél-
után rét 5-tol'fél 6-ig. — A maizom mindennap, 
vasár, és Onnennap délelőtt 10.1ŐÍ fél l-ig van 
nyitva. 

Egyetemi könyvtár (központi egyelem, L eme-
let) nyitva vasárnapok kivételével mindennap. 

Szegeden a gyógyszertárak közül szolgálatot tar-
ranak: Grünwald Imre örök, Kálvária-u. 17. (Tel. 
1225.) Just Frigyes, Petőfi Sándor-«ugárut 4L (Td. 
1777.) Temesváry József, Kelemen«. 11. (TeL 1391.) 
Moldván Lajoa, Újszeged, Vedrein. L (TeL 1848.) 
Selmeczi Béla, Somogyi-telep. (TeL 3425.) Török 
Márton, Csongrádi-sugárnt 14 (TeL 1361) 

— K«<Mre halasztottak m tztoflgvl Mzottság 
flWaét. A polgármester, mint ismerete«, szombat 
délutánra hivta össze a színügyi bizottságot, amely, 
nek állásfoglalását színházt körökben nagy érdek-
lödéssel várták. A szombati ölést dr. S o m o g y i 
Szilveszter polgármester keddre halasztotta, mert 
a szinűgvi bizottság elnöke és tagjainak Iegna-
gyobb része résztvesz szombaton dr. Kósz5 István 
végtisztességén. 

— A po'gármwier látogatása Raskó főotpensnét 
Dr. Somogyi Szilveszter polgármester pénteken dél-
előtt látogatást tett dr. viták Szabó Géza kultnr-
tanácsnokkal együtt R a s k ó Sándor főesperesnél, 
a Beíváno« uj plébánosánáL 

— A wegedl kareefcsdeimf #a Iparkamara hnrt-
mámyt ösztöndíjai A szegedi kereskedelmi ét 
Iparkamara Wimmer Fülőp-tannlmányi ösztöndíj 
rímén az idén két, egyenként 400 pengős tanul-
mányi ösztöndíjat irt ki olyan fiatal iparosok 
és kereskedők támogatására, akik szakmájukban 
való tökéletesbedés céljából valamely külföldi 
üzemben "kívánnak elhelyezkedni, vagy külföldi 
szakiskolát kívánnak látogatni. A kamara ösztön-
díj bizottsága tegnap K ó r m e n d y Mátyás elnök-
lésével tartott fi lésén vette a benyújtott pályá-
zati kárvényeket bírálat alá és az «gyík ösztön-
dijat G y u r i s Gábor kiskundorozsmái asztalos-
nak, a. szegedi faipari szakiskola és a budapesti 
feisólparlslaola jeles eredménnyel végzett növen-
dékének ítélte oda, aki Németországban akarja 
tanulmányait folytatni A második ösztöndíjat a 
bizottság R u d o l f Emő szegedi díszmüáre- és 
sportcikk-kereskedőnek adta ki, ajd egy szakmabeli 
bécsi cégnél óhajt elhelyezkedni azon célból, hogy 
olyan sportcikkeknek a gyártását, amelyekben 
nagy behozatalunk van, elsajátítsa ás hazajőve, 
tefe után ilyen cikkek gyártására berendezkedjék. 

— Tengerész ö»«ejöv«tel. A vnít haditengerészek 
S. M. S Árpád bajtársi szövetsége v*<ámap dél-
után 6 óflakor a Puzsin-féle vendéglőben összejőve-
telt tart 
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— Lelkipásztori konfereneta Budapestről jelen-
tik: A lelkipásztori konferencia, amely Glatt-
f e l d e r Gynla püspök elnóklésével kedden kezdő-
dött a Manrézában, ma véget ért A konferencia 
több mint száz résztvevője négy napon keresztül 
hallgatta a napi hánom előadást, résztvett a vitá-
ban, délutánonldnt padig a főváros nevezetesebb 
leUdpász'ol intézményeit tekintette meg Az utolsó 
nap előadója Mezgár Lajos, Ijjas József és Schütz 
Antal volt. Mezgár Lajos a karitászm unkáról be-
szélt, Ijjas József a leventemozgalom lelkipásztori 
feladatairól. A záróelőadás Schütz Antal egyetemi 
tanárnak jutott, aki »A lelkipásztor belső világa« 
címmel beszélt 

— Oláh Sándsr — az ipannflvéSMti főiskola 
hallgatója. O l á h Sándor szegedi dpészsegédröl, aki 
sokat igérő szobrásztebetségével felkeltette az ille-
tékesek figyelmét, nemrégen megemlékezett a D é L 
magyarország . A fiatal müvészjelólt tehetsé-
gére felhívták az iparművészeti főiskola Igazgató-
ságának figyelmét amely próbamintázásra hívta 
meg. Njvjlcadmagával vett részt ezen a próbán és 
azt kitüntetéssel tette ia. Ennek alapján aznmal 
felvették az iparművészeti főiskola szobrászati osz 
táfyának rendes növendékei közé. 

— He'yszM szemle a fogadalmi templom ptn-
eéjében. Az a bizottság, amelyet a fogadalmi temp-
lom pincéjének temetkezési hellyé való átalakí-
tása céljából alakítottak a közigazgatási és az 
egyházi hatóságok, pénteken délelőtt helyszíni 
szemlét tartott a templom pincéjében. A szemlén 
résztvett R a a k ó SándM* főesperes, belvárosi plé-
bános, <fr S o p s l c h János pápai kamarás, püs-
pöki titkár, <)r. vitéz Szab ó Géza kulturtanács-
n k , Be r zenczey Domokos műszaki főtaná-
csos és K ö v é r Tibor főmérnök. A szemlének 
az volt a célja, hogy megállapítsák, milyen mó-
don lehetne a legalkalmasabban megoldani a 
templomkripták építésének kérdését A mr-rnöki 
hivatalban most rövidesen megkezdik a szük éges 
kiviteli tervek kidolgozását 

x Izzadás ellen tuamaqea >pnrp«tes*4. 157 
— A vénást » H ^ i f t randkfvüd tSzgyüMst 

•irtanak. A VánrsI Alkalmazotjak Egyesülete ju-
Hus 21-én, liatározatképtelenség esetén augusztis 
4-én rendkívüli közgyűlést tart a Kioszkban. A 
rendkívüli közgyűlésen tárgyalják le azt a felleb-
bezést amelyet Bóhár Béla és társai nyújtottak 
be a legutóbbi tisztújítás ellen. 

— Napszunáa Cs«m a ngó Aranka 21 éves, 
Földmives.ucca 27. szám alatt lakó leány pénteken 
délután a Rókusi feketefóldeken aratás közben a 
nagy hőségtől rosszul tett. A mentők napszurással 
a kózkőrházba vitték. 

— A szeged! kereskedelmi alkalmazottat szom-
baton este 9 órai kezdettel táncmulatságot ren-
deznek az újszeged!" Vigadóban A rendezőség a leg-
jobb nyári szórakozásokról gondoskodott 

T&pé bojkottálja 
a szegedi cséplőmunkásokaí 
' A szegedi cséplőgéptulajdonosok küldöttsége járt 
pénteken a polgármesteri hlvtalban. A cséplőgép-
tulajdonosok, akik részére cséplik ki a szegedi és 
és a környékbeli gazdák gabonáját, panaszt emel-
tek Tápé község ellen. A panasz lényege az, hogy 
Tápé jegyzője és bírája nem ad munkapntíedélyt 
a vizáig területére a szege« esépiőg*ptii(aJdono-
Boknak azzal az Indokolással, hogy azok szegedi 
munkásokkal dolgoznak Ha a géphez tápéi mun-
kásokat fogadnának, akkor megnyitnák előttük a 
falu sorompóit ezt azonban nem tehetik meg, 
mert a géphez már szegedi munkásokat szerződ-
tettek. Elmondották a cséplőgéptulajdonosok azt 
is. hogy ujabban hasonló elzárkózást már több-
ször tapasz a lak a saomszédfiiluban, amely való-
sággal bojkottálja a szegedieket 

A panasz alapján á polgármester most átir a 
falu elöljáróságához, tiltakozik a bojkott ellen és 
figyelmezteti a tápéiakat, hogy Szegeden »okirai 
több lápól tarái munkát, mint ahány szegedi nrun. 
*ea do gozik a fáin háta ában Tápé tehát nagyon 
rosszul járna, ha Szeged is leengedné a sorom-
pókat a tápéi munkások előtt. 

Székrekedésné l , emésztési zavaroknál, gyo-
morégésnél, vértódulásnál, fejfájásnál, álmatlan-
ságnál, általánoa rosszullétnél Igyunk reggel éh-
gyomorra 1 pohár természetes .Ferenc Józsei" 
keserű vizet. A belorvosi klinikákon szerzett 
tapaszfaiatok szerint a Ferenc József viz az 
Ideális hashajló minden jellemző tulajdonsá-
gét egyesíti magában. A Ferenc József kesertt-
viz gyógyszertárakban, drogériákban éa fűszer-
üzletekben kapható a i 

Arangal S a j ö s 
— A külföldi kénysneregyeaségl tartozások Mint. 

hogy külföldre szóló fizetések csak a Magyar 
Nemzeti Bank engedélye alapján teljesíthetők, 
ujabban több kényszeregvességben lévő cég kül v 

földre szóló kényszeregyességi kvótájának megfize-
tésére kért engedélyt. A Magyar Nemzeti Bank 
az Országos Hitelvédő Egyesülettel történt n*f-
állapodás alapján az ilyen külföld! kényszeregyes-
ségi tartozások Igényléseire külön Igénylőlapokat 
rendszeresített. Ezek a kényszeregyességi fizetések 
céljára szolgáló igénylőlapok a kereskedelmi és 
iparkamaránál 40 fillér lefizetése eOené^rV aza. 
rezhetők meg J . M f 

z A PerpedrS a Rékosl paUkftbnn kapfr». 157 
-— Baleset a strandon. A Vasutas-strandon pée 

teken délután súlyos baleset történt Mot i ka 
Zoltán 9 esztendős tanuló tonnázás közben lezuhant 
az efiyik tornaszerről és a bal karját eltörte. 

x Felkérjük a Szegedi önsegélyző Hajósegylet 
tagjait, hogy dr. Kőszó István ny. államtitkár stb. 
szerelett ügyészünk végtisztességén minél nagyobb 
számmal megjelenni szíveskedjenek. Gyülekezés (, 
hó 9-én az egyesület székházában d£otán fél 4 
órakor. Elnökség. ; ÍM 

Zütcftl deviza zartat: Párfs 20-141/«. London 
18.32, NewMor* 512s/4, Brüsszel 7L25, Milánó 26.17V», 
Madrid 41.60, Amsterdam 20&92i/», Berlin 121.75, 
Szófia 3.72, Prága 15d7% Varsó 57.45, Bukarest 3.08. 

A Magyar Nemzeti Bank hivatalé« árfolyam-
Je>«nCése: Angol font 2055—20u96, belga frank 79.40 
—80.00. cseh korona 1696—17.06, dán korona 110.20 
—111.20. dinár 098—10.10, dollár 57050-57350, 
francia frank 22.30—2250, hollandi forint 230-20 
—231.60, lengyel zloty 63L95—64.45, 1©« 3.36-156, 
leva 4.06—4.19, Hra 29.05—29,35, német márka 
135.70—136.60, norvég korona KJOOO-lOl.OQ, osztrák 
schilling —.—, svájci frank 110.70—11140, svéd 
korona 104.00—105.00 

Budapesti terménytőzsde zirM: Buza tiszai 77 
kg-os 12.80—12.95, 78-as 12.90—13.05, 79-es 13.0S— 
13.25, 80-as 13.15-13-5; feísőtiszai, jászsági, dunán-
tuli, pestvidék iés bácskai 77 kg-os 1265—1285, 
78-as 12.75—12.35, 79jes 12.90-13.15, 80-as 13.00— 
13.25; nozs pestvidéki és egyéb 11.40—11.50; takar-
mánvárpa I. 15^0—15.30, II. 14.50-14 75; uj árpa 
1230—12.80; zab I. 15.50—1600, II. 1500—15^5; 
tengeri tiszai 18.30—18.40; korpa 12.00—12.20. 

Cslkágól terménytőzsde zartat; Az irányzat barát-
ságos. Buza juliusra 48.62-5 (48.25), szeptemberre 
->i VJ5 (51.122.5), decemberre —.—, (54.375); ten-
geri juliusra 29.50 (28.875), szeptemberre 32.00 
(31.625), decemberre 32.00 (32.00); rozs juliusra 
29.125 (2950), szeptemberre 32.t)0 (3200), decem-
berre 35.625 (35.35>. 

D Ó V A L fe»t, tijztit 
• a leaszefeben I Méret 1.1/% w 

DESZKA 
építéshez, padozáshoz, javításhoz. Príma minőség, 
versenyképes árak. Bach Testvérek, Párisá-körut 
35. Telefon 11-26. Volt Somló-telep. 

Vasárnapi Weekendjegy a Nagystrandra ü l 1*20 
Ugyanez ebéd nélkül 35 fillér. Jegyek csak a Délmagyarország kiadóhivatalában váithatók. 


