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A Somogyi-könyvtárban éa •* 
UyvlMRi könyvtárban vasárnap és 
nnntpnap kivételével könyvtárnál-
Sálat, 

á Városi Muzcwui egész évben 
nyitva, 

Szolgálatos gyógyszertárak. Bor-
bély József Tisza Lajos-körut 20, 
Moldván Lajos Újszeged, Vedres «. 
1) Selmeczi Béla Somogyitelep IX. 

489, Nagy Gv örök. k. Hangay Le- „ „ 
vente dr. Boldogasszony-sugánit 3!, dónak vetették alá, azonban már ez 
Jíakar örök. k. Máthé Mihály Valé sem segített, Németh Imréné csütőrtö-

cön hajnalban a kórházban kiszenve-

Négyezer miiét letartóztattak a 
meg nem szállt Franciaországban. Vi-
rhyből jelentik: Laval miniszterelnök 
a sajtó képviselői előtt kijelentette, 
hogy szándékában áll átszervezni a 
Nemzeti Tanácsot, amely a kormány 
tanácsadó szerve. Ezzel egyidejűleg 
törvényhozási uton újjáalakítják a 
megyei tanácsokat. Laval közölte to-
vábbá, hogy a szerdai nap folyamán 
a meg nem szállott Franciaországban 
kerek számban négyezer zsidót letar-
tóztattak. 

Méghalt a kénsavas merénylet 
áldozata. - Megirtuk, hogy Németh Im-
re 46 éves szegedi napszámos a tőle 
elváltán élő 63 éves feleségét kénsav-
val leöntötte. A- borzalmasan össze-
égett asszonyt a klinikán gégeoperá-

Mihálv 
ria-tér 1. 

Mozik műsora: Belvárosi Mozi: 
J e l m e z b á l , Korzó Mozi: M i «-
d r n k i g y a n ú s , Széchenyi Mozi; 
Esté ly i ruha kötelező. 

— Szegeden fogadják Antal Istvánt 
Hódmezővásárhely vezetői. Megirtuk, 
Hogy dr. Antal István propaganda-
üfyi miniszter vasárnap Hódmezővá 
sárhelyre érkezik s részt vesz az 
'Parecylet jubileumi díszközgyűlésén, 
Megjelenik az ottani leventék népünne-
pélyén, majd a vásárhely-pusztai kc-
hyérűnnepen. A miniszter a Buda-
pestről vasárnap reggel induló gyors-
vonattal 11 órakor érkezik Szegedre, 
ahova eléje utazik dr. S i m k ó Ele-
mér főispán és E n d r e y Béla polgár, 
mester. Vásárhely vezetői Szegeden 
fogadják és köszöntik a minisztert 
aki Simkó főispán és Endrey polgár-
mester társaságában Szegedről autó-
val folytatja útját Hódmezővásárhely-
re. Vasárnap este a Magyar Élet párt-
jának hódmezővásárhelyi szervezete 
dísagyülést rendez a Feketesasban. A 
diszgyiilésen Antal István nagy ér-
deklődéssel várt beszédet mond. 

— A szatymazi orgona ünnepség. A 
siaiyjnazi katolikus egyházközség au 
gusztus 30-án, vasárnap délután fél á 
órakor a szatymazi templomban tartja 
orgonamegáldási ünnepségét, mely 
után egyházi ének- és zeneünnepséget 
tartanak. Az ünnepség műsora: 1. 
Bach: Toccata és fuga, d-moll. Orgo-
nán előadja: Antos Kálmán, % Gou-
nod: Ave Maria- Énekli Gera István, 
3. Frauck: Fantasia. Orgonán elő-
adja: Antos Kálmán, 4. a) Veracini-
Corti: Largo, b) Haodel-Hubay: Lar-
ghetto. Hegedűn játsza: Erdélyi Já-
nos. 5. a) Bossi: Esti dal. b) Dubois; 
In paradisum. c) Dubois: Fiat lux. Or-
gonán előadja: Antos Kálmán, 6. Kou-
dela: Magyar Miatyánk. Énekli Szka 
la Kaipr, 7. Liszt: Bach fantasia és 
fuga. Orgonán előadja: Antos 
Kálmán. A műsor előtt az egyházi ze-
néről beszédet mond Kapossy Gyula 
püspöki tanácsos. Az ünnepségre vo-
nat indul Szeged-állomásról délután 
2 óra 20 perckor. Szatymazról vissza 
délután 5 óra 38 perckor. 

- Repiilögépszerencsétlenségek Ame-
rikéban. Amszterdamból jelentilt: Kéí 
iskokarepüíőgép összeütközése alkal-
mával — mint a brit hírszolgálat je-
lenti Newyorkbó! - öt ember éleiét 
vesztette. Továbbá a Louisana állam 

Sbreveportbói jelentik, hogy ott 
e'gy ho mbázórcpülögép egy házra zu-
hant. Még nem ludják, hogy hány re-
pülő vesztette életét Ezen kívül a brit 
hirszoigálat szerint, a kanadai sajtó 
közölte, hogv victóriaí nyugatkanadai 
^parancsnokság jelentése szerint 
l&y kanadai vízi repülőgép Bríl-Colum-

partjainál eltűnt A vizirepülőgép 
"Ián még kutatnak, de félő. hogy «* " 
Melyzetével együtt elveszett. 

dett Halála előtt, minthogy beszélni 
nem tudott.. írásban vallomást tett és 
ebben kijelentette, hogy férje a föld-
re teperte és erőszakosan a szájába 
öntötte a kénsavas üveg tartalmát, a 
folyadék egyrészével pedig arcát, fejét 
és nyakát öntözte le. Németh Imrét 
házastárson elkövetett szándékos em-
berölés büntette címén az ügyészség 
letartóztatta. Németh egyelőre taga-
dásban van és makacsul megmarad 
amellett az állítása mellett, hogy a 
maró folyadékot az asszony maga haj-
totta fel öngyilkossági szándékból. 
Ennek a védekezésnek ellentmond az 
asszonynak a halálos ágyon Írásban 
tett terhelő vallomása 

— A százötven pengős nyugtat 
ezerötszáz pengőre hamisította. Monus 
Zsigmond a hódmezővásárhelyi Ánisz-
íeld Zsigmond és Sándor vaskereske-
dő cégnél vo-lt pénzbeszedőként alkal-
mazva. 1939-ben elbocsátották, ekkor 
a cég ellen indított munkaügyi per 
során Mónus becsatolt egy nyugtát, 
amellyel azt kívánta igazolni, hogy 
néki a cég 1500 pengővel tartozik. A 
bírósági írásszakértő a nyugtáról meg-
állapította, hogy az eredetileg csak 
150 pengőre szól és csak utólag irtak 
még egy nullát hozzá. A járásbíróság 
elutasította keresetévei Mónust, aki el-
len most már a cég tett magánokirat-
hamisítás és ocalás kísérletének bűn-
tette cimén feljelentést. A szegedi tör-
vényszék Rónai-tanácsa csütörtökön 
tárgyalta az ügyet, Ítélethozatalra 
azonban nem került még sor, mert 
ujabb tanúkihallgatások céljából a 
tárgyalást elnapolták. 

a Katolikus Növédő vezető-
képző tanfolyamán 

(A Déimagyarország munkatársá-
tól) Cstütörtökön kezdődtek meg a 
Szegedi Katolikus Nővédő Egyesü-
let vezetőképző tanfolyamának elő-
adásai. Az első előadást Nagy Mik-
lós, az Actio Catholiea országos tit-
kára tartotta, aki a keresztény val-
láserkölcsi alapon álló ösaláái élet 
jelentőségét méltatta éi rámutatott 
azokra a lelki veszélyekre, amelyek 
a családok életének erkölcsi magas-
rendűségét fenyegetik. Beszélt az 
elnéptelenedés veszélyéről és azok-
ról az alapelvekről, amelyek szem-
előtt tartása mellett a magyar Csa-
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BUDALEST i. 
6.40: Ébresztő, torna. 7; Hirek, köz-

lemények, reggeli zene. 10: Hirek. 10 
óra 15: A Székesfővárosi Tűzoltóze-
nekar. Vezényel Eördögh János. 11 
óra 10: Nemzetközi vizjelzőszoigálat. 
11.20: Hangszerszólók. 11.40: Ruszin 
hallgatóinknak. A vilaniinkert jelentő-
sége. Dr. Román Istvánné előadása. 
12: Harangszó. Fohász. Himnusz. 12 
óra 10; Weidinger Ede szalonzeneka-
ra. 1. Ziehrer: Bécsi lányok, keringő. 
2. Biedel: Burleszk-nyitány. 3. Fényes 
Szabolcs: Valami kis szerelem. 4. Já-
ray Richárd: Lassú keringő 

ládi élet tisztaságát, lelki tartalmát í Blaauw: Zenélő óra. 6. Kuster: íea-
hivatását meg rózsa. 7. Eisemann Mihály: Operett -

í egyveleg. 8. Johann Strauss; Tik-lak 
polka. 12.40: Hirek. 1.20: Időjelzés, 
vízállásjelentés. 1.30: iionvédeink üzen-
nek. A Vöröskereszt bajtársi rádió-

és nemzetfenntartó 

lehet őrizni. Dr. Halász Pál kano-

nok, esperes-plébános a házasság 

szentségéről beszélt és annak a ma 

divatos, beteg és könnyelmű élet-

fefogásnak az ellensúlyozásáról be-

szélt. Kovács Gábor, a szegedi Köz-

jóléti Szövetkezet igazgatója azt a 

nagyjelentőségű szociális akciót 

szolgálata. 2: Szórakoztató zene. 
Hirek. 2.45: Műsorismertetés. 3: Á -
folyamhirek. piaci árak, élelmiszer-
árak. 3.20: Folyamerők szalonzeneka-
ra. 1. Kéler Béla: Rákóczi-nyitány. 2 

' U .. „ . , _ -v „ ,,-r Johann Strauss: Bécsi vér. keringő. 3 
T ^ - ^ I ^ J ! ^ ' Kiss—Angyal Ernő: Erdélyi -kép. 4. 

— Az uszály'hajóról a Tiszába esett. 
Csütörtökön délelőtt az E-rzsébet-rak-
Purl elöli Ji órakor a Tiszán kirakodó 
pyjk hajóról a Tiszába esett Szántó 

® **** «ös rakődómoBkás. Esés 
Itóáí a bajó horgonya 

I^ í í f . sebé-
*** bitóikár* szállitottók. 

— Elgázolta a saját szekere. Nagy 
Antal 40 éves dorozsmai földműves, 
aki az István király-ut 76. szám alatt 
lakik, szekerén hazafelé tartott. Az 
Arany János-utca 4 számú ház előtt 
lovai valamitől megbokrosodtak, fél-
rerántották a kocsií és Nagy Antal 
leesett a bakról, még pedig olyan sze-
rencsétlenül, hogy a kerekek keresz-
tülmentek rajta. Súlyos, életveszélyes 
állapotban a szegedi közkórházba szál. 
litották. kihallgatni egyelőre nem le-
het. ~. -

_ Eladta a kölcsönkért csizmát 
Bála Jáiios gazda, aki a felsővárosi 
feketeföldekei) lakik, panaszt tett a 
rendőrségen, hogy pár héttel ezelőtt 
megjelent nála egy lerongyolt ember, 
aki elmondta, hogy Perlaki Jánosnak 
hivják és Boldogházán lakik, haza 6ze-
retne menni. Csizmát és két pengőt 
kért tőle kölcsön arza|, hogy két nap 
múlva visszahozza a pénzt is, meg a 
lábbelit i«, de többet nem mutatko-
zott. A detektívek a megadott személy-
leírás alapján órákon belül elfogták 
Perlakit, aki bevallotta, hogy a csiz-
mát akkor 'rögtön eladta tiz pengőért 
a dorozsmai uton Sánta Pál éjjeli őr-
nek. Az éjjeli őrt is előállították a 
rendőrségen, aki igazolta, hogy jóhi 
szemften vette meg a csizmát, mert 
Perlaki azt állította, hogy a sajátja. 
Kiderült egyébként, hogv Perlalii 
Sánia Pá't is megkárosította, mert 
tőle meg egy felsők a bétot kért köl 
csőn és azt is eladta. Az élelmes »köl-
esőnkéről? kihallgatása után átkísér-
ték « ügyészségre 
tik. 

ahol letartóztat 

zet- és Családvédelmi Alap végez 
a sokgyermekes magyar gsaládofc 
egzisztenciájának megszilárdítására. 

Délután gróf Pejaesevich Mária, 
a Szent VinCe ifjúsági karitász el-
nöke ismertette a kétéves mozgalom 
gazdag ereményeit és beszámolt ró-
la, hogy az ország fővárosa ütán, 
ahonnan ez a mozgalom kiindult, 
most már a vidék is bekapcsolódik 
a minden ifjúsági egyesületet ma-
gábaölelő akció eredményes mun-
kásságába. P. Köhler Ferené laza-
rista atya a betegek apostoli moz-
galmát vázolta, majd szines vetített 
képekkel és filmeken mutatta be a 
lourdesi barlang és Mária reme he 
kegyhelyeit. Dr. Mihalovies Zsíg 
mond pápai prelátus, az Actio 
Catholiea országos igazgatója a 
csütörtökre kitűzött előadását aka-
dályoztatása miatt pénteken fogja 
megtartani 

Pénteki részletes műsor a követ-
kező: Mihalovits Zsigmond, A. C. 

országos igazgatója: »Család, vagy 
egyén.* Dr. HeU Imre, A. C. orszá-
gos titkári »Egyke és egyse orszá-
gok problémái* Dr. Springer Mer-

'Liturgia a családban.* Lu-

Czibulka: Szerelmi álom bál után. 5 
Schubert: Három a kislány-részletek. 
6. Amadéi: Invano szerenád. 7: Dan-
kó Pista: Hortobágy, csárdás. Í.15: 
A tiszthelyettesek iskolájában. Köz-
vetítés Jutásról. Hangfelvétel. 4.45: 
Időjelzés, hirek. 5: Hirek szlovák és 
ruszin nyelven. 5.15: Feller Sándor 
harmonikaszámai. 5.30: Alkalmas. Dr. 
Bartos Dezső orvos-százados előadá-
sa. 5.40: Tánczene. 6: Sportközlemé-
nyek. 6.10: Német hallgatóinknak. — 
Für unsere deulschen Hörer. 6.30; 
Magyar ének — magyar lélek. Ádám 
Jenő zeneművészeti főiskolai tanár 
népdalfélórája. Hangfelvétel. 7: Hírek 
magyar, német és román nyelven. ? 
óra 20: A szlovák rádió műsorául: 
Szlovák népzene. Hangfelvétel. 8: Ven-
dégség. Móricz Zsigmond elbeszélése, 
820: Régi és uj melódiák". A Rádió, 
zenekart vezényli Bertha István. Köz-
reműködik Honthy Hanna ás Sérdy 
János. 9: Külügyi negyedére. 9.40. 
Hirek. 10.10: Üzen az otthon. A Vö-
röskereszt bajtársi rádiószolgálata. 
11; Hirek német olasz, angol, francia 
és finn nvelven. 11.25: Szórakoztató 
zene, 12:. Hirek 

BUDAPEST f i 
7: Bárány Sziszi hegedül. 1. K o 

dály: Adagio. 2. Mozart—Kreisler: 
Rondo. 3. Granados: Spanyol tánc. 4 
Paganini—Mlkus-Csák: Esz-dur etűd, 

, a . ,, T... .. , 7.25: Kapuvár rémnapjai 1919-ben. P. 
fetfs. Sarolta, a magyar Voroske- K i s s e ! 6 a d á J J

 7 .50 : Mozart: 
reszt országos ügyvezető alelnöke: c . m o n adagio és fuga (Adolf BHSCSV országos ügyvezető 
»Havi gondozás cimü előadása.« 
Dr. Szunyogh Xavér Ferenc o. s. 

b.J »A ösalád vallásos élete. Páter 
Varga László: 'Hivatás, rend és ér-

telmiség,* 

—oOo-~ 

— ismeretlen fiúcska holttestét 
fogták ki a Tiszából. Csütörtökön reg 
gel a gyakorlatozó hidászkatqnák egy j 
12 év körüli, kreolbőrü, feketehajú i iu' 
bolttestét fogták ki a Tiszából. Fehér 
Gyula rendőrkapitány vezetésével 
rendőri bizottság száilt ki a helyszínre 
és megállapitották, hogy a gyermek 
körülbelül két nap óta lehetett a víz-
ben. A 128 centiméter inagas íiun 
vállpántos, piros furdőtrikó volt, te-
hát minden valószínűség szerint für-
dés közhen fulladt a Tiszába. A rend-
őrség a személyazonosság megállapí-
tására megindította a nyomozást, a 
holttestet pedig beszállittatta a tör-
vényszéki orvostani intézetbe, ahol 
felboocoiják. 

— MLSbivott vendégeink Hlyeimé-
be' »IV Henr ik* főpróbája szom-
baton, bamutatás* vasárnap lesz. 
MTBFHOE. S90 

zenekara). 8: Hirek. 8.10: Sárai Ele-
mér cigányzenekara muzsikál a Cse-
kő-étteremből. 9.15: Vörös és fekete. 
Kolozsvári Grandpierre Emil előadá-
sa Stendhal-ról. Felolvasás. 9.3S: Mu-
zsikáló Margitsziget. Jüenés közwetité 
sek a Margitsziget különböző szóra-
kozóhelyeiről. 

TŐZSDE 
Zürichi devizazárlat. Páris SiA. 

lamdon 17.30. Newyork 43L—, Brfisz-
szel 69.25, Milánó 22.66 egynegyed, 
Berlin 172.55. Szófia 8.40, Bukarest 
2.75, Madrid 40, Amszterdam 220J3O, 
Prága 17.375. 

A Magyar Nemzeti Bank valutaár-
folyama). Szlovák kor. 1145-11.75 lej 
1.95—2.65. líra 1740-17.90, svájci fr. 
7960-80 60. .véd kor. 81.70-82.70 

Gsikágól tcrniénytözsdezártat. B«t« 
alig tartott. Szept. 117 egyayolcad— 
egynegyed, dec. 12(l.75--báronjny<jkad 
máj. 124 háiomnyolcad—W. tengert 
alig tartott. Szept. 83 egyuyolcad, dac. 
85 hétnyolcad, máj. 90. Raw lanyha 
Szept. 60.5, d«e. U m i i 


