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Epe- és tnáfbefegségeknél, PDCVŐ ÉS *ár-
gaség eseteiben a természetes „Ferenc JÓZSet" 
keserűvíz a hasi szervek működését élénkebb 
tevékenységre serkenti. Klinikai tapasztalatok 
igazolják, hogy az otthoni ivókúra különösen 
hatásos, ha a Ferenc József vizet kevés 
forró vizzel keverve, reggel éhgyomora isszuk. 
A Ferenc József keserűvíz gyógyszertárakban, 
drogéríékbaan és füszerflzlelekben kapható B,I 

— Adományok a kísrongyos akcióra. 'A dr. 
Aigner Károly Jiy. főispán vezetése alatt álló kis-
rongvos akcióra ujabban a kővetkező adoma 
nvok folytak bc: Fonyó Soina 5, Alsóvárosi köz-
ségi népiskola gyűjtése 70 pengő 97 fillcr, Bach 
Jen«'* és testvére .3, Virágh cukrászda 5, dr. So-
moarí Szilveszterné 20, Sándor L~jos 10. N. N 
5. S/.itrs Béla 10, N. N. 5, özv. dr. Faragó fvdönr 
2.50, Kurucsev Sándor 5, dr. Becker Vendel 2< 
Pálfy-Budinszky Ernő 5 pengő. 

— legújabb könyvek gazdag választékban ti 

|íí 'n'i'rtvnrország kölcsönkönyvtárában. 

— A Kálvinista Kör insé^akciója. "A Kálvinis-
ta Kör összegyűjtött filléreiből, adományokból és 
a kor tagjai által eszközölt felajánlásokból 251 
pengőt takarított meg és ezt az összeget a refor-
mátus egyháznak juttatta, hogy az ínségakció 
réljaira fordítsa. 

VIGYÁZZ , ,5'" 
¡mert nem minden fémllsztltó 

„ S I D O L " 
IUtánzatokat utasítsunk vissza! 

— Gazda előadások a tanyán. A héten az Al-
"Idkutaíó Bizottság és a Népmüelési Bizottság 

csorvai Iskolában és a zákányi 48-as független-
ségi körben tartott előadást. Poránszky Károly, 
dr. Kogutowicz Károly, Hiibner József és Fodor 
Dezső beszélteik nagyszámú közönség előtt, ak-
tuális gazdasági kérdésekről. 
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A Dől magyar ország kiadóhivatala tisztelettel 

kéri valamennyi előfizetőjét, tehát ugy a havi, 

j mint a heti előfizetőket, hogy előfizetési dijat, 

kat csak nyugta ellenében fizessék kl. 

Gyermekmatiné 
vasárnap délelőtt városi színházban. 

Jegyek 
10 fillértől 80 fillérig a Délmagyarország jegyirodájában. 

Decemberi termés 
Az idei, hosszura nyúlt ősz sok apró ajándék-

kal kedveskedett a nyáron is didergő emberiség-

nek. Legnagyobb ajándéka természetesen az, hogy 
¡jó ideig lehetett huzni-halogatni a fűtést Apró 
kedveskedése a hosszú ősznek, hogy az orgona-
bokrok őszi virágfürtökkel hazudtolták meg a 
herradást, némelyik akácfa harmadszor is virá-
got hajtott, a gyümölcsfák pedig másodterméssel 

nkarták kárpótolni korábbi bajokért és vesztesé-
gekért gazdájukat. 

Sebők- Endre hadirokkant, akinek Újszegeden, 
« Közepfasorban van a kertje, most behozott két 
nranypármin almát a Délmagynrorszáfc szerkesz-
tőségébe. Mindkettő az ujszegedi kertben termett 
és mindkettő másodtermés. Az egyik érett, mo-
solygós piros, a másiknak még kellett volna ke-
véske napfény. De gyönyörűen kifejlett példánv 
mind a kettő. — A legöregebb kertészek is alig 
rmlékeznek rá. hogy hasonló történt volna a 
szegcdi kertekbein. Az sokszor megesett, hogy a 
hosszura nynlt őszökön másodszor Is kivirágzott 
nz almafa, megtörtént az is, hogy a késői virá-
gokból apró gyümölcs is lett, de az érésig nem 
igen jutott cl egv se. Fiatalon, zsengén elpusz-
tította a másodtermést a frr;y, amely — hiába re-
ménykedtek az embers/.ivek, előbb-utóbb csak el-
érkezett. 

— Halálozás. Idősb Szabó Antal asztalos fo-
lyó hó 8-án ellv.tnvt. Temetése folyó hó 10-én dél-
után 3 órakor lesz. a Dugonics-temető halottas 
házából. 

— A vasárnapi filharmonikus hangverseny 

n revíziós gyűlés miatt nem 11 órakor, ha-

nem fél 12-kor kezdődik a Belvárosi Moziban. 

— A DFFTTE tízéves jubileuma. A DEFTTF 
vasárnap délelőtt fél 12-kor az. egyetem aulá-
jában ünnepli fennállásának 10 éves fordulóját. 
Az ünnepséget dr Bereez .Tários egyetemi tanár 
nvitja mn. ünnepi beszédet ITerczeff Ferenc és 
1 ckhardf Tibor mond. Könyves Tóth Frz-si sza-
^ 1', Kertész Lajos Szögi- és Fichtner-dalo'-.at 
énekel, záróbezédet .iamhrik Brrtalan, a DEFHE 
elnöki- mond. A DEFHE tízéves fennállása óta 
ezéleskörü jótékonyságot és szociális tevékeny-
séget rejteti ki az otthonukból elkerüli délvidéki 
diákságért. 

— 30 könyvet cserélhet havi egv pengőért a 

£clmngyarország kölcsönkönyvtárában. 

— Cserkészek kiállitAsa. A szegedi cserkész-
leánycsapatok a leányliceura cserkészotthonában 
(Tömörkény-u. 1.) kiállítást rendeznek. A kiállí-
tás megtekinthető hétköznap délután 4—B-ig és 
vasárnap délelőtt 10-től fél l-ig, délután 4-töl fél 
7-ig. Belépti dij nincs. A kiállítás hétfő estig te-
kinthető meg. 

x Legjobb pörkölt kávé Schillernél, Valéria-tér. 

2 órás kacagás 
3 órás szu>»é 

6 órás tánc 
és reggsltg tartó mu'at&s a Szegedi Zsidó 

Leányegylet ma esti revuetén. 

— A Tiszába vetette magát, kimentették. Pén-
teken délben a Felsőtiszaparton egy izgatott vi-
selkedésű asszony rohant végig a töltésen. Hir-
te'en leszaladt a partra és hangos sikoltással a 
folyóba vetette magát. A közelben tartózkodók 
csónakon azonnal utána eveztek és kimentettek 
a Tiszából A mentők a sulvos állapotban levő 
nőt beszállították a közkórházba, ahol ápolás alá 
vett.'k. A zsebeiben talált feljegyzésekből megál-
lapították, hogy Köteles Orbánnénak hívják, 38 
éves kiskundorozsmai asszonv. 

A budapesti értéktőzsde zárlat ÜzlettelenflI, de 
legtöbb papírban jól tartott árfolyamokkal in-
dult a mai tőzsde forgalma. A tözsdeidő későbbi 
folyamán élénkült csak meg kissé a piac és csu-
pán kisebb árváltozások fordultak elő, részben 
lefelé, részben felfelé. A részvények egyrésze 
pedig változatlan maradt Zárlatkor az irányzat 
egyenetlen. A fixkamatozásu papírok piacán élén-
kebb kínálat mellett az ái folyamok kissé gyen-
gébbek. Zárlat: Magyar Nemzeti Bank 112, Bau-
xit 32, Magyar Altalános Kőszén 363, Salgótar-
jáni 238. Urikányi 32.75, Fegyver 78, Ganz 13.5, 
Bimamurányi 17.5, Nasici 50. Nova 17.25, Tröszt 
70, Délcukor 78, Magyar cukor 64 (áru). Izzó 266.5, 
Buggyanta 21.5, Vasúti forgalmi 21, 1914. évi fő-
városi kölcsönkótvény 31.5, 1932. évi 4.5 százalé-
kos állampénztárjegy 100 százalék. 

Zürichi devizazirlat. Páris 20.36, London 16.74 
Newyork 520. Brftsszel 72.06, Milánó 26.625, Mad-
rid 42.40. Amsterdam 208875, Berlin 123.60, Szó-
fia 3.76, Prága 15.10, Belgrád 6.95, Bukarest 3.085. 

A Magyar Nemzeti Bank hivatalos rt'vfzajegy-
»ése: AngoJ font 18,30-18.70, belga 79.16-79.74. 
esdi korona 16.91—17.01, dán korona 94.30—95,50, 
dinár 730—7.80, dollár 570.50—57350, franda frank 
2230-22.50. hollandi forint 22935—230.75. lengyel 
zloty 63 95-64.45, len 3.40-5.44, leva 3.95-125, 
lira 29.90-3020. néme* márka 135.70—136.80, nor-
vég korona 94.00—95.00, osztrák schilling —.—, 
«vájd frank 110.70—111.40, svéd korona 100.20 
- 101 .20 . 

A budapesti terménytőzsde hivatalos árfolyam-
Jelentése: Huza tiszai 76 kg-os 12.10—12.60, 77-e« 
12.30—12.90, 78-as 12.45—13.00, 79-es 12.65-13.10, 

, 80-as 12 80—13.35, felsőtiszal 76 kg-os 11.60-
i 11.75, 77-es 11.75—11.95, 78-as 11.90-12.10, 79-es 

12.05-12.2."), 80-as 12.20-12.35, jászsági 76 kg-os 
11.80-11.90, 77-es 11.95—12.05, 78-as 12.10-12.20, 
79-es 12.25—12.35. 80-as 12.40-12.50, fejérmegvel. 
dunántuli, pestvidéki és bácskai 76 kg-os 11.55— 
11.75, 77-es 11.75-11.90, 78-as 1190-12.05. 79-«» 
12.10—12.25, 80-as 12.20-35. Bozs pestvidéki és 
egvéb 6.25—6.35, árpa tak. I. 9.30-9.40, II. 9.10-
925. sörárpa felvidéki 11.00—12.75, egyéb 10.25-
11.00, zab I. 9.50—9.70, II. 9.25-9,40. tengeri ti-
szai és egyéb 6.15—6.25, korpa 6.50-3.60. 

Csikáeról terménytőzsde zArlat 'Az irányzat 
tarlott. Búza deoemberre 4..875 (—.—). májusra 
48.25 (—.—), juliusra 48R25 (—.—). tengeri de-
cemberre 2300 (—.—), májusra 27.625 (—.—T. jú-
liusra 29.25 (—.—), rozs decemberre — ( — 
májusra 31.00 (—.—), juliusra —.— (—.—). 

Ne saináüla a fáradtságot 
es nezze meg 
F o n y ó S o m a , rádió és vlllamossóal szaküzlet, Ktilcsey-ucca 4. ÍM 

Jegufabb Kirakataimatafiol a leg-
olcsóbb és legfőbb 1carácsonyi 
ajándéktárgyakat megtalálja. 
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Öltönyök és télikabátok / L . , 

wtfl** REKLÁM ÁBUflTÁlA 
a MÉLYEN LESZÁLLÍTOTT ÁRAK! 
| Saíát érdekében győződjek meg olcsóságáról l 

FÖLDES IZSÓ, KLAUZÁL TÉR 3 
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