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Agyvér lódulés , szivszorongás, nehéz lég' 
eés, félelemérzés, Idegesség, fejfájás, lehangolt 
ság, álmatlansága természetes „Ferenc "'••sct * 
keserűvíz használata által fgen sokszor 
megszűntethetSk. Tudománvos megállapítások 
megerősítik, hogy a Feren" víz a 
makacs székszorulás mindenféle jelenségeinél 
a legfőbb szolgálatot feszi. A Ferenc Józsel 
keserűvíz gyógyszertárakban, drogériákban és 
föszerüzletekben kapható. bi. 

— Famunkások gyűlése. A Famunkás ík Or-
szágos Szövetségének szegedi csoportja 10-én, 
vasárnap délelőtt fél 11 órai kezdettel a Mun-
kásotthonban (Hétvezér-ucca 9.) nyilvános fa-
munkásgyűlést tart. A gyűlés előadója Horo-
vitz Gábor szövetségi titkár, aki a faipar váisá-
gos helyzetét ismerteti és rámutat a segités 
módjaira. Saját érdekében jelenjen meg a gyű-
lésen minden szegedi asztalos, kárpitos, szob-
rász, faesztergályos, kefekötő, kocsigyártó és 
kosárfonómunkás. 

— Elütötte a kocsi. K ó n y a István 45 éves Cse-
repes-sor 15. szám alatt lakó sétányőrt szerdán a 
szabadkai vámház előtt egy kocsi elütötte. Kónya 
agyrázkódást szenvedett. A mentők a sebészeti 
klinikára vitték. 

— Fejére esett egy gerenda. B a l o g h Géza 
28 esztendős, Királyhafom 908. szám alatt lakó 
legényt a mentők kedden éjszaka beszállították 
a szegedi közkórházba, súlyos kpponyasérüiés-
sel. Balogh Géza kedden este a báz körül fog-
lalatoskodott, miközben a félszer egvik megla-
zult gerendája a fejére esett. A legényen rem 
lehetett segíteni, szerda reggel meghr.lt. Megin-
dult a vizsgálat annak kiderítésére, hogy a sze-
rencsétlenségért kit terhel a felelősség." 

Ssztn&ás: 
és Mtívés&eí 

Ma este 8 órakor: filharmonikus 
hangverseny a színházban 

A hangversenyszezon előfutárja a ma esti 
filharmonikus hangverseny. Este 8 órai kezdet-
tel a városi Színházban remélhetőleg zsúfolt 
nézőtér előtt tartják meg első koncertjüket a 
szege<ü filharmonikusok, akiknek működése 

elé érthető várakozással tekint a város közön-
sége. Nem közömbös Szeged kulturális életére, 
hogy müködik-e a városban egy repi ezentativ 
zenekar, vagy sem. Énnek a működésnek elő-
feltétele az, bogy a zenekar, ez esetben a filhar-
monikus zenekar méltó módon képviselje i vá-
ros zen-i életének feilődését. Nincsen okunk ké-
telkedni abban, hogy a reorganizált szegedi 
filharmonikus zenekar tökéletesen be fogja töl-
teni hivatását, mert a filharmonikus egyesület 
élén álló Vitéz dr. Shvoy Kálmán altábornagy, 
amióta az elnökséget elvállalta, hatp'raas ien-
dületet adott a szegedi filharmonikus zenekar 
művészi fejlődéséhek. Erről a fejlődésről fog 
számot adni ma este Fichtner Sándor vezény-
letével a filharmonikus zenekar, amelynek mű-
során szegedi szerzők müvei szerepelnek. 

A következő hangverseny előreláthatólag de-
cemberben lesz. Ez a hangverseny országos vi-
szonylatú nagy zenei eseménynek Ígérkezik, 
amelynek lekötésére — értesülésünk szerint — 
a r&di&val megindultak a tárgyatások. Az, hogy 
a munka folytonossága zavartalan 'tgyeti és 
a művészi teljesítőképesség elérje a maximu-
mot, nagyban függ attól, hogy Szeged közön-
sége tőiként viselkedik a filharmonikusok tö-
rekvéseivel szemben. Ezt a töresvéV támogat-
nia kell Szeged városának, a hivatalos város-
nak és a város polgárságának egyaránt, éppen 
ezért joggal fordul a filharmonikus egyesület 
vezetősége azzal a kéréssel Szeged kczönségé-
he*. hogy ma este zsúfolásig töltse meg « vá-
rosi színházat, mert ezzel biztatást nyu)t és 
erőt ad a filharmonikusok további munkássá-
gához. 

Arra való tekintettel, hogy a ma esti hang-
verseny mindenki számára hozzáférhető le-
gyen, filieres helyárakat Állapítottak meg Je-
gyek 15 fillértől 1 pengőig a városi színház 
pénztáránál és a Délmagyarország jegyirodá-
jában kaphatók. 

Harmónia bériele 
10 hangverseny kedvezményes áru bérlet már 
váltható. Bővebbet a falragaszokon. Fejvilágősl-
tá«t ad Harmónia (Kárász u. 14), (Lift bérleti 
Ügyben díjtalan!) Kérjen prospektust! 

Sport 
Solti IV. a Ferencvárosban, 

Heim a KEAC-ban? 
A Szeged FC vezetősége még a nyári hóna-

pokban mindent elkövetett, hogy tehetséges 
szegedi játékosokkal erősítse meg csapatát. El-
sősorban persze S o l t i IV.-ről és H e i m r ő 1 
volt szó és bár a kívánságok igen súlyosak vol-
tak, hinni lehetett abban, hogy a szegedi játé-
kosokat sikerül megszerezni a szegedi csapat 
számára. Szerdára azután váratlan és meglepő 
fordulat állott be az ügyben: a két játékos szer-
ződtetése nem jött létre, miután áthidalhatat-
lan akadályok merültek fel. 

Ugy tudják, hogy mivel Solti kívánságait 
nem lehetett teljesíteni és igy a játékos és a 
Szeged FC között egyezség nem jöhetett létre, 
Solti IV. ismét tárgyalásokat kezdett a Ferenc-
várossal. Beavatottak szerint a tárgyalások 
már olyan stádiumban vannak, hogy ha Solti 
visszatér a torinói főiskolai világbajnokságról, 
aláírja szerződését a Ferencvároshoz. 

Érdekes H e i m Antalnak az SzTK-ból való 
állítólagos távozási ügye is. Jelentette a Dél-
magvarország, hogy Heim a KEAC-ba gravi-
tál. Ezt a hirt most megerősítették és kijelen-
tették, hogy Heimnek az SzTK-ból való távozá-
sa megérlelődött. Az SzTK-ban a kiváló játékos 
távozásáról szóló hirek nagy elkeseredést kel-
tettek. Ha Heim tényleg átlép a KEAC-ba, az 
érvényben levő szabályok értelmében ki kell 
várnia az egvévi átigazolási időt, mivel nem 
egyetemi hallgató. Jól értesültek azonban ugy 
tudják, hogy Heim beiratkozik a polgári isko-
lai tanárképző főiskolára és mint főiskolai hall-
gató, azonnal átigazolható lenne a KEAC-ba. 
Ez az az átigazolási szabály, amely ellen az 
egyesületek már annyiszor tiltakoztak. Az ille-
tékeseknek az a véleménye, hogy ha valaki el 
akar távozni klubjából más egvesületbe. az elé 
nem gördítenek akadályt, de megkivániák, 
hogy a játékos várja ki az egyévi átigazolási 
időt, mint ahogy a hozzájuk gravitáló játékos-
nak Is kí kell várni az egyévi kényszerpihenőt. 

Egyelőre még nem lehet tisztán látni. Sem 
Solti, sem Heim ügyében, az azonban bizonyos, 
hogy a két játékos életében a közeljövőben vál-
tozások lesznek. 

Eihalaszíoííák a m&sodik oszló'vu 
bajnokság vasárnapi mérkőzései! 

Két csoportba osztják be az egyesületeket 
Jelentette a Délmagyarország, hogy a Kiste-

leki TE megfellebbezte a DLASz intézőbizott-
ságának a II. osztály csoportbeosztására vonat-
kozó határozatát. Á KiTE fellebbezésével leg-
utóbbi ülésén foglalkozott a DLASz elnöksége. 
A KiTE fellebbezését az elnökség panaszának 
minősítette é* annak helyt is adott. Az elnök-
ség az intézőbizottság határozatát felfüggesz-
tette és a beosztás kérdésében a tanácsot jelölte 
ki határozathozó fórumnak. 

Az elnökség az intézőbizottság! határozat fel-
függesztésével egyidejűleg elrendelte, hogy a 
10-re, vasárnapra kitűzött másodosztályú baj-
noki mérkőzéseket el kell halasztani. Az elnök-
ség megbízta F ü r s t György főtitkárt, hogy az 
intézőbizottsági háromcsoportos beosztás he-
lyett, kétcsoportos beosztásra készítsen terveze-
tet. 

OdroWnákot, a Csabai AK centerhalfját — mint 
ismeretes — a DLASz fegyelmi bizottsága két hét-
re eltiltotta a nyilvános szerepléstől azért, mert a 
Dél^-Észak válogatott mérkőzésen az országos 
szövetségi kapitány felhívására nem vett részt. Od-
robinák megfellebbezte a határozatot és hivatali 
elfoglaltságára való hivatkozással kérte felmen-
tését, A DLASz Odrobinák indokait elfogadta és 
visszaadta a futballista játékjogát. 

Szeged kerékpáros ba jnoksága. A Kerékpáros 
Szövetség déli kerülete szeptember 17-én ren-
dezi meg Szeged város bajnokságát. A ver-
seny iránt nagy érdeklődés nvilvánul meg. Bu-
dapestről eddig tizenhét egvesület jelentette be 
részvételét, beneveztek Székesfehérvár, Pécs, 
Baja, Szolnok és Debrecen legjobb kerékpáro-
sa! is. Több városból a kerékpárosok nevezé-
seit a napokban váriák. A versenyen Szeged 
város vándordí ján kívül a Kelemen Márton-
vnn^ordiiért is küzdenek a keréknáro^ok. 

Orsiágós kerékpáros verseny lesz pénteken 
Makón, amelyen a szegedi versenyzőkön kivül bu-
dapestiek is starthoz állnak. 

A Fodrász összetartás Club azzal..a kérelem-
mel fordult a DLASz elnökségéhez, hogy továbbra 
is az alszövetség kötelékében kiván maradni,»-(Ja-
cára annak, hogy a másodosztályú bajnokságban 
ivem vesz részt. A FÖC kérését az elnökség pártol<5 
javaslattal terjesztette a tanács elé, amely legköze» 
lebbi üléséin fog az üggyel foglalkozni. A FÖC az-
ért akar továbbra is a DLASz kötelékében marad-
ni, hogy alkalomadtán a szövetség csapatai ellen 
is mérkőzzék. 

Kucsmikot kiadták az amatőrválogatottnak. 
Megírta a Délmagyarország, hogy a lengyel vá-
logatott ellen játszó BLASz-csapat Kucsmikot 
kölcsönkérte a DLASz-tól. Miután azonban 
K u c s m i k a nyilvános futbállozástól nyolc 
hónapra el van tiltva, a DLASz eleinte vonako-
dott a játékost kiadni. Később azonban, — mi-
után országos érdekről van szó — a DLASz el-
nöksége hozzájárult Kucsmik kiadatásához. 

H AHMO NI A BÉRLETE 
Kérten prospektus/. 

3QeaedUs: 
Vasa Vrifioda okt. 28. 
Juon Manén dec. 2. 
S s é n d s s y Károly április 

3 zongorista : 
Poldl Mildner noo. 15 
Fisc&er Anni tebr. Í5. 
MyMscQa laras tebr. 3 

3 éneke« 
Ellsabelö Sc&umann máre. 
Huszita Rózst ápr 
SlracK Tivadar ian. 20. 

1 ceUista. Emánuel Feaermann noo. 21. 
10 hangversenyre bérlei kedvezményes áron és 
teltételekkel Harmónia igazgatóságánál és a 
fegy irodában. Világszenzáció. 

Ttfxsde 
Budapesti értéktőzsde zárlat A tőzsde irány-

zata ma nem volt egységes. Nyitásikor általában 
tartott árfolyamok mellett indult meg az üzlet, kü-
lönös érdeklődés azonban egy papir iránt sem 
mutatkozott A tőzsdeidő későbbi folyamán annak 
ellenére, hogy a piac külföldről ösztönzést nem ka-
pott, a spekuláció a részvények egy részében ala-
csonyabb árfolyamok mellett óvatos vásárlásokbal 
kezdett. E vásárlások következtében a bánya papí-
rok a Kőszén kivételével, továbbá a Fegyver, 
Ganz és Gummi részvények némi árnyereségre tet-
tek szert A többi részvény valamivel a tegnapi 
alvó alatt zárt A forgalom közepes. A fixkaimato-
zásu papirok piacán az Irányzat jóJ tartott. Ma-
gyar Nemzeti Bank 139.7, Mák. 312.5, Izzó 279, Gana 
10.5, Szegedi Kender 15.5, Jutaipar 16.75, Győrt 
textil 50. Pamutipar 42.5. 

Zürichi devizazárlat. Párfe 20.275, Londoni 
16.375, Newyork 358.50, Brüsszel 72.20, Milánó 27.27 
Madrid 43.40, Amszterdam 208.60, Berlin 123.35, 
Béos (hiv.) 72.86, (silling) 57.30, Prága 15.33, Varsó 
57.90, Belgrád 7.00, Athén 2.96, Bukarest 3.08. 

Magyar Nemzeti Bank hivatalos árfolyamjelen-
tése. Angol fonit 18.25—18.65, dán kor. 81.00-82.20, 
belga 7916—7974. cséh korona 16.95—17.07, dinár 
7.80—8.30. dollár 394.00—404.00, kanadai dollár) 
368.00—388.00, svéd korona 93.80—94.8o, hollandi1 

forint 232.15-233.55. lengyel zloty 64.35-65.85, leu 
3 42—3.46. leva 400—4.26, lira 29.90—30.20, német 
márka 135.70-136.60. norvég korona 95.20-96.20, 
osztrák schillitig77.50-80.50. svájci frank 110,70— 
11140. francia frank 22 30—22.50 

Budapesti terménytőzsde hivatalos árfolyamai. 
BuZa tiszai 77 kg-os" 8.00-8.25, 78 kg-os 8.10-8.35, 
79 kg-os 8.20—8.45, 80 kg-os 8.30—8.55, jászsági, fe-
iérmesvei, dunántuli. pestvidéki és bácskai 77 kfí-osi 
7.80-7.90 78 kg-os 7.90-8.00, 79 kg-os 8.00—8.10, 
80 kg-os 8.10—8.20. Pestvidéki rozs és egyéb 4.80 
—4 80. takarmányárpa I. 6.30—6.40, sörárpa I. 
1050—1125. zab 1 6.75—7.10, tiszántúli tengeri 
6.65—6.75. korpa 4.70-4.75. 

Csikágói terménytőzsde zárlat. Búza tartott. 
Szeptemberre 84 hétnyolcad (83 hétnyolcad—84, de-
cemberre 88.5—háromnyolcad (88.25—«8.75). már-
ölüsra 92.5—háromnyolcad (92.5—92 háromnyol-
cad). Tengeri tartott. Szeptemberre 47.75 (47 hét-
nyolcad), decemberre 53 (53), márciusra 58 hét-
nyolcad (58 hétnyolcad). Zab alig tartott. Szeptem-
berre 36.25 (36 háromnyolcad), decemberre 39 7 
(39 ötnyolcad), márciusra 42 háromnyolcad (42.5). 
Rozs alig tartott. Szeptemberre 68 (69), decembefra 
7325 f74.75). töSreínsra 78 héfnvoVád (80 5) 

Xwwiunlt P A f)fl~tót> áthúzások, iavitások. alá-
X l l I v U R r 4"OU kitások, napernyők, hazott 
anyagból is készülnek. Stafner JÓIMfllé, KöloseV u. 
12, Gázevár irodával szemben. » 


