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— Gyomorbélhurutok én nz ezekkel járó wős
bomlási és erjedési folyamatok a gyotnorhélhnzomhnn, hólbaktérium- és gyninorsavtiiljengés a
régóta bevált, tisztán természetes »Fcrcno Józsel*
keserűvíz használata által — reggelemként fölkeléskor egy pohárral véve — Igen gyakran rcF
"idősen megszűnnek. Kérdezze meg orvosát!
— Halálozás, ld. M n r t o n o s y Imre hentesmester, a Központi tawscsarnok tnlajdonosa, rövid
szenvedés után 69 éves porában 20-án elhunyt. Tcnictése, 21 én délután 3 órakor lesz a Vásúrbclvls.igánjt 7 szám alatti gyászbázbót.
I(ub Vilmos műszaki kereskedő felesége, TTod ii c s Mária rövid szenvedés után elhunyt. Temetése 21-ikén, kedden délután fél 4 órakor lesz a
belvárosi temető halottasházából. Gyászmise kedden reggel 8 órakor a rókusi templomban.
_ A tudomány istentisztelete. Ez lesz a cime
annak az előadássorozatnak, amelyet a mai naplói kezdődőleg a református templomban tart
Szűcs Ernő dr. ny. főreáliskola} tanár, okleveles
lelkész. Az előadások egész héten át naponként 17
órakor kezdődnek. Az egyes előadások cimei: »A
khaosz orgonája*; »A növények zsoltárai*; »Az
illatvilág bődolala*; »A lereintés koronája*; »A
mnleuialika* birdelése.i*; »Az universum
himnusza*; »Az Ur áldása* Vasárnap két előadás lesz:
19 órai kezdettel ós 17 órakor a szokásos istentisztelet keretében. Az előadássorozatra az egyház ezutOD is bivja a gyülekezet tagjait, de szcrclellel biv és vár minden érdeklődőt is.
— Társasvausora. Alsóváros polgársága az
összes társadalmi szervezetei bevonásával Tukats Sándor d.r főispán liszleletére november
íi én, szerdán, 20 órakor nz alsóvárosi kultúrházban nagyszabású társasvacsorát rendez. A vacsora iránt városszerte nagy érdeklődés nyilvánul.
I Ifijegyzés a vacsorára az alsóvárosi
kultúrház
büfféséuél, vagy telefonon (11-37) a gondnoknál.
'A vacsorára külön meghivót nem bocsátott ki a
rendezőség.
— Elfogtak ogy tnlraj napszámost A lovasŐrség uiost fcjezlo bc a nyomozást abban a sorozatos lopási ügyben, amelynek károsultja Peták
ló/M-f gazdálkodó, elkövetője Bartucz Pál sándorr.ilvai napszámos. Bartucz bosszú időn kérésziül mint höunpszáanos állott a gazdálkodó alkalmazásában, akitől aprójószágokat és kukorirát
lopott. Bartuczot a rendőrség akkor érte tetten,
amikor az ellopott csirkéket és pulykákat orgazdájának adta el.
— Közgyűlés. Vasárnap délelőtt tartotta a szogeib zsidó hitközség évi közgyűlését Páp Róbert
dr.
•T. cluöki
oimjki megnyílójában
mi j;iiyjn<j.tuun vázolta
vii/uii* az
ü/. év
uy cscméraimir
iiycit,
majd kegyeletes
kegyeletes szavakkal
szavakkal emlékezelt
emlékezett meg
meg
nveit, majd
il
.fi képvisclőlcsület halottairól; meleg szavakkal
Ede
inéltalla az elliunyl Auslerwcil Miksa, Cserő Ede
rik
ii*. May Gyula, Ueieh Manó és Sandberg Henrik
érdemeit. Az elhunytak emlékét jegyzőkönyvben
ónikitotték meg. A közgyűlés elfogadta n költségvetési előterjesztést, majd az elhunyt képviselőtestületi tagok helyére bebivták a soronkövetkező
póttagokat

KÖZGAZDASAG
•
Polgármesteri nyilatkozat
a vágóhídi liuiönáz modernizálásáról
(A Dclmugyarország munkatársától) Mcgirtuk,
hogy a külkereskedelmi hivatal budapesti központja átiratot intézett a szegedi városházára és
obbcu kifejezésre juttatta azt, bogy a vágóhídi hűtőház átépítése, illetve modernizálása nemzetgazdasági szempontból rcndkivül fontos. A szegedi
vágóhíd az elmúlt esztendőben igen nagy exportforgalmat bonyolított le és a földuzzadt forgalomban uem áll reudelkezesére megfelelő hűtőház,
illetve a vágóhídi biilőbáz fölszerelése hiányos,
korszerűtlen és a higiénia szempontjából
nein
megfelelő. A kérdéssel kapcsolatban fölkerestük
P á l f y József dr. polgármestert, aki ezeket
mondotta:
— örömmel vettem a külkereskedelmi hivatal
átiratát. Ebből ugyanis azt következtetem, hogy a
hőtőház problémájúhoz, vagyis korszerűsítéséhez
a miniszter segítségére lehet számítani. Többfelé
terv van; az egyik uj hűtőház építését javasolja,
a másik a mostani hűtőház kibővítése és modernizálása mellett kardoskodik. Akár egyik, akár másik terv kiviteléről tenne szó, elsősorban pénz. kell
hozzá. Most van előkészítés alatt az ügy és a
novemberi közgyűlés határoz majd a kivitel felől
— Ezzel a problémával kapcsolatban áll a husés vásárpénztár bérlete is. A hus- és vásárpénzlárt egy évvel ezelőtt a város próbaidőre bérbendia a Szegedi ffosiparsok Szövetkezetének. A
próbaév most telik le s máris befutott a kérőiem hogy 30 éves szerződést kössünk. Sajnos, az
idő nein alkalmas arra. hogy n varos hosszabb,
évtizedekre szóló bérleti szerződést kössön és
emiatt valami átmeneti megoldást kell keresni. A
htisiparosok ;i próbaév alatt kitűnő munkát végezlek. Kifogástalanul dolgoztak, szép iizMcrcdményt értek el, a vágóhíd forgahnál emelték és
ezáltal a város jövedelmét is fokozták. Hogy mégsem köthet a város 30 éves szerződést, ismétlem,
azt a körülmények indokolják. A magam részéről
azon leszek, hogy megoldáshoz jussunk az, átmeneti időre Most kerül maid az figv szakbizottság
elé, ugy, hogy a novemberi közgyűlésnek' alkalma
lesz a Mrletlel kapcsolatosan akaratát nyilvánítani.
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TŐZSDE

Budapesti értóktőzsdezárlat Üzletiden volt az
értéktőzsde, mivel sem külföldről, sem belföldről
ösztönző birck neiu érkeztek a piacra, a tcrcmspokuláció teljes tartózkodó magatartási tanúsítóit. A magánközönség érdeklődése is hiányzott a
tj— Román repülőgép különös szercncséllen- piacon. Az egész tőzsdeidő alatt az árfolyamok
sége. Belgrádból jelentik: A hélfórcggeli Vrc- alakulása szombathoz viszonyítva csak kevés válnic jelenti először, hogy szombaton délután
tozást tüntetett föl. A tőzsdeidő későbbi folyamán
Kiilöiiös repülőszereneset lenség törlénl a Dua helyzet nem változott és a tőzsde nyugodt hannán, Alsómilanovácaál. A román batár felől gulatban, tartott irányzattal záralt. Végeredményegy repülőraj repült a Duna felé, amikor hir- ben a vezető értekek közölt a Bauxit, Kőszén,
leíen az egyik gép kivált a rajból, lángba bo- Salgó részvények kissé emelkedtek, mig a Rima,
nill és a Dunába zuhant. A gep elsüllyedi és Uri Irányi, Nasiei és a Cukor részvények olcsóbvezetője is a hullámokba vészelt I Tolt lestél bodtak. A járadékpapirok piacán csekély üzlet
csak később sikerült kifogni. A' repülőgép mellett az irányzat jól tartott volt. Magyar Nemnemzetiségéi hivatalosan még nem állapították zeti Bank 170.50, MAK 375 , Ganz 20.20, Izzó
meg, minden valószínűség szerint román gépről van szó. A vizsgálat a szerencsétlenség 120—, Szegedi kender —,—.
Ziiricli dcvizazárlat. Páris 984, London 17.36
iigy ében folyik.
és fél, Newyork 115.75. Brüsszel 73.12. Milánó
22.50, Amszterdam 236.50. Berlin 178.50, Stockholm
— Elitéltek a Szálas! fényképét árusítókat Búré i pestről jelenlik: Tiniár Imre Lajos ügynök, 106.22, Oslo HM :;o. Ropenbága 8605, Szó Ma 5.50
áru. Belgrád 10— áru, Athén 3 10 áru, Istnnbul
Pirtsl István ujságárus és Czláki István kereskedő
3.50 áru, Bukarest 3.10 áru.
e/év juniusában olyan képeslapokat vásárollak,
majd árusítottak, amelyek Szálasl Ferencet ábráBudapesti hivatalos valutaárfolyamok!. "Anzoljak, unúnt a vasráccsal ellátott ablakból néz gol font 14 70 1190 belga frank '6210 62.70,
ki A törvényszék Tiniárt egyhónapi és 15 napi dán korona 72.8.5 7.3 65, dinár 6.5O-7 0O, dollár
fogházra, a másik két vádlottal egy-egyhrti fog- 378.70-384 30, francia
frank 810—3.60, hollandi
házra ítélte. A Kúria helybenhagyta az Ítéletet, forint 200.55 202.55, Cseh Morva
protektorátus
amelyet az államvédelmi törvénybe ütköző izgatás 11.20—11 80 (20 K-nál nagyobb címletek kivételécselekményéért szabott ki.
vel}, Szlovákia 1120-11 80 (20 K-nál nagyobb
cimletek kivételével), kanadai
dollár 340 345,
— Töri aranyát, ezüstjét adja el TóthnáL
len 3.10 -3.45, líra 17 10-17 90. (500 és 10H0 lírás
— Lopják a kilincseket Az elmúlt éjszaka bankjegyek kivételével}, német márka —.—, norFelsőváros több házának kapujáról eltünl a vég korona 85.75 - 86.65. lova 3.00 3 60, svéd kor.
rézkilincs. A Tisza Lajos-körűt 14. számú ház- 90.10 9100, svájci frank 81.70 -85.60.
Budapesti terinéiiylözsdrzárlat. A' készáru piaról. az Arany János-ulea 1'*. számú báz kapuaz
i uól. val.iiniiiI ezzel szemben levő két házról con csendes forgalom melleit tartolf volf
leloplak a rézkilincseket. A háztulajdonosok a irányiak Megkezdték a tiszántúli tenseri árjegyrendőrség figyelmét fölhívják a ; kilmcsgyüj- zését is. A határidős piacon nctn •fejlődött ki forgatom.
tó« tolvajok ga> ázdálk'J(lásár:i-

A budapesti terménytőzsde hivatalos irjejcfzésc.
Buza tiszavidéki, felsőtiszai, dunatiszai," tejérmogyei, dunántuli, kisalföldi 77 kg-os 19.80, 78 kg ov
20.30, 79 kg-os 20.60, 80 kg os 20.80. Rozs pestvidéki 14.90-15.15, akarmányárpa
I. 17.40—17.65,
sörárpa 1 21.00-21.85, zab I. 19.35—19.15. tengeri
16.50 16.60.

t'sikngói termény tőzsdezárlat.

Buza

tarlóit.

Nov. 88 háromnyolcad—fél, dcc. 85 hétnyolcad—86,
máre.. 83.5—ötnyolcad. Tengeri alig tartott. Novemberre 50 egynyolcad, decemberre 52.25, inárc.
52 hétnyolcad, Rozs alig tanőtt. Nov. 53 háromnyolcad, dec 53.25, márciusra 5375.
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MŰVÉSZET
SUi a nap
(Mészáros Jgi
vendégjátéka,)
Hangulatosra, gördülékenyro sikerült, a „Süt
a nap" bctfőcsti rcprize, anielyot Mészáros A g i
vendégjátéka avatott üunopicscbbé- A vendégművésznő alig ucbány hónapja
v á l t meg a
szogedi Városi Színház-lói és így a szegedi nézőtér, részérc Doni kell fölfedezni; változatlanul
tehetséges, finom játékstílusa ezúttal is biztosította számára a kedvenceket megillető tnpsmennyiseget
K ü l ö n kiemelkedő sikert könyvelhet el Berezeg Vilmos, aki a tanító szerepében briLlirozott
Lelkes művészi m u n k á t kapott a közönség
Bánky Elemértől, Botond Máriától, Sorr Jcnőtől, Zilahi) Páltól, Somkuthy
Dezsőtől ós Földessy Lillától, m í g a Zila.hy-színuiű hámoron
elemeit Ualassy Mariska, Haraszlhy
Trén, Bakos Gyula ós Alszegi L a j ő s húzta alá, belycnk i n t n kelleténél talán erősebben is. (A fclvóuásvégek alkalmával fölpattogó vezényszavak:
„Vigyázz!", „Függöny I" stb. haugos közvetítésének mellőzését kérjük.)
A színházi estét közel báromnegyed báz
úéztc végig.
—oOo~
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Mbv Tisza 8a
rriedman Chopín-csllc
Jegy llaruiouiánáJ és Délmagyarörszág jegyirodában.
Frirdman a jelenkor legnagyobb (Tiopin jnlékosa.
B E K Ü L D Q r r
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»Egy magyar falu mai képe* cim ruci tart előadást a Betli Jen Gábor Kör »Kcddcsték«-clöadóssorozalában ma este 19.15 órai kezdettel vitéz
Kárász József, iró, az /Egyedül vagyunk* szerkesztője. Az előadás helye a Bethlen Gábor Körének hivatalos helyisége (Kárász-utca 15.). Belépés díjtalan,
A Ferenc József-tudományegyetem
Barátai
Egyesületének természettudományi
szakosztálya
22-én, szerdán tartja 248. szűkülését.
szakul és
ideje 17 óra, helye az általános és szervetlen
vegytani intézet tanterme (Hóm-tér). Tárgysorozat: Győrffy István dr.: Magnstátrni há/.fenvök
(vetítéssel). 2. Matusovits Péter: Egy történelmi
birtok (vetítéssel). 3. Sarudi Imre Adatok cinknek
cirikmerkurirodanid alakban való meghatározására. "Üléselnök: Oberrnaycr Ernő. A szakülésre a
belépés diitalan. Yen (lé íreket szívesen tálnak.

A Központi Húsosarnok
személyzete
mély sajnálattal jelenti, hogy a cég tulajdonosa

itf, Martonosi Imre
elhunyt
'A megboldogultban atyai jósngu főnökünket vesztettük cl, aki alkalmazottai
ügyit mindenkor szivén viselte.

