'A természetes »Ferene József* keserűvíz
régóta kitűnően bevált háziszer megrögzött székrekedésnél és annak mindenféle káros következményeinél; biztos, enyhe és gyorsan ható hashajtó, mely számos betegségnél az emésztést Javítja és az étvágyat fokozza. Kérdezze meg orvosát!
— Vásár Kiskundorozsmán. Kiskundorozsmán
szeptember 14-én, szombatoi) orszáfos vásár lesz.
(V észmentes helyről szabályszerűen
irányított
marhalevéllel mindenféle állat felhajtható. Minden sertésről és juhról külön marhalevél állítandó ki. A vásárra jövő iparosok iparigazolványaikat a vásárra tartoznak magukkal hozni
— Erdély hazatérését ünnepli a Film Színház
irodalom eheti száma, Erdélyi és Erdélyből elszármazott magyarországi irók, költők, színészek
és színésznők nyilatkoznak arról a magasztos érzésről, amelyet a bécsi döntés hire bennük kiváltott Harsányi Zsolt, Szabó Dezső, Zilahy Lajos,
'Áprily Lajos, Makkai Sándor, Márkus László,
Egyed Zoltán, Bónyi Adorján, Bókay János és
mások emlékeznek vissza szivbőljövő és szívhez
szóló Írásaikban Kolozsvárra, Nagyváradra, Szalontára, Máramarosszigetre. A lap uj száma különben is csupa érdekesség, csupa szenzáció. A
riporterek tömegéből kiemeljük Mezey Máriáról,
a zenehumoristává »átképzett« Tersánszkj Józsi
Jenőről, a villaavató Somogyi Nusiról, az állatkerti lovaglóiskoláról és a fiatal festőművészek
terveiről szóló riportokat és különösen azt a
szenzációs beszélgetést, amelyet Egyed
Zoltán
folytatott Nemes Vince gróffal, a balatonfüredi
halálos autókatasztrófa sokat emlegetett úrvezetőjével. A filmrovat valamennyi u j magyar és külföldi filmről beszámol, a divatrovat pedig
az
Bszi divat újdonságairól ad részletes tájékoztatót.
Egyed Zoltán színházi
levele, izgalmas hollywoodi regénye, a közkedvelt Tarka-Barka, Sárközy György novellája, a 3000 pengős rejtvénypályázat,
amatőrfénvképjpályázat,,
rejtvény,
bridge, viccek és rádiórovat teszik a megszokottnál is tüneményesebbé és tökéletesebbé az nj
6zámot. amelvnek ára csak 30 fillér.
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fájós, dagadt és vlszeres lábakra készen
és mérték ntán B Ö F L E . Klauzál-tér
& sz. Gyógybaskötők. fűzök készítőié

TŐZSDE
Budapesti értéktözsdezárlat. Gyengébb irányzattal nyitott pénteken a tőzsde. Az érdeklődés
hiánya miatt az eladások voitak többségben s
annak megfelelően a részvények gyengülő árakon cseréltek gazdát. A tőzsdeidő második felében az üzleti tevékenység teljesen elcsendesedett,
az árlanyhulás megállt, sőt zárlatig a legtöbb
részvény napi legalacsonyabb áránál magasabb
jegyzés előfordult
Végeredményben a tőzsd'i
gyenge irányzattal, kisebb árveszteségekkel zárult. Egy pengőnél nagyobb árveszteség csak a
Kőszén- és Cukorpapiroknál mutatkozott. Zárlati
árfolyamok: Magyar Nemzeti Bank 177.5, Kőszén
S80.—, Ganz 15.9, Izzó 122.—. Szegedi kenderfonógyár
.
Zürichi devizazárlat. Páris 9.90, London 17.60,
Milánó 22.15, Newyork 439.—, Berlin 175.50, Szófia 5.35, Belgrád 10.25, Athén 3 , Bukarest 2.25.
Budapesti terménytőzsdezárlat A készáru piacon az árak változatlanok, a magpiacon az irányzat egyenetlen.
A budapesti terménytőzsde hivatalos árjegyzése.
Buza 77 kg-os tiszavidéki 20 25. 78 kg-os 20.75. 79
kg-os 21.05. 80 kg-os 21.25. Pestvidéki rozs —.—,
sörárpa kiváló 22.60—22.85. takarmányárpa I 18.50
—18.75, zab 20 80-21 05, tengeri tiszántúli 27.5027.75.
Budapesti hivatalos valutaárfolyamok. Angol
font ——.
, belga frank
—, dán korona
dinár 7.60—7.90. dollár 355 —
360—, francia frank ——.
, hollandi
forint
— , eseh-szlovák korona 11.45—11.80, (20 K-nál
nagyobb cimletek kivételével), szlovák kor. 11.45
—1180 (20 K-nál nagyobb címletek
kivételével,
kanadai dollár 2.50-300. leu 320—3.40, leva 3.303 60. lira 1740—17.90, tasak 10 lírás bankjegyek és
érmék vásárolhatók), német márka —.—. norvég
korona ——. svéd korona 71.70—82.70, svájci frank
78.10-7910.
Csikágói terménytőzsdezárlat
Buza
gyenge
Szeptemberre 75 báromnyolcad—egynegyed, dec.
77—76 hétnyolcad, máiusra 75 ötnyolcad—fél. Tengeri alig tartott. Szeptemberre 63, decemberre 57,
májusra 57 ötnyolcad. Rozs alig tartott. Szeptemberre 40.5, decemberre 43.5, májusra 46 három\ nyolcad.
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Bemutatjuk
S z u f társulat

ma

a szegedi V á r o s i Színház
uj társulatát
este látszik

először

Hódmezővásárhelyen

A művészek névsora a következő: AlmássJ"
Judit prózai és énekes naiva, Antal 11a operett-*
primadonna, Balajthy Andor
énekesbonviváa,'
Besse Miklós jellemszinész, Fogarassy M á d a
szubrett-naiva, Horváth Jenő hős- és jellemszinész, Ignath Gyula énekes és jellemszinész, Jurik Julcsi szubrettprimadonna,
Juhász
János
bonviván és szereimesszinész, Kardoss Géza drámai színész, Krémer Böske társalgási színésznő,.
Lovassy Klára hősnő és szende, Madarász László
operettbonviván, Márky Géza
sihederbonviván,
szereimesszinész, Nagy
Erzsi
operettkomik a,
anyaszinésznö, Pálos György prózai szereimesszinész, Sándor Izabella hősnő, vígjátéki szubrctL
Solymossy Imre buffókomikus, Szigethy Andor)
jellemkómikus, Sízokoly Gyula
tánooskomikus,'
Vass Irma anyaszinésznö és kotnika, Vámosi
Nagy Lajos táncoskomikus, jellemszinész, Zách
János jellemszinész.

(A Délmagyarország munkatársitól) Ugy volt,
hogy a Kardoss-társulat befejezi vásárhelyi szezonját és a szegedi idény megnyitásáig Szolnokra
megy, A helyzet ugy látszik, megváltozott, mert
Kardoss fjazgató őszi szimszezonját Hódmezővásárhelyen nyitja meg Szombat este a visszatért
erdélyi területek ünnepsége keretében rendezik
meg a megnyitó díszelőadást. A
díszelőadást
Kardoss Géza színigazgató beszéde vezeti be,
majd a társulat elénekli a Himnuszt, utána pedig
Farkas Imre magyar operettjét, a »Nótás kapit á n y i t játssza el az együttes. Vasárnap délután
4 órakor és este 8 órakor ismét a »Nótás kapitány* kerül színre, hétfőn este pedig Bókay János »Feleség« cimü színjátékát mutatja be a Kardoss-társulat. Csütörtökön, 12-én Kodolánvi János
»Főldindulás«át adják elő.
Kardoss Géza egyébként közölte a Délmagyarország szerkesztőségével társulatának teljes névsorát. Eszerint: .igazgató: Kardoss Géza, főrendező: Tihanyi Vilmos, rendezők: Horváth Jenő,
Kardoss Géza, Zách János, titkárok: Grónay
György és Szigethy Andor, karnagy: Szemerjay
D. Tibor, zenei oktató: Nemes János, ügyelő:
Besse Miklós, tánctanító: .Vámosi Nagy Lajos,
sugó: Markó Valéria.

Kardoss Géza közli még, hogy hiisztagu se-)
gédszcmélyzete van, zenekara a m. kir. 9-ik honvédgyalogezred zenekara. Ezenfelül vendégművészeket is szerződtetett: Barabás Sárit, Fcdák Sárit, Könyves Tóth Erzsit, Titkos Ilonát, Raftay
Erzsit, Herczeg Vilmost, Jávor Pált és Kiss Ferencet.
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férfi és nöi kerékpárok

varrógép, kerékpár, rádió
és gramofon javító műhely
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Pénteken reggel Szegedre érkezett a délszláv uszégárda
A délszláv úszók már edzési Is tartottak az ujszegedi versenyuszodában
(A Drimagyararszág munkatársától) A délszláv—magyar uszó- és vizipólómérkőzéssel kapcsolatban B a l u g y á n s z k y Béla, a SzUE főtitkára csütörtökön este a MUSz vezetőségétől
telefonértesítést kapott, bogy a délszláv úszók a
tervbevett szombati érkezés helyett már pénteken Szegedre érkeznek. A délszláv úszók és vízilabdázók pénteken reggel valóban Szegedre is
érkeztek. Fogadtatásukra megjelent Balugyánszky
Béla. A versenyzők a pályaudvarról a Tiszaszállóba hajtattak. Délelőtt 11 órakor a SzUE ujszegedi versenyuszodájában edzést tartottak, utána megtekintették a várost. A versenyzők szombaton ugyancsak edzésen vesznek részt.
A magyar versenyzőgárdában ujabb érdekes
"• • • ajmummmm

változás történt. Vannie uszókapitány rendelte*
zése folytán Körösi és Végházi között 200 méteren próbaversenyt tartottak. A versenyt biztos
fölénnyel Körösi nyerte 2:19-es kiváló eredménynyel. Ezek után a délszlávok ellen kiálló 4x200-as
váltó felállítása a következő; Eleméri, Körösi,
Gróf, Tátos.
A kultuszminiszter, az OTT és a MUSz képviselői, valamint számos funkcionárius ma, szombaton este érkezik Szegedre.
A délszláv—magyar uszómérkőzds — amiot ismeretes — nem délután 4, hanem délelőtt 11 órakor kezdődik a SzUE ujszegedi versenyuszodájában. A versenyre jegyeket elővételben a Délmagyarország kiadóhivatala árusiL
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Rózsa ós Gyuris a Szegeű lífpesl elleni csapatában
Seper húzódása miatt nem látszhat
(A Délmagyarofszág
munkatársától)
A
Szeged A K befejezte az Újpest elleni előkészületeket
A m i n t ismeretes, a piros-fehérek
kedden, szerdán kondicióedzést tartottak, Bsiitörtökön pedig az UTC-vel mérték össze erej ü k e t A játék változatosan folyt le. a Szeged
A K mindvégig fölényben volt az amatőr játékosokkal szemben és a mérkőzést n a g y gólaránnyal, 3:0-ra megnyerte. A kétkapüs edzőmérkőzésen dőlt el azután végleg a piros-fehérek v a s á r n a p i összeállítása. Csütörtökön este a
Raffay-étterembea a Szeged A K
vezetősége
sportbizottsági ülést t a r t o t t ezen többek között szóbabozták a Markovics elnök és Hesser
edző közötti ellentéteket is. A dolgot valószínűleg békés úton intézik el Ugyancsak a -port-

bizottsági ülés döntött az N B I . üsapat végle*
ges összeállításáról is. A m i n t m á r többízbexf
megírtuk. Serfőző, aki betegségéből felgyógyult, egészen biztosan játszik az Újpest ellen. A piros-fehérek a következőképpen á l l n a B
fel: Tóth— Rózsa, Raffay—Baróti, Gyuris, Bertók—Bognár, Gyuríísó, Sorfőző, Mester, Nagy*
Tartalékként emlegetik arra az esetre, h a Serfőző még sem tudna játszani, L a d á n y i t
!|
A z összeállításnak több érdekessége v a d .
Szembetűnő változás
a csapatban
Rózsa
és
Gyuris beállítdsa. Rózsának, a S z A K régi, kipróbált játékosának a beállítására Polyák sérülése folytán került sor- A rutinos, gyors,
kemény és nagytechnikájú hátvéd beállítását
t p,jes bizalom kifért úgy u vezetőié? mint. »

