Szegedi hősök
'A magyar honvédvezérkar a hadtörténelem
izámóra megörökíti azoknak a hősöknek tétéit, akik rendíthetetlen bátorságukkal, elszánttágakkal egészen kimagasló helyet vívtak ki a
most folyó gigászi keleti hadjáratban. A honvédvezérkar „M agyar
hősök"
címen emlékezik meg ezekről a kiváló katonákról, a legttóbbi közleményben szerepel Zentai
Ferenc
kadnagy neve, aki egészen kivételes teljesítménnyel írta be nevét a honvédség aranykönyvébe. Zentai Ferenc szegedi család gyermeke.
'.1 éves, tavaly avatták a Ludovibin hadnagyivá, a hősök aranykönyvében
megörökített
bátof tettét érdemes részletesen 'megismerni. A
fiatal hadnagy Ukrajna egyik erdős vidékén
vívott harc első vonalában vett részt, mint az
egyik gyorshadtesthez beosztott páncéltörőalaicülat parancsnoka. Az alakulat többszörös túlerővel állott nemben, több honvéd már megsebesült 'és a küzdelemben — ifja a „Magyar hősök? —• egy többszörös túlerőben lévő szovjetVsztag annyifa megközelítette a péncéltörőszakaszt. Hogy már kézitusára
indídhalolt.
Zentai Ferenc hadnagy embereivel
rávetette
magát az ellenségre. A haláltmegvető bátorsággal végrehajtott
kézigránáttámadás
megmentette a szorongatott helyzetbe került alakulatot,
valamint a nehéz viszonyok között küzdő gyalogszázadot a bekerítéstől és a megsemmisítéstől. Hősiessége lehetővé tette, hogy géppuskásaink a helyzetet teljesen megfordítva, rendkívül súlyos veszteséget okozzanak az ellenségnek. Zentai hadnagy, a vakmerő kézitusa során súlyosan megsebesült, a súlyos sérülések
ellenére kitartott helyén és mindaddig alakulata élén résztvett a kézitusában, amig a harcot győzelmesen el nem döntötte.
Zentai
Ferenc, mint Szeged szülötte, a
piaristák gimnáziumában
jelesen tette le az
érettségit, képességeivel már diákkorában kitűnt, a Lüdovikán 90 társa közül első rangszámmal avatták hadnaggyá az elmúlt 'év júliusában, még ludovikai hallgató
korában
a
Szent László-diszkarddal tüntették ki, résztvett
a felvidéki és az erdélyi bevonuláson, majd a
Délvidékért folyó
harcokban ÓszeTbiában Cs
alakulatával az elsők között indult az orosz
frontra. Már a július 4-iki és 5-iki harcokban
annyira kitüntette magát, hogy a kormányzó
a Signum Laüdist a kardokkal
adományozta
neki. Július 22-én résztvett a Sztálin-vonal áttörésében, Spikovndl sebesült meg, az akkor
tanúsított kivételes, bátor, és önfeláldozó teljeCitményéétt örökítették meg nevét a Magyar
Hősök aranykönyvében. A fiatal szegedi lwd
nagy hősiessége ragyogó példája a magyar
honvédtiszt helytállásának. Teljesítménye mint
"gyik legszebb példakép áll a szegedi honvédek
slőtt, akiknek történetét újabb fényes lappul
gazdagította.

daítiör, német, francia, ongoi
girorsirásf magánúton
Szegeden kizárólag Trebitsch András oki. középés kereskedelmi isk. képesített gyorsirás tanárjái (Uj-tér 2.) tanulhat Kereskedelmi átképzés.
Oktatás saját otthonában is.
312
— Tanári kinevezés. Budapestről jelentik: A
•nllás- és közoktatásügyi miniszter dr. D o l c h
Erzsébet szegedi állami polgári iskolai helyettes
tanárt a nagyváradi állami tanítóképző intézethez helyettes tanárrá kinevezte.
— Diákleányok figyelmébe. A Katolikus Nővédő Egyesület Szent Erzsébet-leányinternátusába
egyetemet vagy más főiskolát végző fiatal leányok részére a felvételek még folynak. Ellátás!
már 70 pengőtől lehet kapni. Érdeklődni lehet az
egyesület székházában, Korona-utca 18. sz. alatt

Részletre

MINDENKINEK ADOK ÉS KÉSZÍTEK tele hálószobát 300 P-töl. _ Külföldi diófa teli hálót
600 P-től. _ Kombinált szekrényt külföldi diófából 860 P-töt - Konyhaberendezést 100 p-tőL
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Karády Katalin, a magyar film elsőszámú nőt
sztárjának neve elegendő ahhoz, hogy felkeltse az
érdeklődést aziránt a film iránt, amelynek plakátján ez a név megjelenik. Nem indokolatlan ez
a rendkívüli érdeklődés, hiszen a Karády-filmek
mindig eltérőek a sablóntól és ennek az érdekes
színésznőnek egyénisége mindegyikre rányomja
bélyegét. A »Ne kérdezd ki voltam* is tipikus
Karády-film, amely méltó arra az érdeklődésre,
amelyet felkeltett." Karády, akit első két filmje
után a vamp-szerepkörbe kezdtek beskatulyázni,
most uj oldaláról mutatkozik be. Szegény árvát
játszik, akinek el kell távoznia a rokoni háztól,
mert lopás gyanújába keveredik. Öngyilkos akar
lenni, de a hires iró megmenti és uj élethez segiti.
A szerencsétlen leány meg is állja helyét uj életkörülményei között, de balsorsa újból bajba sodorja. Válságos helyzetéből persze megint a híres iró menti meg, akivel aztán most már Karárádynk be is evez a bappy-end megérdemelt révébe.
A gondosan rendezett filmnek Karády mellett
Sennyei Vera. egy érdekes arcú uj
színésznő:
Ilosvay Katalin, a pompás Vizváry Mariska, Vértes Lajos, Szabó Sándor és Baksa-Soós László a
főszereplői. Karády két dalt énekel a filmben,
mindkettő a Karády-slágerek.
népszerűségére
•arthat igényt.

Hormonos és vitaminos
arcvizek, krémek, olajok, púderek. Szeplő elleni Tényvédő szerek.
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Szeged, Dugonics-tér 11, L em. Telefon 86-08.
Arcápolás. Szépséghibák szémölcsök, szőrszálak végleges eltávolítása. Fénykezelés,
Janitvánvok kiképzése. Olcsó bérletrendszer.
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(A Széchenyi Mozi bemutatója)
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Az őszi kozmetikához tartozik a helyes púderválasztás is, mert ősszel a bőr más színezetű púdert kiván, mint nyáron.
Az őszi szépségápolás korrigálja a legsúlyosabb szépséghibát, a szörzettultengést is. A szőrszálak a napozástól megerősödnek és éppen ezért
« legtöbb nő ősszel igyekszik azoktól megszabadulni, hogy a téli szezonban ne zavarja őket. A
tudomány haladása szerencsére e téren két hatásos kezelési metódussal áll e szépséghibák tökéletes és végleges eltávolítására; az elektrolitikus és a diatermiás eljárással. Mindkeltővel megfelelő alkalmazásában oly tökéletes eredményeket lehet elérni, hogy ma nélkülözhetetlen ezen
szépséghibák gyógykezelésében.
ősszel az arcbőr ápolására különösen nagy
gondot kell fordítani. Vonatkozik ez különösen
a száraz arcbőrre, mely az őszi szelek beálltával
kicserepesedik, ég és viszket. Ilyenkor helyesen
kiválasztott védőkrém nélkül használjunk és föléje tulzsirozott púdert. Éjszakára természetesen
bőrtápláló krémet kell használni, esetleg areotajut.
aszerint, hogy a bőr természete és minősége melyiket igényli.
R, o.-né.

)(• A ki nem jelölt szénnagykereskedők árusítási joga. A közellátási miniszter 208.867—1941;
sz. rendelkezésében ugy döntött, hogy a tűzifa*'
nagykereskedői kijelölésnél követett gyakorlathoz
hasonlóan, azok a szénnagykereskedők, akik 1941
március 15-ig kérvényüket benyújtották, a 200.200'.
—1941. K. M. számú rendelet 5. szakasza értelmében az elutasító határozat kézbesítésének napjától
számított 60 napig árusíthatják meglevő készletüket,
1
)( Az élelmiszerkereskedők tejárnsitásl joga.
Gyakran felmerül a kereskedőérdekeltség körébe®
az a kérdés, hogy tejárusitással a kereskedő milyen esetben foglalkozhat. Adott esetben a kereskedelmi miniszter ugy döntött, hogy tejárusitással csak az a kereskedő foglalkozhatik, akinek'
az erre való jogosultsága iparigazolványából kitűnik, vagy pedig az egyszeri (napi 50 literen
aluli) tejkimérésre iparigazolvánnyal, illetőleg a
tejkimérésre (napi 50 literen felül), vagy egyéb
tejiparra iparengedéllyel rendelkezik. "Az élelmiszerkereskedésre jogosító ipari gazol vány tehát
önmagában a tejárusitásra nem jogosit —Jcőzli
a szegedi kamara,
)( A szegedi kamara »vé!eményező bizottságénak* ülése. A szegedi kamara véleményező^ bizottsága a nyári srünet után szeptember 25 én,
csütörtökön tartja ülését. A nyári szünet alatt *
kamara hivatalát tatarozták", a hivatalhelyiséget
ujjáfestették, a könyvtárhelyiséget és az uj irattárat uj helyiségbe tették, a könyvtárat rendezték.

TŐZSDE
Budapesti érték tőzsdezárlat. Szombaton ingadozó volt a budapesti tőzsde. Az áralakulás a pia*
egész területén egyenetlen volt, mivel egyes részvényekben a kereslet, más részvényeknél pedig
mindvégig a kínálat maradt többségben. A vezető értékek közül a Bauxitban és a cukoripari
papírokban a piacra került áru csak árnyereséggel talált felvevőre, mig a Kőszén, Fegyver, Nasiri és különösen a Rima emelkedő árakon cseréltek gazdát. A Rima az igen élénk kereslet következtében számottevő árnyereséget ért el. A tőzsde egyenetlen irányzattal egy-két kivételtől eltekintve, jelentéktelen árkülönbséggel zárult Zárlati árfolyamok: Magyar Nemzeti Bank 394—(
Ganz 50.—, Kőszén 944.—, Izzó 580.—. Szegedi
kenderfonó —.—.
Zürichi devizazártat. Páris 9.63 háromnegyed.
London 17.25, Berlin 172.52 fél. Newyork
— ,
JMilánó 22.66 háromnegyed, Szófia 4.25, Bukarest
2 37 fél.
A Magyar Nemzeti Bank valutaárfolyamai,
szlovák kor. 11.45-11.75 (20 K-nál nagyobb címletek kivételével, leu 1.95-2.05, lira 17.40-17.90,
svéd kor. 81.70—82.10,. svájci frank 79.60-80.60.
Budapesti terménytőzsdezárlat. A terménytőzsdén csekély forgalom mellett ugy a készáru,
mint a különféle termények piacán az árak válté-1
zatlanok.
Csikágól terménytőzsdezárlat Buza alig tartott*
Szept. 118 ötnyolcad, dec. 122 ötnyolcad—féL, • májusra 126.75—127. Tengeri tartott Szept 79 ötnyolcad, dec. 84 ötnyolcad, májusra 89 ötnyolcad.
Rozs 'tartott. Szept 75.25. dec. 78.5, májusra 845.
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KOZMETIKAI ÜZENETEK:
Düéonics-uicft 28.
Régi előfizető neje: Leveléből arra következtetünk, hogy már házikezeléssel egyedül eredményt
elérni nem lehet; szakkezelés is szükséges.
Tájékozatlan: Zsiros arcra semmiféle kenő- duplaszéles, mosdó 2 márványlappal, tükörrel*;
csöt vagy krémet nem szabad használnia, legfel- teljesen felszfcaelve, éjjeliszekrény, márványlappal,
jebb krémpótiót
asztalok, székek, ebédlőkredenc ás egyéb beeeoMit tegyek: Ségit a torna, különösen, ha tárao. dezési tárgyak eladók. Megtekinthetők vasárnap
gátja vitamindús, de zsírszegény étkezéssel.
í d n. 3—6-ig, hétköznapokon 4—6. Rigó-utca & w.
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