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_ Székrekedésnél és emesztésí zavaroknál,
valamint az ezekkel kapcsolatban fellépő vértódulásokr.ál. fejfájásnál és álmatlanságnál igyunk
reggel éhgyomorra egy pohár természetes »Fereno
József* keserüvizet. mert ennek hashajtó hatása
igen alapos és fölötte kellemes. Kérdezze meg
orvosát!

— Budinszky Sándor, a rádió harctéri riportere bronz vitézségi érmet kapott. Budapestről jelentik: A m. kir. honvéd légierők parancsnoka a legfelsőbb Hadúr nevében
Bud i n s z k y Sándort harctéri közvetítései során az ellenség előtt tanúsított vitéz magatartásáért a magyar bronz vitézségi éremmel tüntette ki. A vitézségi érmet pénteken délben adták át üijnepélves keretek között.

NYERNI A K A R ?

— Bérmálás Tápén. Dr. Bagoss Béla kerületi
esperes, tápéi plébános értesítette a várost, mint
kegyurat, hogy a váci egyházmegye püspöke: dr.
Kovács Vince bérmakörutja során október 13 án,
hétfőn Tápé községben végzi el a bérmálás szentségét.

/ — A TISZA VÍZÁLLASA. A rendőrség sze.
gedi révkapitánysága közli: A Tisza vízállása
október 10-én reggel 7 órakor 116, hőmérséklete 12 fok Celsius, a levegő hőmérséklete 12
fok Celsius.
— A munkabérmegállapitó bizottság ülése. Ma,
szombaton délelőtt ülést tart a munkabérmegállapitó bizottság. Az ülés tárgya: a jövő érvi munkabérszabályozás előkészítése.
__ Gyászhír. Arany Antal f. hó 9-én elhunyt.
Temetése ma délután 4 órakor a belvárosi temető
ravatalozójából. Az elhunytban Arany János és
Antal atyjukat gyászolják
'
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— Koszorumegváltás. G ö c z e Ferenc szövőmester édesanyja elhunyta alkalmából a Magyar
Kender-, Len- és Jutaipar Rt. ujszegedi gyártelepének szövői és szövőnői koszorumegyáltás cimen a Vöröskereszt részére 19 pengő 94 fillért
küldtek be a Délmagyarország kiadóhivatalába.
Az összeget rendeltetési helyére juttattuk.

— Eckhardt Tibort törölték a titkos tanácsosok sorából. Budapestről jelentik:
Eckh a r d t Tibort a m. kir. tanácsosok névjegyzékéről törölték.
— GYÚJTOGATÁS BÁCSFÖLT)VÁRON. Szabadkáról jelentik: Pénteken ujabb tüzeset keletkezett Bácsföldváron Markov Milos tanyáján
A
gazdálkodónak 10 hold búzatermése és nagymeny.
nyiségü takarmányszára á tüz martaléka iett. A
tüz után a tanyán dolgozó munkások közül egy román származású napszámos nyomtalanul eltűnt, A
csendőrség a napszámos elfogadására megindította a nyomozást.
— Simkó főispán ellenőrző látogatása a vásárhelyi vásárban. Hódmezővásárhelyről jelentik: A zsirellátás terén ujabb javulás mutatkozik Hódmezővásárhelyen. Hogy a helyzetet közelebbről megismerje, dr. Simkó Elemér
főispán mint közellátási kormánybiztos, pénteken látogatást tett a vásárban és személyesen állapította meg a további
teendőket.
Egyébként most tanulmányozzák a szomszédvárosok zsir- és húsellátását és ebből a célból
többek között Szegedről is kérlek adatokat.
Hódmezővásárhelven
ugyanis az a helvzet,
hogy napok óta alig lehet hust kapni a városban. Á hentesek azt mondják, hogv a jelenlegi árak mellett nem tudnak megfelelő haszonhoz jutni, ezért nem foglalkozhatnak a
vágással.
— MUNKAKÖZVETÍTÉS. Munkát kaphatnak
* hatósági munkaközvetítőnél. Férfiak: 7 kovács
helyben és vidéken, 2 késes vidéken, 2 vízvezetékszerelő vidéken. 1 villanyszerelő helyben, 1 kályhás helyben, 15 asztalon helyben és vidéken, 6
kádár helybén és vidéken, 1 kosárfonó vidéken, 6
kefekötő vidéken, 1 köteles vidéken, 5 szabó Helyben és vidéken, 4 cipész vidéken, 3 fodrász helyben és vidéken, 1 cukrász vidéken, 1 fényképész
vidéken, 1 napszámos helyben, 1 fiatal füszerkereskedő helyben, 4 biztosítási ügynök helyben, 3
kifutó helyben, 3 gazdasági mindenes, 1 kocsis
Nők: 3 fodrásznő helyben és vidékPn, 2 zacskóra.gasztónő, 3 lapkibordó asszony, 8 kifutó leány, 10
mindenes, 8 mindenes főzőnő, 13 bejárónő, 2 szobaleány. Tanonchelyek: 1 kovács. 2 asztalos. 1 kelmefestő. 2 kárpitos. 2 szabó, 1 borbély, 1 cukrász,
4 'pék . 1 nyomdász. 1 müszövő leány, 1 varrólány.
— Janik-vendéelőben ma flekken és varga béle«.
— 7500 magyar mnnkás a német mezőgazdaságban. Budapestről jelentik: Az Országos
Gazdasági Munkaközvetítő Hivatal az idén 750(\
magyar munkást helvezett el a német mezőgazdaságban. Ezenfelül közel még annyi magyar mezőgazdasági munkást
közvetített
a
visszafoglalt délvidéki területről a német birodalomba.
A bácskai muzeumok meglátogatása. Dr.
E s a l l á n y Dezső, a szege® muzecm igazgatója
a bácskai muzeumok meglátogatására ma, szombaton a Délvidékre utazik. Ütja során végignézi
a délvidéki muzeumokat és tapasztalatait értékesiti a szegedi muzeum egyes problémáinak megoldása tekintetében.
— HALÁLOS SZERENCSÉTLENSÉGET OKOZOTT A TALÁLT KÉZIGRÁNÁT HÓDMEZŐVÁSÁRHELYEN. Hódmezővásárhelyről jelentik:
Borzalmas szerencsétlenség tőrtént a Kistópartotea 82. számú házán, ahol a Majorpsi-lakatosmiibrly van. Most tért haza Magyarkai,izsáról. a lakatos fia, Majorosi Sándor és egy talált kiyi-r»tiáfoí hozott macával. A fiatatember a műhelyben
szét akarta szedni a gránátot, amelv felrobbant
és meirölte Majorosi Sándort
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Hungária eifényíiázban
Tisza Laior körút 55.
'Mihályi fűszerüket mellett!

— Szenzációk sorozata a Filtn-Szinház-Irodalora eheti száma. Egyed ZoJtán, Hunyady Sándor,
Bókay János, Babav József, Megyery Ella, Deák
Zoltán, Edelsbeim-Gyulay Ella. gróf Batthyány
Gyula, Horváth Béla írásai, Németh Antal nyilatkozata, Muráti Lili levele, Pipi ujabb kalandjaj,
bőmérös mozikritikák, nagy divatrovat, Tarkabarka, óriás keresztrejtvény, filmképek. Ara csak
40 fillér.
— Mi újság a budapesti élelmiszernagyvásártelepen? A Magyar Vidéki Sajtótudósitó fővárosi
jelentése szerint az október 3-tól 9-ig terjedő hé
ten az élő- és vágottbaromfipiacon az árcsökkenés
tovább folytatódott és általában 20—40 fillért, az
élő ludnál 60 fillért tett ki, viszont a tisztított
csirke ára 20 fillérrel emelkedett kilónkint. A tojáspiacon továbbra is változatlanul a hivatalosan megállapított legmagasabb árak voltak érvényben. A zöldség- és a főzelékféléknél a katfio!
és az uborka ára 10 fiitérrel emelkedett. A többi
árucikknél csupán e Szokásos 10 fillérig terjedő
árhullámzás volt tapasztatható. A gyümölcspiacon
a birsalma ára 10, a szöllő és a héjas dió ára 20
fillérrel csökkent, mig az őszibarack ára 20 a
nemesfajláju körte ára pedig 30 fillérrel emelkedett kilónkint. E héten újdonságként megjelent a
hazai gesztenye 120—160 filléres kezdőáron
Szeged sz. kir. város mérnöki hivatalától.
13381—1941. mhsz.
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Szeged sz. kir. város törvényhatósági közútjai
mellett levő citekföldek egy gazdasági étire való
hasznosítása elrendeltetvén, azoknak
nyilvános
szóbeli árverése az alábbi időpontban fog megtartatni:
1941. október 14-én d. u. 2 órakor a szabadkaiuti sárosvölgyi kútnál,
1941. október 15-én d. u 2 órakor a régi csorvai uton a Varga-tanyánál, folytatólag 3 órakor
az öttőpiösi uton a domaszéki iskolánál, majd a
Kiss-malomnál,
1941. október 16-án d. n. 2 órai kezdettel a r«vényházi uton a csongrádi vámháznál s folytatólag az egyes citekföldeknél,
1941. október 17-én délelőtt fél 11 órakor a budapesti uton a Müller-széknél. folytatólag 12 órakor Szatvmazon a Szakács-tanyánál majd az
Adók-keresztnél.
Szeged, 1941 október 7.
Városi mérnöki hivatal.

Szeged-Újpest
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FILM
Beciüleiből

elégtelen

(A Belvárosi Mozi bemutatója)

k' • i ,
Ragyogóan szellemes tragikomédia, amelynek
hőse egv modern Don Quijote; a fiatal, becsül e*
tes lelkű amerikai újságírós, aki a törvényhozás
házában harcbaszáll a korrupció gigászi, ezerfejü
szörnyetege ellen. Hittel és idealizmussal felvértezve indul el a kis vadnyugati állam szenátoraként Washingtonba a cserkész-ujságiró,
aki
előtt szentírás még a törvény és szentség minden,
ami a haza javát szolgálja. A becstelenség piszkos hadjárata elveheti tőle a becsületét, el az
idealizmusát, de nem veszi el a bitét abban, hogy
az igáz ügyért, a jóért és a törvény szentségéért
küzdeni kell mindhalálig.!.
Megdöbbentő az az őszinteség, aöogyan a mm
a-korrupció útjait és a trösztvezérek üzelmeit a
néző elé tárja és felemelő az a hit, ahogyan a
film hőse egyedül, minden különösebb adottság
nélkül, csak jószándékának lendítőerejével meg
vivjá harcát és győz a becstelenség fölött Van
néhány felejthetetlen jelenete a filmnek: amikor
a porig alázott fiatal szenátor a becstelenség bélyegével homlokán leroskad a törvényhozás házának hatalmas oszlopai tövébe és egy rácsos
ablakon beszűrődő fénysugár megcsillan a homlokán, mint a hit és jóság örök diadalának szimbóluma. Vagy amikor ott áll az ellensége* indulata
szenátorok között, gyámoltalanul, félszegen és
egyedül s egész lényén elömlik a gyermeki hl* és
tisztaság fénye... Aki ott ül a moziban, annak
teliés bizonyossággal hinnie kell, hogy ez az ifjú
győzni fog az igazság örök jegyében! És ez a hit,
ez a jóleső bizonyság megéri, bogy ne csak egyszer, de kétszer, háromszor is végignézzük ezt at
nagyon szókimondó, nagyon józan beállítású, de
mégis poétikus és felemelően szép filmet
Jammes S t e w a r t nagyszert játéka lee fűtője a tragikomédiának. Félszeg mozdulatai, fiatal fanatikus arca és a szemében élő gyermeki
bit tőkéltessé teszik alakítását. Mellette a bájos
Jeau A r t h n r rrvujt nagyon őszinte és művészi
játékot. Néhány remek gyermekszereplő és ismeri
karakterszínész egészíti ki a nagyszert művészgárdát.
, f—'-?

TŐZSDE
Budapesti értéktőzsdezárlat. Kedvetlen hangalatban. csendes forgalommal nyitott a tőzsde. A
kezdeti árfolyamok kivétel nélkül alacsonyabbak
voltak a tegnapiaknál. A tözsdeidő második felében a kereslet a nehézipari részvények piacáról
kiindulva külső vételi érdeklődés következtében
kissé megjavult és magasabb árakon kerültek felszínre. Zárlatig a kezdeti árveszteségek nagyrésze
megtérült, egyedül a Bauxit 5.—, Rima 3 egyharmad pengős árnyereséget ért el. A tőzsde általában gyengén tartott irányzattal zárult. Zárlati
árfolvamok: Magyar Nemzeti Bank 398.—, Kőszén 1007.—, Izzó 428.—, Ganz 21.25, Szegedi kenderfonógyár 190— áru.
Zürichi devizazárlat. Páris 967, London 17.25.
Berlin 172.52 fél, Milánó 22.65, Szófia 4.25, Bukarest 2.37 fél.
A" Magyar Nemzeti Bank valutaárfolyamai
Sziovák kór. 11.45-11.75 (20 K-nál nagyobb dinietek kivételével, leu 1.95—205, Ura 1740—17.90.
svéd kor. 81.70—82.70, svájd frank 7960—8060
Budapesti terménytőzsdezárlat. A terménytőzsdén csekély forgalom mellett ugy a készáru, mint
a különféle termények piacén az árak változatlanok.
Á budapesti terménytőzsde hivatalos árjegyzése.
Buza 30.—, rozs 71 kg-os 28.—, árpa prima 65 kilogramos 24.50, II. r. 100 kg-kint 1.— pengővel olcsóbb, mint az la., zab 41 kg-os 26.50.
CeikAgói terménytőasdezárlat
Buza tartott.
Dec. 118.25—hétnyolcad, máj. 123 ötnyolcad—hé
romnegyed, juliusra 124.25—háromnyolcad. Rozs
tartott. Dec. 77 háromnyolcad, máj. 83.25, júliusra
85 egynyolcad. Tengeri tartott Dec. 70 ötnyolcad,
máj. 76 hétnyolcad, jul. 78 háromnyolcad.
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