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Egy fillért se dobjon ki hiába! Ne vegyen hibás és selejtes árut! 
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PoUák 

Aranyérnél és az evvel Járó béldoglués f 
repedés, kelés, gyakori vizelési inger, derék ! 
fájáé, mellszorulás, szívdobogás éa szédtUési 
rohamoknál a természetes »Ferene József« 
keserűvíz használata kellemes megkönnyeb-
bülést eredményes. A belső balok orvosai az 
igea enyhe hatása Ferene Jázsef vizet sok* 
ssor mindennapi használatra reggel éa este 
egy*egy félpohárnyl mennyiségbea rendelik. 
A Ferene József keserflriz gyógyszertárakban, 
drogériákban éa iftazerflzletekben kapható. &i 

— Kifogták a Tiszát* Róan János hoi tesíéi, 
Megírta a D é l m a g y a r o r s z á g , hogy szomba-

ton reggel a BacJunakxn gabona ömlesztője 
lett egy idősebb ember kezét-lábát összekötözte, 
az ntán, mielőtt a járókelők m^akadályozbatták 
volna, a Tiszába vetette magát A Tisza ezen a he-
lyen igen mély. a hullámok gyorsan elsodorták az 
idős embert, A rendőri nyomozás során kiderült, 
hogy az ismeretlen ember R ó z s a János 72 éves 
foglalkozásnélküli et^ber, aki már régóta bete-
geskedett és valószínűleg emiatt követte el az ön-
gyilkosságot. Kedden reggel telefonon jelentették a 
központi ügyeletre, hogy a Boszorkánv-szigetaéf a 
Tiszából egy összekötözött férfi holttestét fogták 
ki. Rendőri bizottság szállt ki a helyszínre, amely 
megállapította, hogy a bolttest as tegyilkoe Ró-
zsa Jánoséval azonos. Kezel, lábai erősen össze 
voltak kötözve, a hurkot fogaival erősítette kezére. 
Rózsa János holttestét a bonctant intézetbe szál-
lították. 

* Otea* h*iorvá«ár az Asztalosmesterek cégéné} 
Dugonics-tér 11. 11 

. — A sziklafalnak f u 'o t egy táraaMufó. Greroble-
ból jelenük: A Grande.Chartreuse lejtőjén 
társasautomobil, amelynek -utasai a ka'thausb 
kolostorát látogctlák meg. visszatérőben, a fék el-
romlása következtében, nekifutott az ntat «segé-
lyező sziklafalnak. Egy utas, aki ijedtében még 
előbb kiugrott a kocsiból, szörnyethall Az auto-
mobil darabokra znzódott és az utasok közül 
hatan megsebesültek. A sebesültek egyike később 
a kórházban belehalt sérüléseibe. 

z Izzadás ellen baaznaijon »perpedee«*. 157 
— Lampel Ica győzelme az ostendef autóasépséf-

ve-*enyer, érdekes tudósitáshan számol be Lam-
pel Ica az amerikai és európai Missek oitendtí 
szezsurjáról. A- ostendei autószépségverseny első 
diját Miss Magyanország nyerte, dijat nyert a vi-
ráglsorzö-ver senyen is. Incze Sándor hetilapjának 
eheti érdekességei: Pizsamaverseny a Hullámfür-
dőben, Emöd Tamás cikke Komnk hőseiről, Hat-
vány UH arról ir. mennyivel Jobb viselet a nyári 
ruha, mint a pizsama, stb., stb. 

Eladó bérházak 
Gizella térnél kétemeletes a| adómentes. Jövedelme 
12 oengfi. 

Sladó toMUlh Latos sngárnt 21. száma sarak bár 
kár. )ö*edelme 10 ezer rengő. 

• t a d * Fe'lámerfás ucca 26. náim k «neiete« bér-
bá'- 5101 pengő. Ara 38 eset pengő. 

Kiadó Vesai«r?nt9*tei eece 13. námu bérház. 
4*2 «rnbás i»Kxte»n l-t:é««at Ara 20 ezer pengő. 

Kiadó of emeletei sarokház adómente», fOnertx-
altal. forgalmas helyen Ara 15 ezer pengő. 

Ktrárélag megvehetők 
M A l n ^ V -Irodában. F. M. «igédéivé* PlOinar Kossuth Lajos sugárut 23. 

Dr. Reiter Qszkárné 
kozmetikai intézete 

SzsMd. Dsasalcs tér ti. I. SSL Tilefoaszáa: 21—02 

Arcépc'és. Szépséghibák kezelése. Szőr-
szálak, szemölcsök, végleges eltávolítása-
Fénykezelés Olcsó bérleti rendszer. Tanít-
ványok kiképzése Arcvizek. Arckrémek. 

Pouderek. 

Résztvesz a Délmagyarország takaré-
kossági akciójában 

Sport 
A ízesed FC szervezkedései 

Nagy landmeMal Mytk a laggytlllés - Küldöttség Somogyi polgármesternél, Mára 
Ferencnél ás Wlmmer Fülöpnél 

A Szeged PC áltajánoe szervezkedési mozgalma 
egyre nagyobb lendülettel folyik A szervezke-
dés elsősorban a csapat reorganizálása érdeké-
ben folyik, ezzel párhuzamosan azonban a vezető-
légnek az most a legfőbb gondja, hogy a klub 
angagt bázisát kiépítse, tagjainak számát oapo-
ritsa ás nyugvópontra jaHassa a pályakérdést 

Ami a csapatszervezési munkálatokat il'eti. pozi-
tívumról még nem számolhatnak be, de kit ama-
Urjálikos Usicrzödését valószínűleg,rövidesen oer-
Cektuálják 

örvendetes eredménnyel Jár a Szeged taggyüj-
«ésl akciója Nagy tömegekben jelentkeznek a 
Szeged zászlója alá is a (égi sportemberek közül 
csaknem mindenki az aj ahőosztálya szegedi csa-
pat támogatására sietett. Igen sokan jelentkeztek 
azonban taggyűjtöivekaa olyanok, akik eddig még 

szerepeltek «ahol s« nem sem. 
Kedden a Szeged elnökének, dr. Heáry Miklós 

főorvosnak vezetésével négytagú küldöttség tisz-
telgett dr. Somoggt Szilveszter polgármesternél, 
Móra Ferencnél és Wlmmer Fülöpnél, a kereske-
delmi és iparkamara elnökénél, akik valamenir 
ngten elfogadták a nekik felajánlott disztlnék-
léget. 

A »B. tribün« szervezkedése ugyancsak folyik 
és itt is igen kedvező eredményre van kilátás. 

A pályakérdésről kedden «ete kezdődtek a tár-
gyalások a SzAK és a Szeged FC vezetősége 
között. A megbeszélések igen barátságos meder-
ben haladnak és minden kilátás mag van arra. 
hogy ez a kérdés Is megelégedésre megoldást 
nyer. 

^^mmmmmrn 

A szegedi regatták „válogatott 
csapata" ma a SzUE C csapatával 

pOlózlk 
A szegedi rágatták minden évben kiáHanak egy-

két pólómérkőzésre Az idei abő meccs ma, szer-
dán délután háromnegyed 7-kor lesz az njsze-
gedi uszodában. A két csapat igy átt feí: 

Evezősók: Gottwald (Tisza) — Schwartz (Re-
gatta) Tóth (Tisza) — Víncze (Regatta) — Domán 
(Regatta), Back (Csónakázó). Scháffer (Tisza). 

SzUE e): Vlasits — Gegő, Csikós — Vágó 
Körösi Beck, Bánfi. 

Bonyodalmak a második osztálya 
vlzipölöbajnokság döntője körül 

As OUE vasárnap nem J e M meg Szegeden. — 
a döntgl csfltörfökön W i fejá/amnl az ujwgedi 

uszodában. 

Ismeretes az a bonyodalom, amely a dél-
kerület Il-ik osztályú vizipólöbajnokságának 
döntő mérkőzése körül keletkezett Mint jelen-
tettük, a muh vasárnap kellett volna ezt a 
meccset a SzAK-nak és az Orosházi Uszó 
Egyesületnek Szegeden lejátszania, de a szö-
vetség a mérkőzés színhelyéül Vásárhelyet je-
lölte ki. A SzAK ebbe a döntésbe nem volt 
hajlandó belenyugodni és sikerült is a sérel-
mes határozatot olyképpen megváltoztatni, 
hogy a mérkőzést mégis Szegeden, az eredeti 
sorso' s szinhelyén játszák le. Ez a döntés 
viszont az OUE-nek nem tetszett és vasárnap 
délután a SzUE Torontál-téri uszodájában 
nem jeleni meg a döntő mérkőzésre. Rendes 
körülmények kőzötí, ha egy csapat nem je-
lenik meg a startnál, annyit jelont. mint hogy 
lemondja a mérkőzést, a két pont pe az 
ellenfelet illeti. Az OUE-nek ugy látszik na-
gyobb befolyása van és a szövetség — ¿unak 
ellenéne, hogy az orosházi csapat nem állt ki 
a SzAK ellen — nem a SzAK javára irta a két 

pontot, amely egyúttal a bajnokságot is jelen-
tette volna, hanem elrendelt?, hogy a mérkő-
zést le kell játszani 

A szövetség rend» 'kezésének megfelelőiem 
a két csapat csütörtökön délután 6 órakor az 
ujszegedi uszodában Hay Pál bíráskodása mel-
lett játsza le a I l ik osztályú bajnokság dön-
tőjét. 

Összeállították az augusztus 7-1 
jánosszállási sportünnepély prog-

ramlát 
A Jánosszállási strandfürdőn augusztus 7-én 

nagyszabású sportünnepséget rendeznek. Mivef Já-
noeszálláson, illetve Szatymazon az lesz az első 
aportverseny, nagy érdeklődéssel várják a sport-
ünnepély eseményeit A rendezőség már összeállí-
totta az ünnepség programját, amely a következő: 

A verseny délután félhárom^r kezdődik FéU 
háromtól félhatig a szatymaziak és jánostíállA-
siak vemen vét bonyolítják le. 

Atlétika: ' 50 méteres síkfutás 16 évjps korig 
100 méteres síkfutás 15 éven felüL 

U'zás: 50 méteres gyorsúszás 16 éves korig 
90 méteres mellúszás 16 éves korig. 50 méteres 
hátúszás IP éves korig. 50 méteres gyorsúszás 
16 éven felül 

Pinq-pongverseng kiesési rendszer alapján, aH 
egy szettet vészit, a további versenyzésbőt kiesik 

»Miss Szatyma:«-vá,aszta*. A választást szavazó-
cédulákkal ejtik meg. 

Félbatkor kezdődnek a SzUE és a SzAK ven. 
senyei: 100 m gyors, 100 m. meQ és J00 m. 
hátúszás, 100 m- hölgy mellnszás, 50 m- gyors 
és 50 m- mellúszás ifjúságiak részére Vízipóló* 
mérkőzés a SzUE és a $zAK l csapatai között, 
végűi vizikabaré. 

Tekintette' arra, hogy a verseny sportpropa. 
gandát szolgál, belépődíjat nem szednek. 

A SsuE utots* bajnoki pélimérközósét aognse-
tus 14-én játsza le Budapesten a BSzKRT ellen. 
Ha & SzUE ezt a mérkőzését megnyeri, ogy az 
L b) osztály bajnokságot is megnyeri, atni azt 
jelenti, hogy ezeselben az egri MESE-vei, amely 
az L a) bajnokság utolsó helyezettje volt két 
osztályozómérkőzést játszik, egyet Szögeden és 
egyet Egerbon. Ha a SzUE a két mérkőzéséből is 
győztesen kerül ld. ugy a jövő szezonban a mgv 
csapatokkal (UTE, MAC, MTK, HL TVE) játsza 
le bajnoki oólómeccse-t. 

Töltőtollak favitását 
jótállással soronktvQI Is erzközli 

K E L L E R írógép raktár 
Szécheny i tér S. 13 

Kerékpárosok! 
Egyik nagy gyáramtól sikerült az alanti kerékpár 
gummikat ét kelli" * • olcsón n»egvá*ároln!r 
KBptwwy krr. hi«xn. S-g0—S-—Tc«rekeMos* t-m 
rarol/S . . >•«—!'» Kar^oró.nxer.. . S«»_ T-50 
r«dil . . l-SO-2-40 SirrédS . " |-TO- 2*30 
Ôk . , 1-4Ó-!-gr lAbM-pwmp» . . iea_ j-ÍO 

LAne . . rso-s-ao I Bowh dynund . . UJ-aO—1T-&0 
Kerékpárokból a világhírű »STYRI\., »TRIL'MPH« 
és »PUCH. gyártmSn;-k raktáron. A magyar 
gyártmányú »CSEPEL, kerékpár nálam kapható. 
RADIŐ és VARRÓGÉPEKBEN vezető márkákat 
tartok. CYE^MFKKOCSIKBŐL a legolcsóbbtól a 
legdíszesebb!?. Javítások olcsón, összea alkatré-
szek raktáron. 174 
S z á n t ó S á n d o r gépkereskedő 
Szeged, Kiss. Dávid • atota, Kiss ucca 2. szám. 


