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Tanítók figyelmébe!

100 d b . elemi Iskolai fUzet 3-80
Iskolai szeren olcsón beszerezhetők
L O Y K O könyv . papir-ésirószerkereskedésében
Szeged, Arany JAnos-u. 5. (Hungária szálló mögött)
vüli szép és változatos szobabcrendezCsck Közt',
majd a /Hiúság vásárába* vezet az utunk. Kitűnő
ötlet volt a vásár rendezőségétől ennek a /Hiúság vásárának* kiállítása. A történelmileg ismert
legrégibb időktől kezdve a mai napig végig megy
ta női kozmetika cs ruházat minden fázisán. Szép
sorjában látjuk a 2000, söt Krisztus előtt 2000 évből származó fesléktégclyeket, egy római nő sir.
kararájában talált kozmetikai /szcrszámkazettál*
— mennyi kifogyhatatlan öllot született meg már
ezer esztendőkkel ezelőtt azért,-.bogy a női szépséget szolgálja! Szép csendesen feküsznek egymás mellett azok az ékszerek, amelyekért az elmúlt századokban nem egyszer véres harcokat
vjvtak akár a szeladonok, akár az országok katonái, lévén az a helyzet, hogy az ékszereket más
királynő hordta, uiint aki hordani akarta...

Szár, köröm és egyebek

H I R E K
\i újszeged! barlanghdpolnánál
ötnapos áifafossággal Ünnepli
Szeged katolikus társadalma
Szűz Piária nevttnnepöt
Évek óta Szeged katolikus társadalmának
Iegmoghatóbb ájtatosság® az ujszegedi loucdesi
kápoluáuál az ötnapi ájtatosság a Boldogságos
Szűz Mária néviinnepe alkalmábóL Az ájtatosság ezevben is • 8-án, Kisasszony ünnepén este
7 órakor kezdődik és £), 10, H-én is 7 órakor lesz
szentbeszéddol kapcsolatban. 12-én pcggel 6
órakor a szerzetesuővérek miséje, 9 órakor ünnepélyes főpapi mise, este fél S órakor szentbeszéd, utána gyertyás körmenet a rózsaligetbeu.
Az ájtatosságot Te Deum énekkel végzik hálaadásul Bácska visszatéréséért. Kedvezőtlen idő
esetén az ájtatesságok a templomban lesznek.
—ooo—
A Délmagyarország legközelebbi száma
a vasárnapra következő Kisasszony ünnepe íuialt szerdán reggel a rendes időben jelenik meg.

Szúró, vágó, söt ba nagyon közelről megnézzük, talán még harapó szerszámok is akadnak az
okori koznuükai eszközök között, amelyek élénk
kontrasztját adják a vásár modern kiállítási anya' '
—ooo—
gának cs a mult. idők számtalan muzeális emlékének.
— A körházi bizottság ülése. A kórházi biMeduillonok,
diszmagyar-övek között egy
zottság szombaton délben dr. T ó t h Béla helyetrendkívül értékes lant formájú kicsiny óra foglal tes polgármester elnökletével ülést tartott. A
helyet Nem mutatja már az időt, tán önmaga is tárgysorozaton a közkórház festési munkálatai
sAügyenli már, hogy milyen öreg. S ezzel már felett való döntés szerepelt. A város versenytárcsak azért sem kiván hivalkodui, mert mellette gyalást hirdetett a kórház helyiségcinek festésébizony elég fiatal dolgok állnak. A mai köröm- re. A beérkezett ajánlatokat a bizottság kiadta a
divat, hajdivat, szájdivat korszakalkotó mozzana- mérnöki hivatalnak véleményezés végett. A mértai sorakoznak fel a falon szemléltető képekben. nöki hivatal véleményének előkészítése után a
Látjuk, hogy a uöi száj formája a rúzs hatására számvevőség teszi meg számításait és azután dönmiképpen volt először — a /barbár ókorban* — tenek arról, melyik pályázónak itclik a munkálaszéles cs nagy, amolyan Joan Crawford-szerü s tokat.
liftképpen lelt azlán — évezredekkel később clövzör szivrilaku, majd rövid, majd hosszabb, majd
szelesebb, majd egészen csöpp cs végül vissza- j
szeptember 1-én megkezdtem I
térvén a /barbár ókorhoz*, miképpen született meg
napjainkban ismét a /Crawford-száj*.., Aztán a
női körmöket látjuk Kínában, Japáuban, Európá. I
Tisza Lajos körút 31. I. 10.
ban, Amerikában s általában az egész világon.
Mig van köztük különbség A kínaiaké talán
— Eljegyzés. Kozmafalvi Zsiday Magdolnát elhosszabb, de nincs vörösre festve. Esküszünk,
hogy igy méteres hosszban kevésbé feltűnő, mint jegyezte Galgóci Konrád m. kir. utászfőhadnagy.
rikító vörösben.
— Gyerniekhüdéses megbetegedések BukaA szoviet-pavtUon restben. Bukarestből jelentik: A román fővárosban súlyos gyermekhüdés-járvány pusziit.
Komor, sárgás-szürke zsákanyagból emelt a A belügyminisztérium erre való tekintettel elvásár reudezösege falakat a vásár közepén annak rendelte," hogy a népiskolákban ne szeptemuz anyagnak kiállitasára, aineiyct harcoló honvé- ber 15-én, hanem október elsején kezdjék meg
dé iuk gyűjtöttek össze Szovjelföldön. Egyik ha- a tanításttalmas falon ejtőernyős fölszerelés függ Tulaj— Esküvő. Ablaka
István,
Ablaka
donosát puskagolyó érte akkor, amikor valahol
földet ért A vérnyomok még most is láthatók a
György nyomdavállalata tulajdonosának fia
megviselt zubbonyon. Az elhagyott falvakban polszombaton dclclölt 11 órakor a móravárosi
gári lábbelit, rubát szedtek össze a magyar fiuk;
templomban tartolta
esküvőjét
István
szerszámok, gépek, a szovjet iparnak a badizoKatalinnal. Az Ablaka-nyomda széleskörbcn
uűban még épen maradt néhány terméke sorakoismert népszerű junior főnökének, kiválóan
zik fel a falak mentén. Sok a nézője ennek a paképzett
felelős üzemvezetőjének házasságköyillonnak. Rengetegen állják körül a hatalmas,
tése alkalmából számosan fejezték ki szepáncélos szovjet bombázót, amely lezuhant /valarencsekivánataikat.
hol Oroszországban...* Egy másik szovjet repülőgép is nyugodtan pihen már ebben a /temetőben*: több mint nyolcvan lövés érlc könnyű testét s amikor végre egy golyó kioltotta a pilóta
életét is, akkor a gép végre lezuhant és elpusztult. Roncsaiban is félelmetes.
Mindezt nagyon érdckcson és tanulságosan
mondja el a szovjetsátor kiállított anyaga. Egyik Kdható
Q'áöfl'á'b
iUcúsveÜMteH
legnagyobb érdekessége az az őszi lakberendezési vásárnak. S amiut az ember kifelé tart a város
Széchenyi-tér
7.
szám.
területéről s ba történetesen látta a szegedi ipari
vásárt is, akkor megállapíthatja, hogy a szegedi
— Dr. Löiv Tibor halála. Budapestről jelentik:
változatosabb auvagu volt, a budapesti .gondoDr. L ő w Tibor, a budapesti királyi ítélőtábla
sabb, ötletesebb és jobban megszervezett, ügyenyugalmazott tanácselnöke rövid szenvedés utáu
sebben megrendezett. Szegcdinek íuár csak izemeghalt. Dr. Lőw Tibor unokája volt a 48-as bonkért a tanulságokért is érdemes megnézni a buvéd Lőw Lipótnak, aki később hosszú ideig mint
dapesti őszi lakberendezési vásárt.
í—ne)
szegedi főrabbi működött. Dr. Lőw Tibor lia volt
Lőw Tóbiásnak, a kitűnő büntetőjogásznak, aki
SZEGED LEGELEGÁNSABB
budapesti királyi föügyészhelyeltes volt és jelentős munkát végzett többek' kozott a buntetötörvénykönjfv anyaggyüjftemcnyiének összeállitásáa megnagyobbított
ban, — az elhunyt nyugalmazott tanácselnök unokaöccse Lőw Immánuel volt "felsőházi tagnak,
ihol tariulinányutararól hazaérkezve, a hölgykö- szegedi főrabbinak Dr. Lőw Tibor a jogtudoronségnek bemutattam a legmodernebb frizura- mány elméleti terén is dolgozott, több alapvető
wodelleket. F E J I I N A, Kinó-u. 2. tulajdonos: kérdésről irt tudományos müveket. Vasárnap délBáezní,
246 előtt temetik Budapesten.
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gyorsírást és gépírást

Legjobb államvizsgaeredmények.
GyorsirőnaWU
uyek szakiskolai bajnoksága. Tízujjas ritmikus
gépírások tatás. Olcsó tandíja k. Ingyenes állásböBvetítés. Beiratkozás az uj t a névre Honvéd-tér 8
— Elhízott, vérmes, niakaes székrekedésre r*
aranyeres bántalma-kva hajlamos egyéneknek reggélenként éhgyomorra egy-egy pohár természetes
/Ferenc Józsefe keserűvíz általában nagyon jót
tesz, mert hashajtó hatása biztos, alapos cs rend*
kivül enyhe. Kérdezze meg orvosát!
— Gábor Arnoldné hegedűtanárai) a 'tanítási
megkezdte. Jelentkezés Margit-u. 3.
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11 aioívdMjDo ficnuüepcMef
legolcsóbban, leggyorsabban
„ SIMONYl fényképésznél

készülnek. Széchenyi-tér 8. (Jernei-ház Korzó Mozival
szemben)
483
_ Az érdekeltek figyelmébe. A M. Kir. Kereskedehni' Hivatal Sae-gedi Kirendeltsége értesíti aZ
érdekeltek, bogy hivatalos helyiséét Kárász-u, lő.
sz. alól, Takaréktár-u. 5. sz. alá, a Szeged-Csongrádi Takarékpénztár székházának I. emeletére
líelyezte át. Hivatalos órák: 8—14-ig, ügyeletes
szolgálat 17—20 óráig. Vasárnap cs ünnepnapokon liivatalszüneL
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Deák Ferenc u. 22. I. 3. Beiratás szeptember 24-től
— MüNK.AKÖZVETITÉS. Munkát kaphatnak
a hatósági munkaközvetítőnél. Férfiak: 2 kovács
helyben cs vidéken, 2 műköszörűs vidéken, 1 rádiószerelő helyben. 1 kályhás helyben, 1 szailagfiirészmuukás 'vidéken, 1 faesztergályos vidéken,
9 asztalos helyben és vidéken, 7 kádár helyben és
vidéken, 3 bognár helyben és vidéken, 2 kosárfonó
vidéken 1 korckötő vidéken. 2 szabó helyben, «
cipész helyben, 1 fodrász vidéken, 1 cukrász vidéken, 1 boltiszolga. Nők: 1 fehérnemüvarrónö. 3
varrónő, 5 fodrásznö, 1 seprükötőnő, 1 tarhonyakészítő, 2 paprikacsomagoló, 4 kifutóleány, 6 mindenes, 8 bejárónő, 5 mindenes fözőnő, 1 házvezetőnő, 2 kifutó helyben, 5 gazdasági mindenes. Tatonchclyek: 1 géplakatos, 1 fogtechnikus, 2 kárpitos, 2 szabó, 1 cipész, a kereskedő, V, tnüszövőleánv, 2 varrónő, 1 kalaposleány.
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Boldogasszony s.-ut 3.
Hősök kapuja mellett.
«H«p-*ervlee.
Tel. 29-09.
Hál-smic«.
— A földművelésügyi minisztérium megbízottjának adta ki magát Dorozsmáu. Bizalmas uton
közölték tegnap a dorozsmai csendörséggel, hogy
egy fiatalember Dorozsmán a földmüvelésügyi
minisztérium megbízottjának adja ki magát és
tengeri igényléseket ir össze. Megállapították,
hogy S á r d i István Csuka-utca 19. szám alatt lakó fiatalember keresett fel több dorozsmai házal
tengeriigénylés összeírása ügyében, több helyen a
minisztérium megbízottjának adta ki magát, de
előleget, vagy pénzt sebot sem vett fel. A csendőrök előtt nem tudta magát igazolni, őrizeibe
vették és szombaton délelőtt beszállítottak a szegeiii ügyészség fogházába.
Országos vásár Dorozsmai). Kiskundorofsma község elöljárósága közhirrc teszi, hogy az
országos vásár 1941. évi szeptember hó 13-án,
szombaton lesz, erre vészmentes'helyről szabályszerűen irányított marhalevéllel mindenféle állat
felhajtható. Minden sertésről és juhról külön marhalevél állítandó ki. A vásárra jövő iparosok és
kereskedők tartoznak iparigazolványaikat a vásárra magukkal liozni. Zsidó iparosok és kereskedők a vásáron uein rakodhatna}: ki és olt semmiféle üzleti tevékenységet nem folytathatnak.
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KIS* BOSZNAY-nál
Károlyi u. 2, árkádok alatt.
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