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A Szegedben nehéznek tartják 
a BizKrtT elleni mérkőzést, 

a SzVSE „győzelmes eldöntetlent" 
vár Újvidékén 

A SzVSE szombaton délután Bér-
cry József intéző és Faragó Géza 
edző vezetésével elutazott Újvidékre, 
ahol vasárnap az UAC-cal méri ősz-
sze erejét a Magyar Kupáért A csa-
patot — amint jelentettük — a mér-
kőzés előtt a kijelölt 13 futballista 
közül állítják össze. A piros-kékek 
derűlátóan néznek a mérkőzés elé és 
remélik, hogy a legrosszabb esetben 
is 'győzelmes eldöntetlent* érnek el 
s meccsen. Tudni kell ngyanis, hogy 
a szabályok értleimében, eldöntetlen 
esetén, az ntazó csapat, ebben az 
nsetben az SzVSE, jut tovább a kupá-
ban. 

A Szeged vasárnap reggel utazik 
Budapestre Hesser Tibor edző veze-
tésével. Az edző nehéznek tartja a 
mérkőzést és véleménye szerint • t«-
rábbjutásért meg kell küzdeni. 

Kellemetlenül érintette a vezetősé-
get az a hír, hogy Kis mnnduíabán-
tolmnkkal küzd. ennek ellenére bizik 
vasárnap szereplésében. A Szegedben 
mindeneseire rendelkezésre áll Raf-
fai és Ladányi és játszani fognak, ha 
szükség lesz rá ju t 
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Vasárnao: 
országos kardvivőverseny 

Szegeden 
A vasárnapi szegedi sport egyet-

len eseménye a Szegedi VE országos 
kardvjvóversenye, amely iránt nagy 
érdeklődés nyilvánul meg városszer-
te. A közdelemben résztvesznek a* 
összes szegedi TI. és ITT. osztályú 
versenyzők, de Budapestről f« mint-
se? tizen állnak ki a plansra. Most 
derül majd ki, hogy a szegediek ho-
cyan készültek fej a vivóidényre, 
mert tudásuk igazolására kitűnő al-
kalom nyílik a kiváló képességű bu-
tapestiekkel szemben. 

A nagyszabásn küzdelem délelőtt 
* órakor kezdődik a HT8E vívóter-
mében (Zsótér-ház, II. emelet) és ha 
minden benevezett versenyezni fog. a 
mérkőzések a délutáni órákig is el-
húzódhatnak. 
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X A l SzTK vasárnap délelőtt 10 
érakor tartja idei első edzését a Hu-
nyadi-téri sporttelep tribünjében lé-
cő tornatermében. 

X Értesítés. A Szegedi Munkás 
Testedző Egyesület ezúton is értesiti 
működő és pártoló tagjait, hogy mór-
;ius 1-én délután 5 órakor (Hétvezér-
utca 9. sz. klubban) rendes évi tiszt-
ajitó közgyűlést tart Kérjük a pontos 
megjelenést Esetleges indítványt 8 
nappal előbb (f. hó 22-ig) írásban 
kérjük beadni. K>2 

X Aa egyetemi sporttelep. Már 
több ízben hangot adott a Délmagyar-
ország annak a kívánságnak, hogy az 
egyetemi sporttelep és sportcsarnok 
felépítése a legsürgősebb teendők kö-
zé tartozik. Az ügyben most nyilatko-
zott dr Ra j c z y Imre, a MEFSOK fő. 
titkára és kijelentette, hogy a vidéki 
egyetemi városokban építendő főisko-
lai sportcsarnokok ügye jól áll. Deb-
recenben már márciusban kész lesz a 
sportcsarnok. A továbbiakban azt 
mondotta dr. Rajezy, hogy a szegedi 
•gyetcnii sport részére • Szukováthy-
téren főiskolai labdarugó és atlétikai 
pályát építenek. Szeretnénk már látni 
az egveieml sporttelepet, meri az 
egyetemi sport egyik pálvárói a má-
sikra kénvtelcn vándorolni, ami a si-
keres fejlődésnek feltétlenül akadálya. 
Remélni lehet, hogy a sporttelep ha-
marosan felépül és; akkor isnjéV meg-
kezdheti fejlődését az egyetemi sport, 
amely évekkel ezelőtt úgyszólván egye-

dtn képviselte a futballban és az at-
létikában, de más sportágban is Sze-
gedet. Van még más feltétele a fejlő-
désnek és ez a jogi fakultás visszaál-
lítása, mert valljuk be őszintén, min-
dig a joghallgatók közül kerülnek ki 
a legjobb sportolók. 

X Nem halasztják «] a SzVSE— 
DMAVAG mérkőzést Jelentettük, a 
pályatakaritási nehézségek miatt a 
SzVSE kérelmet terjesztett elő az 
MLSz-nél, hogy balassza el a február 
22-ére, Szegedre kitűzött DMAVAG 
elleni mérkőzését. Az ügyben B é r c z y 
József intéző járt Budapesten és több 
vezetővel tárgyalt. Bérczy Józseffel 
közölték, bogy az MLSz semmi körül-
mények között nem járathat hozzá 
egyetlen mérkőzés elhalasztásához sem. 

X Lendvalt nem adja kl aa SzTE. 
Találkoztunk L e n d v a i v a l , az SzTE 
Szegeden lakó csatárával, aki amiatt 
panaszkodott, hogy a szentesiek nem 
akarják őt kiadni az újvidékiek részé-
re. 'Előadtam nekik — mondta a já-
tékos —, hogy nyugdíjas állást ka-
pok, mégsem teljesilik kérésemet. Te-
kintettel arra, hogy állás nélkül va-
gyok, kiadatásom ügyében a szövet-
séghez fordulok orvoslásért* 

X Lemondott a SzEAC Intézője. 
V a s s Miklós, a SzEAC intézője és fő-
titkára bejelentette az egyesölet veze-
tőségének, hogy másirányn elfoglalt-
sága miatt lemond tisztségéről. A ve-
zetőség sajnálattal vette tudomásul 
Vass elhatározását. Lemondásától fflg. 
getlenül, Vasa továbbra fs tagja ma-
rad az egyetemi futballcsapatnak. 

X Beomlott a Vasntas-stadion ál-
lóhelye. Súlyos kár érte a SzVSE-t 
Az óriási hőmennyiség annyira meg-
terhelte a Vasntas-stadion fedett ál-
lóhelyét, hogy a tetőzet mintegy 40 
méter szélességben beomlott. Á kár 
többezer pengő. 
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Kertász Laios 
nagy sikere Budapesten 
Rendkívüli sikert aratott és egyben 

páratlan teljesítményt nyújtott a Ma-
gyar Művelődés Háziban n mostani 
háborúban megvakult hős honvédek 
javára rendezett díszelőadáson K e r -
t é s z Lajos, a szegedi egyetem ének-
lektora, a kiváló oratóriuménekes. 
Táviratban hívták meg a díszhangver-
senyre, hogy énekelje el a tenorszóla-
mokat, mert a műsoron szereplő éne-
kesek már nem vállalkoztak a nagy 
zenei teljesítményt kívánó szereplés-
re. Kertész Lajosnak mindössze né-
hány óra állott rendelkezésére a dísz-
hangverseny élőtt és páratlan zenei 
és énekteljcsitményével valósággal 
eseményszámba menő sikert aratott. 
Csszpróba nélkül énekelte Liszt XIII . 
Zsoltárát, ennek az énekkarra és ze-
nekarra irt klasszikus műnek teror-
szólóját, valamint F i g e d y Sándor 
'Szeptember végén* cimü szerzemé-
nyét, amelynek ez volt a budapesti 
bemutatója. A hangversenyt ünnepé-
lyes külsőségek között tartották meg 
a Művelődés Tláza zsúfolt nézőtere 
elölt, megjelent a vak honvédek Javá-
ra rendezett díszelőadáson a kormány-
zó Ur, ott voltak a kormány tagjai és 
a honvédség vezetői. Kertész Lajos 
kivételes és magasrendű zenei teljééit-
ményét, pompás előadását és szfirnva-
ló tenorszólamát nagy melegig©©! 
ünnepellek', úgyszintén a vakok Homé-
ros énekkara és a honvédzenekar sze-
replését. Vitéz Somogyváry G'vnla 
mondott ünnepi beszédet, a zenekari 
és énekkari számok mellett Jancsin 
Ferenc hegedült, majd a Nemzeti Szín-
ház tagjai, előadták a >Fénvtelen lila-
kon* cLinü színmüvet. Kertész Laios 
páratlan teijesitniénve ujabb rendkí-
vüli és értékes,sikert hozott a szeged' 
zenei élet fáradhatatlan, értékes kitű-
nőségének. 

Harmónia hangvarsanyiek 
Csütörtökön 

Schubert-est 
Besílides Mária 

a legnagyobb magyar dalénekesnő 
előadásában. Műsorán a legszebb 
Schubert* dalok. — Jegy Délmagyar-
oracágn&l. (Fischer Annié Jegyek ér-
vényesek.) 

KOZMETIKA 

Távhitek a bőrápolásban 
Aligr van olyan foglalkozás, 

amelyben annyi aok téves nézettel 

találkozunk, mint a bőrápolásban. 

A bizalmatlanság bizonyos mérté-

kig érthető volt a múltban, amíg 

a megszépítés mesterségét titokza-

tosság és rejtelmessé* vette körfii 

s amíg a régi szépítőszerek nagy-

része titkos házi receptek után 

gyakran ártalmas anyagokból ké-

szült. de ma már, amikor a modern 

kozmetika nem a hibák leleplezé-

sével, a bőr feleslegee képződmé-

nyeinek végleges eltüntetésével, az 

öregedési tünetek kiküszöbölésével 

foglalkozik, ezeknek a bizalmatlan-

ságoknak és téves előítéleteknek 

végre meg kell szünniök. 

Hyen téves ama hiedelem, Hogy 

a szépségápoló szerek mérgező 

anyagokat tartalmaznak. Az egyé-

nileg előírt és az arcbőr tipúsának 

megfelelő kozmetikumok nem káro-

sak, sőt a bőr ápolásához és védé-

séhez elengedhetetlenül szüksége-

sek. 

Hibás az a hiedelem is, mely 

szerint a rendszeres arcápolást an-

nak elkezdése ntán állandóan foly-

tatni kell és ha azt, abbahagyják, 

visszaesés állana be. Az artíbűr 

időnkénti ápolása nemcsak frissítő 

hatású, hanem a tisztaság, tebát az 

egészség érdekében is történik és 

bármikor abbahagyható, az ered-

mény mégis mindig jobb a réginél. 

Viszont nagyon helytelen a nálunk 

elterjedt szokás, hogy esak akkor 

keresik fel a kozmetiknst, amikor 

már feltűnően megromlott az arö-

bőr és rajta mélyreható elváltozá-

sok észlelhetők. 

R . O.-N4. 

(Folytatjuk.) 
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Heraionos es vitaminos 
arcvizek, krémek, Olajok, púderek. 

Saeplő elleni fényvédő szerek. 

Re ik r oszKarne 
kwBm etikai Intézete, Szeged, De gé-
nié* tér 11, L em. T®L 26-02. Aro-
ápolás. Szépséghibák, szemölcsök, 
szőrszálak végleges eltávolítása. 
Fénykeaeléa. Tanítványok kiképié-
•e. Okáé bérletrendszer. 

KOZMETIKAI ÜZENETEK: 

Előfizető neje, 28.: L Rossz vér-

keringése idézheti elő, háziorvosá-

hoz forduljon. 2. Hs nem porvaclá-

sos természetű, feltétlenül lehet 

rajta segíteni. 

Szőke leány: Sr.emölősét házi-

lag eltüntetni Mz arcról nem ta-

nácsos, mert annak eredménye 

szép nem lehet. Elektromos úlon 

nyomtalanul eltávolítható. 

A szegedi kir. járásbíróság, 
mint telekkönyvi hatóság. 

30201—1941. tkvi száin. 

Árverési hírdetménykívonaf 
A Szeged-Alsótanyai Népbank vég-

rehajtatónak Furus János végrehaj-
tást szenvedő ellen indított végrehaj-
tási ügyében a telekkönyvi hatóság 
végrehajtási árverést 580 pengő tö 
kekővetelés és járuléka behajtása vé-
gett a kir. járásbíróság területén jevö 
Szegeden fekvő s a 

L Szeged kült. 13692 sz. tkvi be tét-
ben felvett A. I. 1—2 sorsz. 14363—1, 
14367. hrsz. a. szántó a Farkas-hegye 
a Madarásztó-dülöben 1000 n. öl szöll 
u. o. 1101 n. öl kiterjedésű és Funv 
János végrehajtást szenvedő nevén B. 
15-17, 47, 56 sorsz. a. álló jutalékokra 
195 P kikiáltási árban, 

II. az u. o. 14154 sz. tkvi betétben 
felvett A. I. 1-3 sorsz. 14341, 14342 
14352 hrsz. a. szántó a Farkas-hegy; 
a Madarásztó dűlőben 172 n. öl, szöl: 
u. ott 725 n. öl, szöllö u. o. 780 n. öi 
kiterjedésű és végrehajtást szenvedi, 
B. 10, 12 sorsz. szerint megillető Juta-
lékára 576 P 75 fillér kikiáltási árban 

III. az n. o. 14155 sz. tkvi betétbei 
felvett A. L 1—5 sorsz. 14368. 14381 
14382, 14383, 14384 hrsz. a. szántó a 
Madarásztó dűlőben 1561 n. öl szőtte 
a Farkas-hegyen a Madarásztó dűlő-
ben 1180 n. öl szöllö u. a 759 n. öl 
ház Királyhalom kap. 8. sz. a. udvar 
ral u. o. 274 n. öl szántó u. 0. 142 n 6 
kiterjedésű és végrehajtást szenvedőt 
B. 15—18, 48 és 60. sorsz. szerint meg 
illető jutalékra 1492 E kikiáltási ár 
ban elrendelte. 

Az árverést 1942. évi március 16 
napján délelőtt 10 órakor a telekköny 
vi hatóság hivatalos helyiségében Szé 
chenyí-tér 4. sz„ 15. ajtó fogják meg 
tartani. 

Az árverést feltételek a következők: 
1. Az árverés alá eső ingatlanokat 

külön-külön 850—850 P-néi a l a co 
nyabb áron eladni nem lehet. (1908;XU 
tc 26. §.) 

Az árverelnl szándékozók kötelesei 
bánatpénzül a kikiáltási ár 10 száza-
lékát készpénzben, vagy az 1881:LX 
tc 42. §-ában meghatározott árfolyam-
mal számított óvadékképes értékpapi-
rosban a kiküldöttnél letenni, hogy » 
bánatpénzek előleges birói letétbe he-
lyezéséről kiállított letéti elismer-
vényt a kiküldöttnek átadni és az ár-
verési feltételeket aláírni (1881 :LX. 
ta 147, 150, 170. §§; 1906:LX tc 
21. §). 

Az, aki az Ingatlanért a kikiáltás 
árnál magasabb ígéretet tett, ha töb-
bet Ígérni senki sem akar, kötele? 
nyomban a kikiáltási ár százaléka 
szerint megállapított bánatpénzt az ál-
tala Ígért ár ugyanannyi százalékéi a 
kiegészíteni (1908:XLI. tc. 25. §). 

Szeged. 1941. december 6. napját 
Vitéx dr. Hárs sk„ kir. jbiró. 
318 A kiadmány hiteléfii: 

01 v. aláírás.. sh tisztv. 

ÉRTESÍTÉS. Korszerűen felszerelt 

hölgvtodrásziiztetemet 
megnyitottam. A Bagyérdemfl közön-
ség sz. pártfogását kérem. TAKÁCS 
JÜLTA. Széchenyi tér 6 (volt Diller. 
féle üzlet.) 300 
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Előfizetőink havi 

8 0 f i l l é r é r t 
mindennap cserélhetnek könyvet a 
DÉLMAGYARORSZAO kölesönkönyv 
tárában. 

Felelős szerkesztő és felelős kiadó* 

B e r e y G é z a 
Szerkesztőség: Szeged, Kölcsey.utca 10. I. cm. — Éjszakai szerkesztőség: 
Kálvária-utca 14. — kiadóhivatal: Szened. Aradi-utca 8. — Telefon (szer-

kesztőség és kiadóhivatal és nyomda): 1306. 

Nyomatott: ABLAKA GYÖRGY kőrforgógépén Szeged, Kálvária h. 319, 

te'efoo: 10 84. Felelős üzemvezető: Ablaka fetván. 


