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— Halálozás. B o r b á s Liászló 
nr. miniszteri osztálytanácsos 67 éves 
korában julius 11-én délután 6 óra-
kor elhunyt 

T-
_ Kereskedői iparigazolványok ki-

adásának korlátozása. A kereskede-
delem- és közlekedésügyi miniszlé-
riuiu elrendelte, hogy különböző ke-
reskedelmi szakmákban az iparigazol-
vány kiadását igazolni kell. A rende-
let szerint a fűszer-, szatócs és ve-
gyeskereskedés, a vas (acéll), házr-
tartási edény, háztartási eszköz, fém, 
viz, gáz, stb. felszerelési cikk, mű-
szaki cikk, varrógép, kerékpár, mező-
gazdasági gép- és cipészkellék kiske-
resedésekre jogosító iparigazolvá-
nyok kiadása előtt a kereskedelmi és 
iparkamara véleményét kell kikérni, 

— Munkások ás munkásnők esti 
polgári iskolai tanfolyama. A Nem-
zeti Munkaközpont szegedi szervezete 
polgári iskolai esti tanfolyamán ju-
lius 13-án. hétfőn este 6 órakor kez 
dödik azok tanítása, akik az V. és 
VI. elemi iskolai osztályok jó ered-
ményű elvégzésével a polgári iskola 
II., illetve IIT. osztályába való beirat-
kozáshoz szükséges felvételi vizsgára 
készülnek- A tanítás a Szent Imre-
polgári fiuiskpla egyik tantermében, 
a hét öt napján — szombat kivételé-
re! — este 6 órától 9 óráig tart. A 
tanórákon két nolgári iskolai tanár 
tanít. 

— A Magyar Vöröskereszt szegedi 
fiókjához ujabban a következő ado-
mányok érkeztek a harctéren küzdő 
honvédeink részére, amelyeket hálás 
köszönettel nyugtáz az elnökség: a 
Sze^ed-Dobóerdei iskola 3000 simphó 
nia cigaretta, Klein Jenőné (MüJhof-
fer-ékszerüzletből) 1 tollpárnát, Rack 
Gizella tollat, Dietrich Oszkárné köny-
veket és folyóiratokat, ifj. Skultéty 
Sándor 1 kispárnát 2 huzattal, N. N. 
m. kir. postatanácsosné 1 párnát kül-
dött, Szecsődy Istvánné 2 nagy pár-
nát 2 huzattal, Dr. Boross József-ut-
cai óvóda növendékei a nagyon szere-
tett kis pajtásuk, Gallé Veronika em-
lékére koszorumegváltásként 15 pen-
gőt, László Gyula városi kertészeti 
ellenőr Újszeged 15 pengőt, a 9. hon-
védgyalogezred I, zászlóalj 4692 ciga-
rettát és szivart, 83 csomag dohányt, 
ismét 4917 cigarettát, 13 csomag pa-
pirt, 10 doboz gyufát, 10 doboz ciga-
reítáhüvelyt gyűjtött, valamint 1 do-
boz zsilettpengét, 1 szivarkatöltőt, 2 
prémgallért, 1087 könyvet és folyóira-
tot adományoztak, a 14-es honvéd tá-
bort tüzérosztály 10514 cigarettát, 160 
szivart, 65 csomag dohányt, 3 doboz 
gyufát, 388 könyvet és folyóiratot, az 
(V. utászzászlóalj 2599 cigarettát, 275 
gr. dohányt, 10 szivart, valamint 60 
könyvet, 1 csomag folyóiratot, a IV. 
gépvontatású könnyű tüzérosztály 100 
könyvet, 207 folyóiratot, 4 doboz ciga-
rettát, 9 csomag papirt, 24 doboz 
Levente és vegyes, 1 pipát, 3 doboz 
szivart, az V. híradó zászlóalj 68 cso-
mag különböző dohány, 5215 cigaret-
tát, 100 szivart, 2 szipkát, 3 doboz 
gyufát gyűjtött A Szeged-Csongrádi 
Takarékpénztár Téglagyár munkásai 
266.20 pengőt küldtek be a katonák 
dobáSnyszfikségletének beszerzésénél, 
özv. Kolling Gvörgyné 1 doboz sakk-
játékot Dobó János röszkei műkedve-
lői előadásának tiszta bevételét, 20 
pengőt Veress József th. népművelési 
titkár juttatta el a Vöröskereszt cél-
jaira, Farkas Imre vaskereskedő 10 
ezer Levente cigarettát, Dohány Ró-
zsi 100 Mária-érmet adományozott 
Lovász Nándomé tollpárnát küldött 

w a rewflfrnég TéTBfváaa. TC sze-
gedi rendőrkapitányság felhívja mind-
azokat, akik ótott-Kováes Lajos 
Oroszlán-utcai pék üzletében julius 
10-én és 11-én korpából készült ke-
nyeret vásároltak, jelentkezzenek 
kapitányság detektivosoportjánál vá-
rosháza épület, magasföldszint 9. és 
10. szoba). 

— Nyolcnapi fogház esirkedrágitás 
kísérletéért. A törvényszéken Félegy-
házi Pál egyesbiró szombaton dél-
előtt tárgyalta a szegedi piacról csü-
törtökön árdrágítás kísérlete miatt 
bekisért Sztankovics Jánosné do-
rozsmai uapszámosasszonv ügyét. A 
tárgyaláson kiderülj hogy Sztanko-
vicsné nem foglalkozott iparszerüen a 
baromfiárusitással, hanem csak az 
általa vett egy pár csirkét akarta el-
adni. Az árdrágítás vétségét azonban 
igy is elkövette, ezért a biró Sztanko-
vicsnét nyolcnapi fogházra itélte. 

Hurmonos és vitaminos 
arcvizek, krémek, olajok, púderek. 

Szeplő elleni fényvédő szerek. 

n e l i e r O u k a r n e 
fce—ss«tkai tntéssta, Szeged, 
nies tér 11, L em. TeL M-M. Aro-
ápolás. Szépséghibák, szemölcsök, 
szőrszálak végleges eltávolítása. 
Fénykexeléa. Tanítványok kiképző-
M. Okáé 

[Rádió, csillár, villanyszerelés 
VIncze János 

Széchenyi tér 2b. Tel. 18-88. Marnitz tangóharmonika lerakat 

S P O R T 

KOZMETIKA 

V e g y t i s z t i t ó és kelmefestő 
üzememet megnyitottam 

egyelőre lakásomon Hajós-utca 18 ez-
alatt (Felsőváros). Vállalom uri-, női 
ruhák vegyi tisztítását, festését. Ol-
csó árak, pontos kiszolgálás. Levél-
hívásra házhoz megyek, munkáért el-
küldök. POMINIK BÉLA kelmefestő 
és vegytisztitó mester. l fö 

P ú d e r é s rúzs 

AB arcápolÁs egyik legfontosabb 
része: az arc helyes puderezése. 
Előtte mindig a bőr természetének 
megfelelő alapozó-krémet vagy 
krémpótlót kell használni. Közvet-
lenül a bőrre sohsase kenjünk pú-
dert- A púder nappalra feltétlenül 
olyan szinü legyen, mint a bőr szí-
ne, mert fontos, hogy nappal ne 
lássák túlságosan púderezettnek a 
bőr, este azonban élénkebb szinü is 
lehet. Aki krémruzst vagy folyé-
kony rúzst használt, az a USzst pu-
derezés előtt kenje fel. Pnderzésre 
alkalmasabb a vatta, mint a bár-
sony- vagy bőrpufni, amely inkább 
elkeni, mint rászórja a púdert az 
arcra. 

Nagyon vigyázni kell a púder 
megválasztásánál, hogy az az arc-
bőrhöz illő legyen. Idősebb hölgyek 
nagyon sokszor esnek abba a hi-
bába, hogy fehér púdert haszálnak, 
ami előnytelen, a ráncokat sokkal 
jobban feltünteti. 

Az arö kikészítése mindig össz-
hangzásban legyen a ruha színével 
is, a szájruzs és az arcruzs színé-
nek mindig egyezniük kell. Külföl-
dön a nők nappal is használnak 
szemárnyékoló festéket. Nappalra 
csakis halvány világoskék ár-
nyalatú festék ajánlható discréten 
felrakva. A nappal erősen festett 
szemhéj nemcsak, bogy nem szép, 
de az arcnak fáradt tekintet is ad. 
A discréten használt szemhéjfesték 
a kis szemet nagyobbá és élénkeb-
bé teszi, 

R. O.-nó 

KOZMETIKAI ÜZENETEK: 

Mária asszony! 25. Ha zsíros a 
bőre helyesen ápolja a leirása sze-
r in t 

Vidéki előfizető neje! Napozzon 
sokat és zsiroldó arcvizzel három-
szor naponta tisztítsa le bőrét. 

Hűséges olvasó: Nyírassa egész 
kopaszra fejbőrét nyárra és napoz-
zon sokat ősszel és télen kvarcol-
tassa s akkor reménye lehet kitolni 
kopaszosodása határát 

Mégegyszer SzFiE—SzAK 
ifjúsági döntő a déli bajnokságért 

a felsővárosi pályán 
Szeged vasárnapi futballműsora 

a felsővárosi pályán bonyolódik le 
és a program keretében rendezik 
meg a SzFIE—SzAK déli ifjúsági 
bajnoki döntő első mérkőzését A 
két Bsapat között ez már tudajdon-
képen a második játék a bajnoki 
címért, de a sok óvás miatt újra 
kell játszani az egész küzdelmet A 
megsemmisített meocs szintén a 
felsővárosi pályán volt és a SzFIE 
győzött 2:1 arányban. Ezen a mér-
kőzésen a szerencse döntötte el a 
pontok sorsát, éppen ezért nehéz len-
ne jóslásokba bocsátkozni az ered-
ményt illetlen; a küzdelem ezúttal 
is teljesen nyíltnak ígérkezik, a 
honi pálya mindenesetre a felsővá-
rosiaknak jelent előnyt. A délután 
fél 7 órakor kezdődő mérkőzést 
nem Lintner, hanem Jédal vezeti, 
ezt megelőzően, fél 5 érakor pedig 
az utolsó I. osztályú Csoportbajno-
ki meccsre, SzFIE—Móraváros ta-
lálkozóra kerül sor. Ez a küzdelem 
is nyíltnak Ígérkezik és itt is fenn-
áll a pályaelőny a felsővárosiak ja-
vára. 

Van még egy I I . osztályú oso-
portbajnoki is vasárnap, ezt a já-
tékot a Szabadság-téren rendezik 
meg a SzATE és a Kisteleki TE 
között délután 4 érakor. 

— O O O — 

X Vasárnap délelőtt 10 órakor; 
Szeged város lcventeatlétikai bajnok-
ságai a Hunyadi-téren. A jól sikerült 
uszóbajnoki küzdelem után, vasárnap 
rendezik mag Szeged város levente-
atlétikai bajnokságait. Ebben a sport-
ágban is kitűnő teljesitmények várha-
tók, mert az atléták szorgalmasan ké-
szültek fel a küzdelemre. A leventék 
kőzött igen sok ismert atléta van, 
már csak azért is megérdemli az ér-
deklődést a verseny, amely délelőtt 
10 órakor kezdődik a Hunyadi-téri 
sporttelepen. 

X Tisza—Maros körzeti nszóviadal 
az ujszegedi -versenyuszodában. Va-
sárnap délután 6 órakor kerül eldön-
tésre az ujszegedi versenyuszodában 
a Tisza—Maros körzeti uszóbajnoki 
viadal. A küzdelemben a szegedieken 
kivül Hódmezővásárhely és Szentes 
úszói is rajthoz állnak. A lelek sze-
rint a szegediek kerülnek ki győzte-
sen a versenyből. 

X A SzEAC Topolyán, az MVSE 
Makón játszik vasárnap. Vasárnap 
még NB III. osztályú mérkőzések lesz-
nek. A mérxőzések közül Makón ren 
dezik meg délután 6 órai kezdettel az 
MVSE—SzTE találkozót. Az NB II. 
osztályú makói csapat reálisan szá 
mitva, gyözui fog. Az egyetemisták 
Topolyán játszák le utolsó bajnoki 
meccsüket. Favorit a topolyai csapat, 
ügyes taktikával, lelkes játékkal 
azonban el lehetne hozni legalább az 
egyik pontot. 

X Céllövészet. A SzVSE rendezésé-
ben szombaton délután megkezdődött 
a Vasutas-stadion lőterén a MÁV-
üzletvezetőség vándordijáért a nagy-
szabású céllövő verseny. Szombaton az 
elődöntöket vívták meg, a döntőkre 
vasárnap reggel 8 órától kezdve ke-
rül sor. 

X A SzVSE-vízilabdacsapat Szen-
tesen. A SzVSE vizilabdacsapata az k 
B) osztályú bajnokság keretében, ve" 
sárnap Szentesen méri össze erejét s* 
SzMAV-val. Ha a SzVSE ugy tud ki-
állani a küzdelemre, ahogy a vezető-
ség tervezi, akkor mind a két pontot 
elhozza Szentesről a csapat. 

X Egy évre eltiltották a játéktól, 
mert félrevezette a szövetséget. A* 
MLSz a szövetség szándékos félrevc 
zetéséért egvévre eltiltotta a nyilvá-
nos szerepléstől Kelemen Károly 
MAK-játékost. Kelemen ugy követt® 
el a szövetség félrevezetésének * 
vétségét, hogy amikor benyújtott* 
igazolását a Makói AK-hoz, elhallgat-
ta, hogy a Fóti SE igazolt futballis-
tája. Ezen túlmenően is vétséget kö-
vetett el, amennyiben amikor aMAK-
hoz leigazolták a Stadler FC-nél je-
lentkezett és itt, mint a Fóti SE fut-
ballistája akart átigazolást szerezni. 

X A SzVSE Hódmezővásárhelye". 
A SzVSE labdarugócsapata vasárnap 
Hódmezővásárhelyen vendégszerepek 
Ellenfele a HTVE lesz. A mérkőzést 
a HTVE-pályán rendezik meg. 

X Játékosnézés. A Szeged folytat-
ja játékosszerző akcióját — mondt* 
Markovies Szilárd, a Szeged ügyveze-
tő-elnöke. Hesser Tibor edző szómba-

ton Budapestre utazott megfelelő uta-
sítással ellátva. Az edző Budapesté* 
érintkezést keres Fiala Antallal ós kö-
zösen látnak hozzá a frissítésbe® 
szükséges játékosok megszerzésébe* 

F E R E N C J Ó Z S E F 
KESERŰVÍZ 

Szeged, sz. kir. város közellátási ] 
hivatala. 

Hirdetmény 
A m. kir. földmüvelésügyi minis* 

ter ur 114.420- 1941. számú rendeleté' 
ben a bevonult gazdasági cseléd el-
tartottjai részére gabonaszegődménf 
kiszolgáltatása ügyében a következe-
ket rendelte el: 

a munkaadó gazda a bevonult éve* 
gazdasági cseléd eltartottjainak csak 
a lakást, a szegődményes fűtőanya-
got és földet, valamint az állattartó"' 
köteles szolgáltatni. Nem köteles el-
lenben kiadni többek közt a gabona* 
szegődményt. 

Az 1942. évi termésű gabonábó' 
azt a részt, amely beszolgáltatandó/ 
kizárólag a Hombár, valamint anna" 
fő és albizományosai v á s á r o l h a t j á k 

meg. A beszolgáltatandó gabona-
mennyiségből a munkaadó a bevonó'" 
cselédje, családja számára gaboná® 
nem adhat el. Nincsen a/onban ak"-' 
oálya annak, hogy az elszámolási* 
meghagyott kenyérgabonából a mun-
kaadó a szegődményt a bevonult cse-
léd családjának kenyérgabonajegy 
lenében kiszolgáltassa, az ingyen"* 
kenyérgabona kiszolgáltatását mun-
kateljesítéséhez Kösse, továbbá a 
teljesített munkáért kárpótlást kér-
jen. A munkaadó a takarmánygabon* 
kiszolgáltatása esetében a takarmány-
gabona ellenértékét kérheti a hadb*J 

Ki-
vonult cseléaje családjától abban 
esetben, ha a takarmánygabona 
szolgáltatására rem volna kötele** 

Szeged, 1942. julius 11. 
Polgármert** 

Üveg, porcellán és diszmüár" 
szükségletét 

'zerezze be T Ó T H I S T V Á N ' - * ! * , 

Tisza Lajos kórul 45 szám. — 
ciális képkeretező műhely. -".áj 
Nemzeti Takarékosság tagja. 1 


