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_ A mentők hírei. Szombaton del-
fclhlt Dékany József 36 éves, a gyalui 
Nherparti majorban lakó gazdusugi 
cm:ledet az örhalmi niajorbuu, ahova 
gatoája küldte, a lo megrúgta. Súlyos 
b- .sö sérüléseket szenvedett. A kihi-
v< tt mentők a sebészeti künikara 
hozták. — Szombaton délután 3 órakor 
N) ári László Mora-ulca 24. szam 
al dti lakos haragosa verekedés köz-
bi a összeszurkálta. Ilátán cs balkezén 
tó' b szúrt sebbei a mentők a közkór-
ha .ha vitték. 

— Hirtelen halni. Márki Istvánné 
62 eves nyugdíjas postafőfelügyelö fe-
le.* ége pénteken este 8 óra ulan rosz-
szul lett a lakásán, úgyhogy a mentők 
bevitték a belgyógyászati klinikára. A 
klinikán rövid idő múlva eszméletlen 
lelt, majd este 11 órakor meghalt. A 
hirtelen haláleset kinyomozása folya-
matban van. 

— A közüli hid javítása. A Délma-
gyarország pénteki számában közöl-
tük a közúti hid javítási munkálatai-
val kapcsolatban kiadott városi hir-
detményt, amely ugy intézkedik, hogy 
a javitási idő tartama alatt öt tonná-
nál nagyobb sulvu jármüvek nem köz-
lekedhetnek a hidon. Értesülésünk sze-
rint a hid javításra a szerkezet meg-
rongálódása miatt volt szükség sürgős 
intézkedéseket tenni, a rongálódás 
azonban nem olyan nagyarányú, hogy 
súlyosabb következméyektől kellene 
tartani s hangsúlyozzák a városházán, 
hogy aggodalomra nincs semmi ok. 

• _ Kerékpárlopások. Már nincsen 
olyan nap, bogy a rendőrségre ne ér-
kezzen egy-két feljelentés kerékpár-
lopás mialf. Szombaton is feljelentést 
tett ismeretlen tettes ellen Horváth 
János Móra-utca 21. szám alatt lakó 
egyetemi hallgató, mert julius 23-án 
délelőtt 11 órakor a Nemzeti Bank 
elől éllopta 400 pengőt érő kerékpár-
ját _ Nemes Nagy István Horthy Mik-
lós utca 9. szám alatti lakos szintén 
ikerékpárlopást jelentett be a rendőr-
ségen. Ismeretlen tettes lakása etől 
lop a él, mig pár percre betért. 300. 
pengőt érő kerékpárját. A rendőrség 
a feljelentések alapján megindította 
a nyomozást és egyben kéri a közön-
séget, bogy a lehető legnagyobb vigyá-
zat mellett hagyják az utcán kerék-
páráikat és lakatolják le, mert ugv 
mé"i» kevesebb esély van arra, hogy 
a kerékpár közelében ólálkodó tolvaj 
o! morje és el tudja lopni kerékpárju-
kat. 

SZIN H ÁZ! KÖZGAZDASÁG 

A színházi iroda hírei 
Bérletben biztosítsa helyét a jövő 

sziniévadban. A színház gazdasagi di-
vata laban változatlan erővel iolyik 
tovább a bérletezes. Annak ellenere, 
hogy a bemutató bérlet földszinti he-
lyei cs páholyai úgyszólván teljesen 
elfogylak, a közönség érdeklődésé 
még most sem csappant meg. sőt 
anunt az előjelek mutatják, az operá-
val bővített A-bérletre és a két ope 
rát magában foglaló tisztviselői bér-
letre még nagyobb érdeklődés nyilvá-
nul meg, mint a bemutató bérletek 
iránt. Mindenkinek érdeke, hogy mi-
előbb jelentkezzen a szinház titkár-
ságánál bérletei lekötésére, mert min-
denki annál i©bb helvet kap, minél 
előbb köti le bérletét. Bérletváltás 
naponta délután 6—fél 9 óráig a szán 
házi titkári irodában. Telefon: 20-90. 

lnguien ad iuK 
ongörósofenak 

a leguabb ármegállapitá rendelet etap-
ján kiszámított, 320 tételű szőr- és 
fonslbeváltási ártáblázatunkat. 

Lévai és Böhm angóraszőrbeváltó. 
Budapest, V., Ronyva-utca 5. szám.] 
Aruátvétel reggel 8—10-ig. 

A szegedi kereskedelmi és 
iparkamara hirei 

Kt n j iparjogositvány iránti ke 

relniek véleményezése. A 33.800— 

1934. Ip. M. sfc. rendelet ugy ren-

delkezik, hogy az iparjogositvá-

nyok el nyerési iránti kérelmeket 

az iparhatóságok kötelesek véle-

ményadás végett az illetékes ipar-

kamarának megküldeni. A rende-

let megjelenésével egyidejűleg az 

iparügyi miniszter arról értesítet-

te a kereskedelmi és iparkamarát, 

hogy a 33.809-1943. lp. M. sz. ren-

delet végrehajtására vonatkozólag 

a kereskedelem- és közlekedésügyi 

miniszterrel egyetértve rövid időn 

belül részletes végrehajtási utasi-

oTvatt igény, amelyet csak' a Hasz-

nálati mintaoltalom volna képes 

kielégíteni és a külföldi használati 

minták tula jdonosai gyakorta óhaj-

tanák ezt az oltalmat hazánkban is 

rregszerezni. ? 

E nagyjelentőségű tervezeteket a 

kamara érdekeltségével megfogja 

tárgyalni és véleményét a tárgyalás 

alapján fogja megmondani. 

A gerebenezett kender és a mo-

sott gyapjú nem esik a textilren-

dr let hatálya alá. Adott esetben 

felmerült az a kérdés, vajjón a ge-

rebenezett kender, ilctőleg a mosott 

gyapjú félkész árunak teklplendő-é, 

tehát a 007.100-1943. K. M. sz. 

rendelet alkalmazása szempontjá-

ból textilárunak kell-e tekinteni. 

A közellátási miniszter közölte S 

kamarával 37.415—1943. VI. I. sz 

rendeletével, hogy a textilrendelét 

alkalmazása szempontjából félkésr-

óru alatt azt az árut kell érteni, 

Dr. b e r t a l a n j ó z s e f 
v e g y é s z m é r n ö k 

c y á n v á l l a l a t a 
Szakszerűen, megbizhatóan eyánoz 
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Szeged sz. kir. város polgármesterétől 
32.688—1943. IT. 

Hirdetmény 
a mezőgazdaságról és n mezőrend-

örs gröl szóló 1894. évi XII. tc. VII. 
fejezete, valamint a mezőgazdasági 
terményeknek tűzveszély elleD való 
véd< lméről szóló 194.700—1941. B. M. 
számú rendelet 4. jj-ának (2) pontja 
alapján elrendelem, hogy a kalászosok 
Irarfilása után visszamaradó tarlót 
minden írnzda köteles nz ara(ás| fcö-
vefti 8 napon b*|iil alászántani. 

A tarlók kötelező alászánlása nem. 
Osak a tűzveszély lényeges csökkenté-
sét szolgálja, hanem ezze] a káros 
gyomnövények kiirtása a legkönnyeb-
ben elérhető, sőt a talaj kiszáradása 
lényegesen csökkenthető. F.zérf » far-
'ók alászánlása minden gazda érdekéi 
is szolgálja. 

'A tarlók ©lészánlisának megtőr-
tóntét az elsőfokú közigazgatási ható-
ságok utján etjenőriztetem és a mu-
lasztók ellen « Jdhágási eljárást hala-
déktalanul mag fogom indítani. 

1 Szeged, 1943 julius 23-án, 

Dr, Páltr József polgármester. 

X Országos nszókongresszus Pali-
cson. A Magyar Uszó Szövetség, illet-
ve annak megbízása alapján a Palicsi 
Sport Klub julius 31-én és augusztus 
1-én rendezi Palicsfürdőn a XXIV. or-
szágos uszókongresszus versenyeit. 
Szabadka városa messzemenő figyel-
mes támogatásban részesiti az uszó-
sportnak eme országos megmozdulá-
sát. A várossal és a PSK-val Fehér 
J. István, a déli kerüiet elnöke hozta 
létre a megállapodásokat és az összes 
előkészítő munkálatok az ő irányítá-
sával történtek. Ezen a kongresszuson 
indul útjára vitéz nagybányai ifj. Hor-
thy Miklós, a MUSz elnöke által ala-
pított vándordíj. A kormányzói ván-
dordíj 1934-ben a mi kerületünkből, 
Szegedről indult el és kilenc évi or-
szágjárás után 1912-ben a ceglédi kon-
gresszuson végleg ide került vissza, 
amikor a déli kerület örökös tulajdo-
nába ment át. A sors ugy látszik ugy 
akarta, bogy az ifj. Horthy Miklós-
vándordij is innen induljon el, a déli 
kerületből, amit a szövetség elnöke, 
F"ehér J. István elgondolása alapján 
és javaslatára alapított. A kongresz-
szusi versenyekre 3—400 vidéki ver-
senyzőt vár a szép bácskai fürdőhely. 
De ott lesz a világhíres magyar válo-
gatott vizipólócsapat is a legjobb ma-
gyar válogatott versenyzőkkel együtt, 
akik a kongresszusi versenyszámok-
ban, hanein országos nyílt versenyben 
indulnak. Ugyanakkor szentelik fel a 
Palicsi SK-nak a palicsi tóba cölö-
pökre épített szép 50 méteres verseny, 
pályáját is ünnepélyes kerelek kőzött. 

X Atlétikai bajnokságok. Ma dél-
előtt fél 10 órakor rendezi nagy érdek-
lődés melleit a SzVSE a délkerületi 
egyesületi bajnokságok Harmadik for-
dulóját a Vasutas-pályán. Ugyancsal; 
a Vasutas-pályán rendezi a Magyar 
Atlétikai Szövetség augusztus 22-én 
a Budapest—Vidék válogatott atlétikai 
viadalt. A szövetségnek ez a kitünte-
tése az utóbbi időben országos viszonv-
latban is számottevő eredményeket 
elérő szegedi atlétikát jutalmazza. 

X Kecskeméti, a SzVSE kerékpáro-
zója háromnapos versenyen vesz részi. 
A verseny utvonala: első napon Bu-
dapest—Nagyvárad. 2-ik nap: Nagy-
várad—Kolozsvár és Kolozsváron a 
házak közötti versenv. A többi ver-
senyző Nagyvárad—Kolozsvár és Ko-
lozsváron a házak közötti versenyre 
neveztek be. 

tást fog kiadni. Addig, amig ez! a í , m c l v a munkagépekről (szövő, 

végrehajtási utasítást a k a m a r á k ' k ö l s z v 6 , i , e , ő l e S hurkológépekről) 

már lekerült, de nem esett még át 

azokon a kikészitési műveletekért1, 

ámelvek azt mint készárut keres-

kedelmi forgalomképes állapotba 

hozzák. A gerebenezett kender és -a 

mosott gvapju ehhez képest nem 

esik a 00*7.100—1943. K. M. sz. rerte 

delet hatálya alá. 

meg nem kapják, az iparjogositvá 

nyok kiadását, illetőleg a megkí-

vánt egyéb engedélyek megadását 

ne véleményezzék, hanem az eléjük 

kerülő ilyen ügyeket tartsák füg-

gőben. Ez alól kivételnek csak egé-

szen rendkívüli méltánylást ér-

demlő esetekben van helye, pél-

dául a mostani háborúban megrok-

kant folyamodók részére kiadandó 

iparjogositványoknál. Ilyen ese-

tekben is azonban a kamarai véle-

ménynek az iparhatósággal való 

közlés előtt az illetékes miniszter 

hozzájárulását meg kell szerezni. 

A kamara ezúton is értesíti azokat, 

akik iparjogositványért folyamod-

tak, hogy ügyüknek a kamaránál 

való függőben tartása miniszteri 

utasításra történt és mindaddig, 

amig a 33.800—1943. Ip. M. sz. ren-

delet végrehajtási rendeletét a ka-

mara nem kapja meg, az iparható-

sáogk által a kamarához beküldött 

kérelmekre vonatkozó véleményt a 

kamara nem adhatja meg. Mihelyt 

a végrehajtási utasítást a kamara 

megkapja, a kamara azon lesz, 

hogy a rendi;ivü( nagy számban 

felgyűlt kérelmeket a legyorsabb 

véleményével együtt az iparható-

sághoz visszajuttassa. 

Elkészült a szabadalmakról szóló 

törvény, illetve a használati minták 

oltalmáról szóló rendelet tervezete. 

A m. kir. Szabadalmi Bíróság el-

készítette a találmányi szabada-

lomról szóló törvény és a haszná-

lati minták oltalmáról szóló rende-

lettervezetét. 

A találmányi szabadalmakról 

szóló törvény tervezete hivatva van 

egyfelől arra, hogy az 1895: 

XXXVI I . t. c-t közel félszáz év 

alatt módosított és kiegészített har-

mincnál több jogszabály szétszórt 

c.nyagát egyesítse és másfelől meg-

szüntesse azokat a belső állami jog 

terén fennálló akadályokat, ame-

lyeknek következtében hazánk ez-

ideig nem ratifikálhatta az ipari 

tulajdon védelméről szóló nemzet-

közi uniós egyezmények az 1934. 

évben Londonban átvizsgált szöve-

gé l 

A használati mintaoltalomra vo-

natkozó kodifikáció egy az ipar-

jogvédelmünk terén fenálló joghé-

zagot fog betölteni. Különösen 

azok, akik a gyakorlati élettel ál-

landó érintkezést tartanak fenn, 

tapasztalják, hogy gyáripari; kér és-

kedelmi és kézműipari oldalról 

egyaránt uap mint nap jelentkezik 

Hormonos fis vitaminos 
arcvizek, krémek, olajok, púderek. 
Szeplő elleni fényvédő szere/, 

K C I T C R O S Z H A R N t 
Kozmetikai intézete. Szegei, 
Dugonics-tér II. I. em. Telefon 26-02 

Arcipolás. Szépséghibák, szemdicsők, 
szőrszálak végleges eltávolítása. 
Fénykezelés. Tanitványo* kiképzése. 

O l c s ó b é r l e t r e n d s z e r . 

KOZMETIKA 

Természetes szépiiőszerek 
A kozmetika terén mindjobban ér-

vényesül az a felfogás, hogy az arcbői 
szépségét cs fiatalságát nem csupán .3 
pipereszerek tömegével lehet elérni 
vagy megtartani, hanem a technika ék 
kémia eszközei mellett igen jelenté-
keny szerepe van a kozmetikában az 
egyszerű, olcsó és természetes gvógy-
tenyezőknek is: a napnak, a viznek év 
a levegőnek. 

Már a legrégibb időkben felismer-
ték e gyógytényezöknek erejét. A ró-
maiaknál a fürdés és a testhigiéna * 
legnagyobb fokon állott és a görögök-
nél rendszeresen alkalmazták a nap-
fürdőket. A középkorban viszont me-
nekültek a nap elől, a fürdést is feles-
leges fényűzésnek tartották, a bőr ki-
ütéseit, hiháit. szépségtapasszal és 
vastag piiderréteggel leplezték. Csak 
a legutolsó évtizedekben virradt fel is-
mét a testápolásnak ujabb hajnala és 
valósággal a köztudatba vésődött, 
hogv minél többet tartózkodunk a sza-
bad levegőn és minél észszerűbben 
használjuk fel az istenadta termésre-
trs gyógvtényezőket, annál jobban 
ápoljuk egészségünket és vele együtt 
szépségünket. R O n * . 

(FolvtatjujO 
k o z m e t i k á t ü z e n e t e k ? 

n. J. Makó. Szemölcsöt házi keze-
léssel eltűntetni nem lehet eredménye-
sen. 

Napozó. Asránvi olajat ne hasz-
náljon Az ön arcbőrének árthat. 

Fiatal as'znnr. Vigyázzon a pude. 
minősegére. Gyulladást idézhet elő 

36 éves gyermektelen szép özvegy 
1590 pnpö kimutatható havi jövede-
lemmel hozzáülő élettársat keres 
intelligens úriember személyében/- -L-
Érdeklődni >Vagyon nem feltétel* 
jelifiére a kiadóba- 3M. 


