
K i v o n s á g h angve r s eny 

Szombaton este a Vasutas-stadion-
b a jó| sikerült kivánsághangversenyt 
rendeztek a szegedi munkások a hely-
őrségben ápolt sebesült katonák ja-
vára. Téves intézkedés folytán azon-
ban a sebesült hősök nem vehettek 
részt az előadáson, vasárnap azonban 
már ők fogják adni a közönség zömét 

A gazdag és színvonalas műsor-
ban Gyurkovics Mária és Laezó Ist-
ván, a m. kir. Operaház. Mészáros Agi 
és Kolthay Gyula, a Nemzeti Színház 
tagjai. Ka rácson vt Margit, a magvar 
népdaléneklés t uö»« Korzsénvi 
Elly, Molnár Ibolya és Mester Gvörgv 
szerepeltek nagy sikerrel. Az előadást 
Veszely Pál. Szeged kedvence konfe-
rálta derültséget keltve. A háziezred 
zenekara Kéhler Béla Magyar visriá-
téknyitányát Interpretálta Az elő 
adást vasárnap megismétlik. 

—©Oo~ 

— Letartóztatott árdrágítók. Pén-
teken este a tanvai kisvasuton az ár-
allenőrők tetten érték Dombi Erzsébet 
Polgár-utca 19. szám alatti lakost-
amikor a tanyáról 65 kiló borjubust 
hozott be a városba. Kihallgatása so-
rán Dombi Erzsébet bevallotta, hogy 
a borjut Kis István tanyai gazda vág-
ta le feketén és a búst Kistől vette 
kilónkint 5 pengő 50 fillérért. A nagy-
mennyiségű borjhust egy szegedi ven-
déglősnek akarta szállítani, aki viszont 
ű pengőt igért a fekete borjúhús kiló-
jáért. Dombi Erzsébetet kihallgatása 
után átkísérték az ügyészségre, ahol 
előzetes letartóztatásba helvezték Kis 
István ellen az eljárás megindul!. — 
Ugyancsak a kisvasul állomásán ér-
ték tetten az árellenőrök Molnár Ist-
vánt, az egyik tiszai fürdőház altiszt-
jét, aki 17 és fél kiló borjúhúst hozott 
magával a tanyáról Molnár a borjú-
húst, amint kihallgatásán vallotta, ki-
lónkint 5 pengő 20 fillérért vette. 
Megindult ellene az eljárás. 

— Patme... Ma még csak néhánv 
százan emlegetik ezf a nevet, holnap 
már a félváros róla fog beszélni és 
holnapután ő lesz a téma mindenütt. 
Fatme, a gondolatolvnsónő a Czájs-
eirkusz legnagyobb attrakciója, de jó-
val több annál, mint amit ebben a 
zsánerben megszoktunk. Ügyes mnemo-
feehnikusok tucatjával szaladgálnak az 
artisták világában, ám ezek produk 
elóiban csak a >szervirozás» változik 
a lényeget illetőleg azonban mindig 
érződik egy kis vásárt »csodapók*-lz 
Ennek a teljes hiánva és az igazi vi-
lágattrakciókat iellemző nagyvonalú-
ság az, ami a Fatme átnév alá rejtő-
zött eleven lélektani rejtély >számái« 
magasan föléje emeli minden eddig 
látottnak Fatmé nem az impresszárió-
jának ügyesen feltett kérdéseire felel. 
Ma már csak a közönség legnnivahb 
része nem tudja, hogv ezekben a kér-
désekben mindig benne vannak a fe-
lelet adatai. Fatme ezf az artista •tol-
vajnyelvet* nem használja. Menedzse-
re egyáltalán nem Is intéz hozzá kér-
dést. tehát sem számokat, sem betű-
ket nem közöl vele Valaki leir egv 
hatjegvü számot. Az utolsó számie-
gyef még le sem Irfa jóformán. Fat-
me már mondja. Fgv másik néző egv 
dátumot említ. Fafme megmondja bosy 
azon a nauön az illető életében miféle 
eseménv volt Például; az édesapja 
halt nieg 75 éves korában szívbajban 
Asszonyokra ránéz és megmondta, 
hány gyermekük van Neveket, szfile-
tési adatokat kitalál, bonyolult mon-
datokat recitál anélkül, hogy bármi-
féle segédeszközre szüksége lenne. 
Ilvet eddig a szegedi közönség nem lá-
tott. ennek a nőnek valóban röntgen-
szeme van — mondiák Fatme heiárfa 
a világot, két évtizede produkálja 
csodálatos képességeit. Látni őt nem-
csak érdekes élménv. de elgondolkoz-
tató nrobléma is Most. hogv világiáró 
kömtia során Magyarországon jár 
magvarul produkálja magát. Egyéb-
ként német anvanvelvű. ezenkívül hal 
nyelvet beszél tökéletesen. Érthelö 
hogv a Czája-cirku^znak »a nő. aki 
mindont tud*, a főaftrakeiöja Valóban 
mindent tud: zsúfolt házakat is tud 
varázsolni a nyári melegben a manézs 
jbüvös ponyvasálra alá. 

A jK'azügyí az^aíoság 
k. ezléss a számolélapokrji 

(A DélmagyarorscAg munkatársá-
tól) A szegedi pénzügy igazgatóság a 
következő közleményt bocsátotta kl a 
számolólapok bevezetésével kapcso-
latban: 

— A fogadókban, vendéglőkben. 
kávéházakban és a többi kötelezett 
helyen lerovandó számolólapok illeté-
kéről szóló rendelkezésekről ismétel-
ten jelentek meg ismertetések a sze-
gedi napilapokban így a Budapesti 
Közlöny julius 29-i 168. számában 
megjelent 153.600—1943. P. M rende-
let is közöltetett kivonatosan. A köz-
lésekből azonban kimaradt a rendelet-
nek az az újítása, mely szerint az 
üzemek tulajdonosai az illeték lerová 
sának módiát a vendégekkel (vásár-
lókkal) közölni tartoznak a helyisé-
gekben k 'függesztendő figyelmeztető 
tábla utján abban az esetben, ha * 
számolólapol másolattal állitiák ki #« 
az illetéket a kiállítónál maradó má 
solaton kell leróni, továbbá az olvar 
helyiségekben, ahol a vendég (vásár 
ló) részére pénztárgépnél kiá'lifof: 
szelvényt adnak s az árut ennek be-
vonása ellenében szolgáltatják kl. 

— Olvan helyiségekben, ahol a 
számolólapok másolattal adatnak k' 
és a bélyegezett másolat a kiállító 
riál marad, továbbá ahol a pénztár-
géppel kiállított és az áru kiszolgál 
tatása ellenében visszatartott szelvé-
nyen történik a számolólap iBetéké 
nek lerovása, a kővetkező szőveefi fi-
gyelmeztető táblát kell kifüggeszteni • 

»Phben a helyiségben a Számnlólan 
illetékét a számolóién másolatán réiák 
le«. Illetőleg: »FT.ben a helyiségben n 
számolótan illetéket a pénztári szel-
vényen róják !e«. 

Szegedi győzelmek a pal'cs5 

uszókonorcsszus eJsőnaoján 
Szabadka," julius 31. Szombaton dél-

előtt sinautóbusszal megérkezett Pa-
licsra vitéz ifj. Horthy Miklós, a Ma-
gyar Uszó Szőve :g elnöke a szövet-
ség vezetőségével. 

Szombaton megkezdődött Paücsfür-
dfln az uszókongresszusi verseny. Ifj. 
Horthy Miklósnak, a MUSz elnökének 
kívánságára az úszókon,gresszus elma-
radt. 

Először a Palicsi Sport Egylet uszó-
pályáját szentelték fel a palicsi tavon. 
A felszentelést I j j a s József érseki 
biztos végezte, majd dr. V ö l g y i Já-
nos üdvözölte ifj. H o r t h y Miklóst, á 
MUSz elnökét, aki válaszában hangsú-
lyozta. hogy a legfőbb cél a magyar 
úszósport egységének megteremtése 
Kijelentette, hogy boldogan érkezett a 
felszabadult Szabadkára. 

Ezután megkezdődött a verseny 
Eredmények: 

100 méferea gyorsulásban 1- Há-
mort NSE 1:02.6. 2. dr Papp PAC 
1:04.3. 3 Balugyánszky Szegedi UE 1 
perc 05.5 mp. 

100 méteres hölgy mellnszásban 1. 
Molnár Borbála BEAC 1:39, 2. Kovács 
Borbála (Kolozsvár) 1:39.1, 3. Kiss 
Vera SzUE 1:42.6. 

200 méteres mellúszásban 1 Kiss 
SzUE 2:58.8, 2. Bodoni ESE 3:01.1. 3. 
Lakacsi SzUE 3.07. 

100 méteres hölgy gyorsúszásban 
1. Littomericzky SzUE 1:21, 2. Kiss 
SzUE 1:22.8. 

200 méteres hölgy gyorsúszásban 1 
Littomericzky SzUE 3.29.6. 

400 méteres gyorsúszásban 1. Hgs/ 
nos (Szolnok) 5:16.4 perc. (MTI) 

A színházi iroda hirei 
Keresse *el a színház gazdasági hí 

vatalát és jegyezze le bérleteit. Au-
gusztus elseje a legalkalmasabb idő 
pont arra, hogv mindazok, akik jövő 
évi bérleteiket még nem jegyezték le. 
ezt megtegyék. Nvaralás előtt igv min-
denki nyugodt lehet, hogy a jövő évre 
már biztosította helyét a sziriházi elő-
adásokra Nem érdemes tovább várni, 
mert minden nappal csőkkennek az 
esélvek, hogy jó helyre kap jegyet az 

[illető Á tisztviselői bérletek tömeges 
Mejegvzése most történik épp ezért a 
színház gazdasági hivatala hétfő'ől 
kezdve fokozott felkészültséggel áll 37 
előreláthatólag tömeges érdeklődők 

I szolgálatába A bérletek kiváltása ré-
!vén a bérlő közönség isten nagv ked-
vezménnvel járhat színházba. hiszen a 
tisztviselői bérleteknél 40 száraiékos 
kedvezménvt nvuit a S7inház Hivata-
los órák naponta délelőtt 10—12 óra 
és délután 6-tól fél 9 óráig. Telefon: 
26-9Í1 
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Heípp"' v a n ! 
haszná!*on mentolos 

i • « » sT t 
K- ipha tó D u d á s n á l 

*7écvén<'i fór 2 a. 

ttárkás töltőtollak 
, rayv raktára | 

T r e i u H S, ő s T á r t c 
'ószerkerésk^dés vtausál tér Kiss Dávid | 

Irha 

K O Z M E T I K A 

Természetes szé- i őszerek 
(Folytatás) 

A napfény bőrünk Közvetítésével a 
szervezetbe jutva, egyik legfontosabb 
éltető elemünkké válik, mert a szer-
vezet anyagcseréjét fokozza, a bom-
lási termékek kiüritését elősegíti és a 
vérképet előnyösen változtatja meg. A 
napsugarak nemcsak a szervezetre 
gyakorolt általános hatásuk miatt el-
engedhetetlenül fontosak, hanem 
számtalan bőrbetegségre (fiatalkori 
pattanások, zsiros arc és fejbőr, haj-
hullás. stb.) is gyógyhatással bírnak 
A nap ibolvántuíi sugarainak gyógy-
hatásút felismerve, állították elő a 
mesterséges napfényt, a kvarclámpa 
utján, hogy az mindenkor rendelke-
zésre állhasson a beteg bőrnek vagy 
a szervezetnek. 

! Igen fontos természetes szépitőszer 
a viz is, melyet nemcsak tisztálkodás-
ra, hanem a bőr edzésére vérkeringé-
sének fokozására, igen eyakran an-
nak gvógvitására is felhasználunk. A 
szépségápolás terén borogatásra és 
gőzölés formáiéban haszná'iuk egy-
részt a gvu!lndásos folvamatok envhi-
tésére. másrészt hogv a bőrt szükség 
szerint fetpnhitsuk. vérbőséget előidéz-
ve annak táplálkozását elősegítsük 
Természetesen mindig tudni kell. hoev 
melv bőr miiven minőségben és mér-
tékben tűri el azt a legjobb hatással 

R. O.-né. 

KOZMimKAT ÜZENETEK: 
Előfizető 10: Szeplőket el lehet hal-

ványítani megfelelő és megbízható sze-
rekkel. 

Maredi ITelvtelenül ápolta az arcát. 
Fhben az esethen csak árt a gőzölés 

Vidéki asszony A kezdést most 
kezdje el. minél tovább halogatja, an-
nál nebezebhar, fog eélt érni. 

iopnionos ie i a i w 
arcvizek, krémek, ola ok, púderek 
Sze-i'ö eden fénvvédó szere'. 

REITER © s z s k a r n é 
Koimetikai intézete. Szeged. 
Duqonici-tér II. I. em Telefon 26-C2 

Arcápolas. zépséghibák szemölcsök, 
szőrszála' ág egei eitávo itasa. 
Fény kezdés. Tanuványo. kiképzése. 

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

IfTliffll 

Evezős verseny a Tisza 
tápéi Komp feletti szakaszán 

A Szegedi Evezős Egylet a Magyart 
Evezős Szövetség és a KISOK engedés 
lyével, az Országos Magyar Kajak 
Szövetség részvételével ma, vasárnap 
délután 5 órakor a Tisza tápéi komp 
feletti szakaszán meghívásos egylet-
közi evezős versenyt rendez. A ver* 
seny műsora a következő: KÍSOK né-
gves: indulnak: Tisza Szegedi Evezős 
Egylet A- és B-csapata, a Szegedi Eve-
zős Klub, »Danubius 1885* Evezős 
Egylet, Újvidék A- és B-csapata és a 
Szegedi Csónakázó Egylet. A második 
versenyszám emelv 10 perccel később 
kezdődik: nvilt egyes, indulnak, a 
Szegedi Csónakázó Egylet, a Tisza 
Sze.sedi Evezős Egylet ás a »Danubia 
188.5*. valamint az Evezős Egvle' Új-
vidék. A harmadik versenvszám: o'niz 
Igdikversenv. negyedik: női egyes, in-
dulnak: a Marosvásárhelyi Spnrl Feve-
sül et evezős szakosztálya. negve>;'k: 
női egves. indulnak: a Marosvácvr!ie-
lvi Sport Egyesület, a Szegedi Evezős 
Klub. Nvilt négves: indulnak: a Sze-
gedi Csónakázó Fevlet A- és B-csa-
unta. a Danubius 188.5. Evezős F,gvle\ 
Uividék. Makói Evezős Klub. Szegedi 
Torna Egvlet Az egyes IcajakversenT 
ben és a KTSOK-nvolcashnn indulnak: 
a Tisza Szegedi Evezős Egylet. a Da-
nubius 188.5. Evezős F.-gvlet Uividék. 
Lesz még vadevezős versenv kemá-
nvossal, tizes indián csónak bemutató 
versenv (az Országos Magyar Kajak 
Szövetség két csapatának részvétéé-
vel.), A női pérrvéshen indulnak- Qz<v 
pedi Torna Egylet. Szegedi Eve/őr 
Klub. Nvilt kettes, indulnak: Sze-e-fí 
Csónakázó Fcvlet. Marosvásárhely! 
Snort Egyesület. Szegpdi Evezős K'nb, 
Tisza Szegedi Evezős Fgvlet Krt'«* 
kaink versenv. tizes utász ponton ver-
senv. végül nvilt nvolcas zárja be Ü 
megbivásos egvletkőzi evezős ver-
senvt. Tndulnnk: Tivza Szegedi Evezős 
Egvlet és a Szegedi Csónakázó Egy-
let. 

A versenvre. amelv igen érdekes-
nek ígérkezik, a nézőközösnséget at 
versenyrendezőség kényelmes tutaj-v 
kon vontafia fel a célhoz. indulás a 
Stefánia-sélánvnál felépített beszálló 
hídtól pontosan fél 4 órakor. 
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X Baráti Lajos nem távozik" «T * 
iPzeared AR-ból. A Szeged vezetősén-é-
bez napról-nnnra futnak be a tagok' 
levelei, amelyek mind annak a remé-
nvüknek adnak kifeiezésf. hogv Baráti 
Lajos, a Szeded csanafkanilánva nem 
fogia elhngvni egyesületét Erre vív 
natkozólag a vezetőség késében a kö-
vefkezől.-et mondották: »Beróti reve 
összeforrt a SzAK névvel hiszen Bn-

,róli a SzAK nevelése és ebbpn az, 
'egyesületben bontoenIta számvait és 
(letf mavvar válogatott. Amikor a tn-
ivasszal Pataki edző lemondott, átvette 
la csapat edzését és bámulatra méltó 
{kitartással és szorgalommal végezte 
I munkáját és nem raita múlt, hogv a 
jesanat nem tudta a kiesést elkerülni. 
' Baráti T.aiosnak mintegy erkö'rsi kö-
rtelezettsége — hangoztatták tagl-nnk 
j ( bogy a Szeged AK-ot visszavigye 
Jar első osztályba. A vezetőség «ZÍ1V 
1én azon az éllásnonton van: hogv F 
-sanaf legintelligensebb télékosa rem 

[bagi-botía eserben egyesületé' és szív-
ivei-lélekkel annak rendelkezésére 
lAMni sőt példaadó viselkedésével ar-
ra fogia ösztökélni játékostársait, hogy 
erejüket felülmúlva küzdjenek azérj, 

,bogv a 8/pged AK újból az NB I. osr-
itálvhan legven 
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Klauzál-tér (Kereskedelmi Baiik-éuatetJ 


