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Ex igen! 
Ezt fogja On is mondani, 
mert a Hezolite Rápid 
arcápoló gyorsborotva-
krémmel viz, szappan és 
ecset nélkül 1 perc alatt 
lehet a legérzékenyebb 
arcot is megborotválni 

Próbadobox 24 f i l lé r 
ezt ia visszatérítem azután tubus 
vagy doboz vásárlásánál 

Nagy tubus 88 filL, 
nagy doboz P 1.50 
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A strand-ügy 
és a tanyai iskolák építése 

a hétfői kisgyűlés előli 

(A DilmagyatOfezág munkatársától.) A hét-
fő délután négy órára összehívott kisgyűlés 
napirendjót szombaton délelőtt állította ösz-
sze a város tanácsa. A napirend kivételesen 
elég váltrlratofl lesz, kerek száz pontja között 
akad néhány fontosabb is és néhány valószinü-
lop szélesebbkörü vitának lesz az okozója 

A kisgyűlés 

egész sereg szállitá? 

fállala tbaadásától fog hétfőn dönteni. Válla-
latba adja a szatvmazi postaépület építési 
munkálatait, a városi hivatalok karbonpapir 
és Írógépszalag-Szükségletének szállítását, az 
Írógépek karbantartását, a sokszorosítógéphez 
szükséges kellékek, a városi intézmények ré-
szére szükséges élelmiszerek szállítását, a ze 
neiskola igazgatói lakásának átalakítási mun 
kálatait, a löevágóhidi hűtőberendezés kibő-
vitófével kapcsolaton kieiparl munkálatokat, n 
közviígóhídí levrgőhtttőkészülék száliitásái 
és az emeletráépítési munkálatokat. 

Egész sereg lnkbéraránvopltá« szerepel a 
• ipireu len, az 'ón több föld- és telekisénylée. A 
felsflkflíponti levente sportpálya céljaira kiván 
területet venni a város, a szegedi evangélikus 
egyház viSzinf templom- és lelkéezli' ' építé-
séhez kér területet. A felsőközponti plébánia 
122 négyszögölnyi terület ingyenes átengedé-
sét, az alsóvárosi és a móravárosi tornaegye-
sületek sportpálya céljaira kérnek telket. 

Foglalkozik a kisgyűlés azzal a helligymi 
níszforí elhatározással ÍR, amely Jogot ad dr 

4uió", traktor-, méforkerékpftr-
és csónakmófor favitómUhe^yl 

rendeztünk be LÓw Lipót-ucca 9. sz. alatt 
VAllftlttnk minden szakmába vágó munkát 
legmodernebb gépekkel felszerelt műhe-
ly linkben. Autógénhegesztée. Olcsó árak 
ORENZ AB P A D és T A R S A . 

Simon Györgynek zálogház felállítására és 
megfogja állapítani, hogy milyen nagy kaució 
kikötésére tesz előterjesztést a miniszternek. 

A tárgysorozat hetvenötödik pontja lesz 

a strandügy 

amely ezzel a címmel került a tárgysorozatra: 
)VA tiszai strandfürdő városi kezelésbe vétele" 

Egész sereg tisztviselő került abba a kelle 
mes helyzetbe, hogy előléptetését kérhette 
Általában feltűnően sok tisztvinelő-tlgy szere-
pel a napirendén, amelynek egvik jelentősebb 
pontja kétségtelenül a 96. lesz, 

a külterületi iskolák 

építéséről szóló polgármesteri előterjesztés. 
A kultuszminiszter, mint ismeretes, kilenc-

venezer pengőt utalt ki Szeged számára, rész-
ben Uj tanyai elemi iskolák építésére, részben 
meglévő tanyai iskolák kibővítésére. A minisz-
ter ezt a segélyt azzal a feltétellel utalta ki, 
ha a város megfelelő ingyen telket ad az épí-
tendő iskolákhoz és az esetleges többletkölt-
séget magára vállalja. A város hatósága ösz-
szeállitotta az építési programot is, amely 
szerint uj iskola épülne Alsótanyán a Lapos-
dűlőben és a Csáezár-utnál, Felsőtanyán a 
felsőbalástvai kapitányságon és a Kapitányság 
megálló mellett. A következő egytanfermee is-
kolákhoz építenének még egy-egy tantermet: 
a mzsajárási, a halastelki, az átokházi isko-
lákhoz, a Bokor, a Pálfy-, a Petróczy- és a 
Lengyel-iskolához, végül a madarásztói isko-
lához. A mérnöki költségvetés szerint a négy 
uj iskola építéséhez és a nyolc iskola kibőví-
téséhez összesen 119000 pengő szttksfges. Mi-
vel a városnak pénze nincs az igv mutatkozó 
huszonnyolcezer pengő többlet fedezésére, a 
polgármester azt javasolja, hogy a kisgyűlés 
az esetleges többletet kölcsönképen kérje a 
kultuszminisztertől azzal, hogv a kölcsönt őt 
év alatt fogja a város visszafizetni. 

KOZMETIKA 
Id/felőlti fíreredés 

A kozmetikának fontos és lelki leg is indokolt 
feladata, hogy az öregedés tünetein segítsen, nem 
abban az értelemben, hogy természetellenes mó-
don kifestjük az arcot, amikor is n tünö fiatalsá-
got a valószínűtlen kifestés kul isszáival akarjuk 
takarni. 

Az öregedés kora egyénileg igen vál tozó és 
ingadozó, amivel minden egyes esetben jó tisztá-
ba jönni. Hogy az öregedés tempója egy fajonként 
változó folyamat-e, még mindig nincs eldöntve. 
Annyi bizonyos, hogy a szervezeti összefüggések 
az életmóditól függetlenül is döntenek Kétségte-
len, hogy nagy szerepet játszanak az éghajlat (fő-
képpen a bőr ráncosodásánál) a társadalmi hely-
zet, a munka és a pihenési lehetőségek, a táplál-
kozás, sport és a lakás. 

Az elérhető cél: a z időelőtti öregedés meg-
akadályozása, részlegesen: az öregedési tüneté? 
leküzdése, Legáltalánosabban: pedig az illető 
egyéni körülményei közül a kellemeseket hangsú-
lyozva és kiemelve, az öregedési katasztrófák 
személyi konfliktusait annyira elviselhetővé ten-
ni, amennyire csak lehetséges. 

Az ápolatlanságot és nemtörődömséget nem 
lehet minden esetbeh a rossz gazdasági viszo-
nyokkal védeni, bár tagadhatatlan, hogy a lelM 
okok, a gondok, jobban vénitenek idő előtt, mint 
a fizikaiak. Fiz ikai lag fontos szerepet játszik: 
a munka, jómóduaiknál: a sport. Statisztikai tény, 
hogy az ipari munkál végző nők hamarabb öreg-
szenek meg idő előtt, mint a könnyebb foglalko-
zású irodai alkalmazottak. Az intenzív sporto-
kat üző nők is hamarabb öregszenek meg. 

Amennyire igaz, hogy mindenkinek minden tő-
le telhetőt, minden rendelkezésére ál ló eszközzel 
meg kell tenni, hogy az időelőtti öregséget meg-
akadályozza, sőt a beálló öregséget finom eszkö-
zökkel leplezni próbálja, annyira visszataszitó, 
ha az öregedő nők nem akarnak korukról tudo-
mást venni és rikitó eszközökkel ellensúlyozzák 
azt, arcukra mérhetetlenül sok festéket és pú-
dert raknak, pedig amit elmulasztottak kellő idő-
ben megtenni, nem pótolhatják színekkel, mert lé-
nyük magán viselt az öregség jellegét. 

Retter Oszkárné. 

KOZMETIKAI Ü Z E N E T E K : 

Margit: Ugyanigy végezze bőrápolását egész a 
nyár beálltáig és akkor számoljon be bőrének ál-
lapotáról, ismételje meg eddigi ápolásának sor-
rendjét és ellátjuk további tanácsainkkal. 

Vidéki asszony: Cimére levél ment. 
Makói kis lány: Meg kell szakorvosnak mutat-

ni. 
Csi l lag: Májfoltokat házikezeléssel eltüntetni 

nem lehet. Ahhoz, hogy az eltűnjön, ismerni kel] 
a bőr érzékenységét, a folt erősségét és nagy-
ságét. 

Szeplős; Nem elegendő, ha csak fényvédő kré-
met használ, fényvédő púdert Is kel l használnia. 

Szegedi előfizető: A bőr szárazsága idézi elő. 
Az Ilyen arcnak rendszeres kezelésre van szük-
sége, nem e l é g ha esténként zsírozza. Az is fon-
tos, hogy milyen anyagokat tartalmaz a krém. 

Pattanásos. Gyógypuderre van szüksége. 

Hrckénesls iqazolvánvba 
fényképeket legolcsóbban S I M O N Y I 
fényképész nél Korzó Mozival szemben 

minden anyagból tökéletes kl-
fltelben, lecroloaóbb árban. — 
I Oríck- i» kSltaég-rftté« dtjmen-
tesan. Előnyös Mzetéai feltételek 

. íélvária ucca 3 
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