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— Lezuhant egy repülőgép. X Magyar Távirati Iroda jelenti: Augusztus 2-án Ungvár közelében egy katonai repülőgép gyakorlatozás
közben lezuhant. A gép pilótája, vitéz G a g y ó
Pál őrmester súlyosan
megsérült, kísérője,
B a c h Ottó dr. karpaszományos hadapródőrmester életét vesztette. A baleset okának megállapítására a légierő parancsnoksága a vizsgálatot megindította.
— Leventooklatök alkalmazása;. A szegedi katonai parancsnokság leventeoktatóul szándékozik
alkalmazni tartalékos tiszteket, tisztjelölteket, altiszteket, vagy tiszteseket. Jelentkezni lehet minden nap 11 órakor fenti parancsnokság helyiségében, Somogyi-utca 24. szám alatt.
— Meghalt Makó legöregebb asszonya. Makóról jelentik: Meghalt Makó legöregebb asszonya,
a 99 éves Balogh Andrásné. Az idős asszony csak
az utóbbi hónapokban volt hajlandó bemenni a
szegényházba, addig maga tartotta el magát és
mindenki szerelte a szerény, kedves nénit; főleg
az iskolásleánykák becézgették, dédelgették és
látták el alamizsnával. Nagy és gazdag családból
származott Balogh Andrásné; Szegeden volt előkelő rokonsága, de kihalt a család,
amelynek
utolsó sarjaként most Balogb néni is eltűnt.
— Töz. Szombaton reggel Újszegeden a KoJozs és Társa cég Csanádi-utca 3. szám alatti fürésztelepén lüz ütött ki. A tűzoltóság a telep önkéntes tűzoltóságával karöltve percek alatt lokalizálta a tüzet. A bizottság megállapította, hogy
a tüzet egy kazánból kipattant szikra okozta.
— ANYAKÖNYVI HÍREK. Az elmúlt héten
született: 18 leány és 10 fiu. Házasságot kötöttek:
Boros Dezső és Tcmesváry Klára, Mischung Béla
ős Pcrlich Rózsa, Gruffy László és Szeiffert Anjna, Csonka Lajos és Fekete Mária, Becsei László
és IliaSo (G'ontza) T.ivia Mária, Rádi Sándor és
Fuzák Terézia. Bratkó János és Herczeg Rozália, Reitcr Pál és Almási Ilona, Vay Zoltán és
Bacsó Erzsébet, dr. Tokodi Péter és Müller Jolán, Pataki istván és Reviczky Iréné, Nyári Antal
és Balog Terézia, Kocsis Ferenc és Lőrinczi Tlona, Siha Sándor és Frajczos Rozália, Zoltánfi István és Rádin Etelka, Figó Balázs és Megyeri Ilona, Kakas Sándor és Ruzsics Margit Olga, Génia
Géza és Csűri Etelka. Elhaltak: Szckula Antal
75, ózv. Horváth Józsefné 81, Konez Géza 61,
Nyári Istvánné 47, Papp Gizella 50, ózv. Angyal
Mátyásné 45, Szőke Péterné 75, Szakáll Katalin
11, Móré Fcrenc 36, Börcsók József 38, Bozókl
'András 74, Szabó Julianna 22 hó. Ürge Erzsébet
43 napos. Szabó Sándor 29, özv. Heim Aurél né 62,
•ózv. Túri Józsefné 81, Balogh Mihály 9, Kolozs
Ernő 62, Kószó László 22 hó, Lipcsei János 34,
özv. Márton Mihálvné 80 éves korában.
— Felhívjuk' külön is olvasóink figyelmét lapunk' mai számában megjelent Tokaion hirdetésre
és bogy a próbadoboz megszerzését a közölt felté-.
telek mellett cl nc mulassza.
Bonczos-telep épül Makón. Makóról jelentik: Hétfőn rendkívüli képviselőtestületi ülés lesz
Makón. Az ülésnek három tárgya lesz. Ezek között van az, hogy az árvízkárosultak javára most
épülő telepet Bonczos-teleprc keresztelik viléz
Bonczos Miklós dr. belügyi államtitkárról, az
árvízvédelem országos kormánybiztosáról.
<—> A természetes »Ferenc József* keserűvíz
régóta kitűnően bevált háziszer megrögzött székrekedésnél és annak mindenféle káros következményeinél; biztos, enyhe, és gyorsan ható hashajtó, mely számos betegségnél az emésztést ja.
vitja és az étvágyat fokozza. Kérdezze meg orvosát!
— Augusztus 1. költözködésekről írott riportunkban hiba csúszott be. Fodor Ödön nem az
egyik szegedi szállító cég vezetője, hanem a
Fodor ödön és Társa szállító cég tulajdonosa.
••hmflahbinphnuhmanmmkhhmvj

Amerikai citromos
készítmények
arcvizek, krémek, olajok, púderek. Szeplő elleni
fényvédő szerek.

Relfer Oszkárné

kozmetika! intézete

Szeged, Dugonics-tér 11. L em. Telefon 26—02.
Aroápolás. Szépséghibák, szemölcsök, szőrszálak
végleges eltávolítása.. Fónykezelés.
Tanítványok kiképzése.
OIcső bérletndszer.
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A rendőrség szegedi révkapitánysága közli: 'A
Tisza vízállása augusztus 3-án reggel 7 órakor:
252, hömréséklete 20 fok Celsius. A levegő hőmérséklete 16 fok Celsius.

SZÍNHÁZ

BQrtfnűOf, bordiszmoarui

ES

MŰVÉSZET

legjobban

Szegszárdynál
vebet!

Ohtóber Közepén Kezd
a Kardoss-iarsulot

Kárász-utca 3

Rediküit és böröndöt, valamint mindenféle
bőrdiszmüárut iavitok.
— Vetőmagprobléma Makón. Makóról jelentik:
A vetőmag kérdése súlyos problémájává vált a
makói gazdáknak. Az ügyben Szóllősi Jenő országgyűlési képviselő jelentést tett a földmüvelésügyi minisztériumnak, amelytől a lefoglalt búzának vetőmag céljaira tőrténő feloldását kérte.
Makón ugy tudják, hogy minisztériumi szakértő
érkezik a városba, bogy a helyszínen is tájékozódjék a helyzetről. Tájékozódása után föloldják
a búzát és ezzel biztosítani fogják a makóiak vetőmagszükségletét.
— X budapesti Pannónia-szálló (Rákóczl-ul 5)
télikertjében minden este a rádióból is közismert
Bura Sándor cigányprímás elsőrangú, hírneves
zenekara muzsikál. Az ntca] étteremben zene
nincs, ugy, bogy ott a csendes beszélgetést kedvelők zavartalanul társaloghatnak. Éttermeiben az
uri közönség találkozik. Konyhája elismerten
egyike Budapest legkiválóbb konyháinak. Arai
polgáriak, színház után kedvelt szórakozóhelyé
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INGATLANFORGALOM
Szeged város területén 1940. julius 26 tói
augusztus 2-ig a következő ingatlanok cseréltek
gazdát:
Gonda Istvánné és testvére eladták Tóth János és fiának a Külső-Szatymaz dűlőben lévő 10
hold 1200 n. öl földjüket 73.32 K kat. tjövcdelemmel 10.000 pengőért.

Vőneki Istvánné eladta Farkas Eajos és nejének a Bndonihalom dűlőben lévő 1382 n. öl földjét 23.32 K kat. tjövcdelemmcl 3455 pengőért.
Kőfalvi András eladta ifjú Papp Ferenc és
nejének a Rácok kertje dűlőben lévő 1255 n. ól
földjét 1648 K kat. tjövedelemmcl 2321.75 P-ért.
Papdi Fcrenc és neje eladták Masa János és
nejének az Alsóközponton lévő 400 n. öles házhelyüket 800 pengőért.
Tanács Fercncné eladta Lovászi Szilveszternek a Szentmihálytelek dűlőben lévő 600 n. öl
földjet 10.13 K kat. tjövedelemmcl 1320 P-ért.
Debreceni Jánosné és tsai -eladták Nvul Lászlóné és társainak a Gyertyámos-utca 16b. szám
alatt lévő 120 n. öles házhelyüket 6400 pengőért
Szabó Máténé eladta Papp Pálnénak" a Paprika-utca 32 számú házát 167 n. öles telekkel 3100
pengőért.
vitéz Farkas József és neje eladták Czirok
András és nejének a Felsővárosi feketeföldek 283
számú házukat 459 n. öles telekkel 6000 pengőért.
Horváth Mihály és neje eladták Kaba István
és nejének a Kaszás-utca 5 számú házukat 169 n.
öles telekkel 7000 pengőért.
'Ab'rajiám Ködmön Miklós eladfa Szalal Józse?
és nejének a Zákány 204 számú házát 1402 n.
öles telekkel 164220 pengőért.
Miskolci Miklósné eladta Rózsa 'Andrásáénak
a Béró dűlőben lévő 466 n. öl földjét £.99 K kat.
(jövedelemmel 300 pengőért.
Dékánv Sándorné eladta Dékánv József és nejének a G'ajgonva-dűlőben lévő 1526 n. öl földjét
4 86 K kat. tiövedelemmel 1000 üensőért

x rA Délmagyarország
munkatársától)
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Ienleg Hódmezővásárhelyen tartózkodó
Kalh
doss Géza színigazgató egyik fővárosi lapnr £
nyilatkozatot adott a, jövő szegedi színi éved-)
tói. — „Tudatában vagyok annak — mönd.i
többek közptt nyilatkozatában —. h'ögy az ige-'
nyek és a műértők tiszaparti metropolisában'
Bsak fővárosi színvonalú színház prosperálhat.'
Célkitűzéseim tehát ezeknek a fokozott igó-;
nyeknek kielégítésére irányulnak."
Az ú j társulat névsoráról azt közölte Kar-1
döss 'direktor, Kőgy a prózára Szilágyi Szabó,
Esztert kötötte le. Rajta kívül Antal Ha, Dóghy
Piri, JaVzkó Cta, Sdn'doT Izabella,
Fogárassjr
Mária, Vass Irma, Szokoly, Horváth Jenő,'
Szász János, Ignáih, Madarász, BalajtKy, Pálos és Vámossy-Nagy a tirshlat főerősségeLj
Á nevek nagyrészt ismeretlenek, egyelőre tehát' nem nagyon látjuk a fővárosi szinrifnaT
biztosítását. Mindenesetre hiszünk annak, hötrYj
Kardoss Géza igyekszik majd Szegeden ki elé-,
gíteni a felfokozott igényeket. Egyébként K a i k
doss Géza október közepén kez'di a szegcdi szezont, erdélyi tárgyú darabbal. Továbbá a Nemzeti Színház 'darabjaival kíván Kardöss dolgozni Németh Antal igazgatóval kötölt' megállapodás szerint. A nyilatkozathoz más hozzáfűzni valónk ninBS, megvárjuk, amíg fölmegy
a függöny...

KOZMETIKA
A dolgozó

nő

arcápolása.. •

i
nemcsak a hiúság és a tetszeni vágyás szolgálatában áll, hanem gazdasági és szociális érde-i
kük is a nőknek, hogy megnyerő külsejűek, csinosak és ápoltak legyenek. Szükségük van az
ésszerű, szolid szépségápolásra, mert a robotoló munka kellő testhigiéna és pihcDés nélkül
amugyis sietteti szépségük és fiatalságuk időelőt-,
ti elmúlását
'A dolgozó nő kozmetikája praktikus, olcsó és
olyan legyen, amit aránylag kevés idő alatt is
el lehet végezni. 'A modern kozmetika eszközei
közé nemcsak a drága és illatos kenőcsök tartoznak, hanem az olcsó és természetadta győgytényezők is. Ilyen a napfény, a levegő, a viz, a
különféle sportok üzésc, amelyek végeredményében a szépség fenntartásához vezetnek. Ilyen az
arcbőrnek néhány percig utasítás szerinti maszszirozása, kellő módon való letisztítása és éjjelre
a bőr természetének megfelelő krémmel való el^
látása.
'Az arcbőr mindennapi ápolásához nem Kell
tehát a tégelyek és flakonok tömege, elegendő a
szakember által előirt megfelelő mosdóviz, szappan, egy nappali vagy éjjclikrém, esetleg egy lemosóvíz, végül egy kis púder, amelyek nemcsak1
a bőr tisztítására, hanem annak védésére és táplálására szükségesek. Akinek pedig ideje és jövedelme megengedi, az vegyen rendszeres arcápolásokat, hogy bőre tiszta és sokáig üde legyen.
R. O.-nó
KOZMETIKAI ÜZENETEK
Tanárnő: Faggyumirigy túltengés az oka és
minthogy nagyon elhanyagolta, leghelyesebb', ha
szakorvoshoz fordul. Amig erre alkalma nyílik,
mosdjon naponta többször meleg vízben, napozzon sokat, egyen sok főzeléket, gyümölcsöt és
ne igyon alkoholt, ne nyomkodja pattanásait.
Vásárhelyi olvasó: Zsirositó arclemosó vízre
van szüksége. Nem komoly dolog, hama-rosan
rendbe jöhet kellő arcápolással.
Fiatal nő: Csak kréniruzst használjon. Szebb
és nem Derec le az arcról, mint a norrnzs

