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Filléres vonatok egész sora 
érkezik Szegedre 
a szabadtéri játékokra 

Különvonatok 
Jugoszláviából, Bécsből, Kassáról és Erdélyből 

A szegedi szabadtéri játíkok előkészületei 
most már minden Irányban egyre lázasabb tem-
póban folynak. A rendezőség a filléres vonatok 
engedélyezése és menetrendjének megállapítása 
érdekében lépett ujabban akcióba. Ebben a 
munkájában, mint a szabadtéri játékokkal kap-
csolatos minden tevékenységben, a legmelegebb 
támogatását élvezi Bárányi Tibor főispánnak. 

Az IBUSz, miután a szegedi szabadtéri játé-
kok országszerte el vanak ismerve, egyik fő-
tisztviselőjét leküldte Szegedre és a filléres 
vonatok menetrendjét valamennyi érdekelt be-
vonásával itt állapította meg. Az értekezlet a 
kereskedelmi és iparkamarában folyt le, azon 
az IBUSz képviselőjén és a szabadtéri játékok 
rendezőségén kivül résztvettek Berzenczey Do-
mokos, az Idegenforgalmi Hivatal vezetője, ár. 
Tonelll Sándor, a kereskedelmi és iparkamara 
főtitkára, továbbá a szegedi kávéházak és ét-
termek.tulajdonosai. A szabadtéri előadások 
tudvalevőleg augusztus 4-én, 5-én, 6-án, 11-én, 
12-én, 14-én és 15-én lesznek. Azoknak a fillé-
res vonatoknak a menetrendje, amelyeknek en-
délyezését a rendezőség kérni fogja, a . követ-
kező: 

Augusztus 4, szombat: 1. Budapestről :ndul 
15 órakor, vissza 5-én 17 órakor. (Meg-
llálás.) 

2. Békéscsaba—(Gyula)—Orosháza ind. 
15 órakor, vissza ugyanaznap 24 óra. 

Augusztus 5. vasárnap: 1. Budapestről idul 7 
óra, vissza ugyanaznap 24 óra. 

2. Budapestről indul 7 óra, vissza 
ugyanaznap 24 óra. 

3. Nyíregyháza—Debrecen—Püspökla-
dány—Karcag. Indul 5 óra, vissza ugyan-
aznap 24 óra. 
4. Gyöngyös—(Eger)—Hatvan—Szolnok. 

Indul 5 óra. vissza ugyanaznap 24 óra. 
Augusztus 6, hétfő: 1. Szeged-Csanádi: Kétegy-

háza—Mezőhegyes—Makó. Indul 5 Sra. 
vissza ugyanaznap 24 óra. 

2. Kalocsa—Kiskőrös—Kiskunhalas— 
(Szentes— Csongrád) —Kiskunfélegyháza. 
Indul 14 óra, vissza 24 óra. 

Augusztus 11, szombat: 1. Budapestről Indul 15 
óra, vissza 12-én 17 órakor. (Meghálás.) 

2. Szentes—Mindszent—Hódmezővásár-
hely. Indul 15 órakor, vissza ugyanaznap 
24 óra. 

3. Cegléd—Nagykőrös—Kecskemét. In-
dul 15 órakor, vissza ugyanaznap óra. 

Augusztus 12 .vasárnap: 1. Budapestről. Indul 7 
óra, vissza ugyanaznap 24 órakor. 

2. Budapestről. Indul 7 órakor, vissza 
ugyanaznap 24 órakor. 

3. Szombatlielv—Pápa—(Sopron)— 
Győr. Indul 11-én délután. (Meghá'fls Bu-
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cipőüzem 
Autóbusz Állomásnál. 200 

dapesten.) Vissza 12-én 24 órakor. 
4. Pécs—Kaposvár- Szekszárd—Baja. 

Indul 5 órakor, vissza ugyanaznap 24 ára. 
Augusztus 14, kedd: 1. Szeged környék (Kistelek, 

Felsőtanya, Szatymaz, Algyő, stb.) rendes 
vonatokkal. 

Augusztus 15. szerda: I . Budapestről Indul 7 óra-

kor, vissza ugyanaznap 24 órakor. 
2. Budapestről indul 7 órakor, vissza 

'Jgyanaznap 24 órakor. 
3. Miskolcról indul 5 órakor, vissza' 
ugyanaznap 24 órakor. 
4. Szeged-Csanádi: Kétegyháza—Mező-

gyes—Makó. Indul 7 órakor, vissza ugyan-
aznap 24 órakor. 

Augusztus 5-én, vasárnap Jugoszláviából jön 
különvonat. Augusztus 6-án, hétfőn, a \vieni 
különvonat érkezik Szegedre. Augusztus 14-én, 
kedden Kassáról érkezik különvonat. Nagy ér-
deklődésre tart számot a rendezőség Erdélyből, 
ahonnan legalább két vonat érkezését készitik 
elő. Azonkívül vállalta az IBUSz, hogy 6-án. 11-
én és 14-én autóbuszokon szállít le Budapesten 
tartózkodó külföldieket Szegedre. 
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fi pénzfiiélkliii vásárlás 
A munka- és árucserehliring vacsoráfa 

(A Délmagyarország munkatársától.) Szomba-
ton este a Hágiban a Szegedi Arucsereforgalmi 
Társaság többszázteritékes vacsorát rendezett, 
amelyen a társaság tagjain kivül Wimmer Fülöp 
kamarai elnökkel az élén számosan jelentek meg 
a szegedi kereskedők és iparosok vezetői közül 
is. A vacsora alkalmából Szegedre érkezett dr. 
Nagy Lajos budapesti törvényhatósági bizott-
sági tag. az országos előkészítő bizottság ügy-
vezető elnöke. A vacsora után elsőnek Polldk 
Nándor, a társaság elnöke szólalt fel. Nagy vo-
násokban ismertette az árucsereforgalom lénye-
gét. Megemlékezett arról, hogy két esztendővel 
ezelőtt 18 taggal indult a szervezkedés, ma pe-
dig közel 200 tagot számlál a társaság. A cél az, 
hogy pénz nélkül többlet forgalmat lehessen el-
érni. A mozgalom Szegedről indult ki Palásthy 
Rezső tervei alapján. 

Ezután dr. Nagy Lajos szólalt fel. 

— Bámulattal adózom annak a szegedi mun-
kának — mondotta —, amely megalkotta az áru-
és munkakliringet. Ugyanakkor, amikoir Buda-
pesten elméletileg foglalkoztak az árucserefor-
galom tervével. Szegeden -megvalósították a jer-
vet. Mo9t már arról van sző, hogy országos moz-
galommá fejlesszük ki az áru- ós munkakliríng 
eszméjét. Az előkészítő munka már anmyíra elő-
rehaladott, hogy rövidesen megalakul az orszá-
gos áru- és munkakliríng. 

Wimmer Fülöp üd\özölte ezután az áru- 'és 
munkakliríng gondolatát. Kétévi működés után 
azt látja, hogy igen életrevaló gondolat, .mely 
utat fog magárak törni a magyar közgazdaság-
ban. • 

Varga Mihály íelszóalásában hangot adott 
annak, örül, hogy az árucsereforgalom eszméie 
meggyökeresedett. Palásthy Rezső, az áru- és 
munkacseretorgalom létrehozója a társaság cél-
ját és legközelebbi terveit ismertette. 

Adler Rezső szimpatikusnak tartja a ..pénz-
nélküli vásárlás" gondolatát és meg van győ-
ződve róla. hotry országos viszonylatban is si-
kere lesz. Dr. Schultz Károly arra tett indít-
ványt, határozza el elvileg a társaság, hogy szö-
vetkezetté alakul át. Az értekezlet a javaslatot 
elfogadta és előkészítő bizottságot választott. A 
társaság tagjai ezután még sokáig egyjitt marad-
tak. 

Dr. Nagy Lajos az országos mozgalomról a 
következőket mondotta: 

— Az áTU- és munkakliríng azt akarja, hogy 
az elakadt életet, a megfeneklett közgazdaságot 
megindítsa. Mozgásba hozza az árut és hozzá-
juttatja a fogyasztót, amire szüksége van. Meg-
teszi ezt a pénz kikapcsolásával, tehát itt nean 
akadály a pénzhiány. Az áru- és munkakliríng 
országos megvalósításának most már nincs 
semmi akadálya. 

Kerékpárját olcsón és jól akarja javít- Coljho 
falni, fordal jon bizalommal UQIIiiŰ 

mdsrerészhez Arany Jinos uoca 16. Ugyanott női éa térti 
kerékpárok olcaón eladók. 

Bárányi főispán tárgyalásai 
a kereskedelmi 

és a kultuszminisztériumban 
(A Délmagyarország munkatársától.) Bárányi 

Tibor főispán budapesti útja után szombaton 
megjelent hivatalában. Útjáról a következőket 
mondotta « Délmagyarország munkatársának: 

— Eljártam a kereskedelmi minisztúriumban 
és az ipari vásár vasúti kedvezménye ügvében 
tárgyaltam Kovács államtitkárral. Az államtitkár 
ur kijelentette, hogy a szegedi ipari vásár ideié-
re az ország minden részéből engedélyezik az 
ötvenszázalékos vasúti kedvezményt. 

Elmondotta még a főispán, hogy Marschall Fe-
renc országgyűlési képviselővel a idnoshalmiak 
küldöttségét vezette Hóman Bálint kultuszminisz-
terhez. A jánoshalmiak a katolikus népiskola ki-
bővítését kértél: a minisztertől. Elmondották, 
hogy ennek az iskolának, amelyhez 1200 tankö-
teles tartozik, mindössze kilenc tanterme van cs 
így az eredményes tanítás lehetetlen. Legalább 
öt uj tanteremre lenne szükség. Az öt tanterem 
felépítése 25.000 pengőbe kerülne, ebből az ösz-
szegböl a jánosbaimi esperes-plébános magára 
vállalt tízezer pengőt, sőt vagyonával garantál-
ja, hogy huszonötezer pengőnél többe nem ke-
rül az építendő öt ui tanterem. A kultuszminisz-
ter kijelentette, hogy bár a tárcája költségveté-
sében nincs felhasználható fedezet a jánoshalmi 
iskola kibővítésére, de az esperes-plébános ál-
dozatkészsége aTra kötelezi, hogy valamilyen 
módon mégis biztosítsa az iskolabővítés költ-
ségeinek még hiányzó részét. A hiányzó tizen-
ötezer pengőt igyekezni fog valahonnan előte-
remteni. hogy mielőbb felépíthessék a jánoshalmi 
iskola öt uj tantermét. 

Tatarozáshoz padozatdesska , 
parkettfrlz, épil-
letfa legolcsóbb BACH 

Testvérek, pá. 
rlsl körul 35. 
(Volt Somló tolep) 
Tel. 't -'*«>. 

Ha böjtre sajtot vesz, ügyeljen STÂUFSrER-névre ! 


