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Küldjön ajándékba féláru utazási igazolványt 
barátainak, hozzátartozóinak, ismerőseinek 

' Máv., SzCsEV Igazolványok 16-ig, MFTR Igazolványok 17-ig érvényesek. Kaphatók: a Szabadiéri Játékok 
központi irodájában, a Délmagyarország kiadóhivatalában és a Menetjegyirodában. 

este Ismét fényes és maradandó értékű lesz. 
Külsőségeiben hasonlítani fog a bemutató ragyo-
gó külsőségeihez. A széksorokban a magyar 
ihágmásoszitály. a szellemi és pénzarisztokrácia 
kiváló képviselői ülniek. Az ország minden ré-
széből filléres gyorsvonatok száliitják az érdek-
lődök ezreit Szegedre. 

Ma két filléres gyorsvonat 

?ricezik Szegedre. Az egyik Szombathelyről 
amely a pápaá, sopron és győri utasokat is 
hozza. Ez a vonat délután 2.42 perckor érkezik 
és Szegedről vasárnap délután 1 óra 43 perc-
kor indul vissza. A másik filléres Maáách-vonat 
Budapestről jön. a fővárosi utasokon ldvül a 
oeglédi. nagykőrösi, kecskercéti és szolnoki ér-
deklődőkkel. fcs a vonat jé!után ¿¿5 perckor 
érkezik Szegedre és vissza éjjel i óra 15 perc-
kor indul. A két filléres vonat több mint másfél-
ezer utast hoz ma Kávai. 

Vasárnap három filléres gyorsvonat 

érkezik. Budapestről délelőtt 10.42 perckor ér-
kerik és éjjel 1.15 perckor indul vissza. Ennek a 
vonatnak közel kétezer utasa lesz. Filléres Ma-
dách-vonaí indulását jelezték ezenkívül Kalo-
csáról- Kiskunhalasról. Bajáról, Szentesről és 
Kiskunfélegyházáról. A vonat érkezési ideje 
12.57 perc. visszaindul éjjel 1.25 perckor. A har-
madik filléres M-adách-vonat indulását Pécsről 
jelezték a kaposvári és szekszárdi utasokkal 
együtt. A vonat menetrendszerinti érkezése va-
sárnap délután 2.42 perc, indulása éjjel 0.50 porc. 

A vonatokon kívül autóbuszokon és autócaro-
ktm többszáz külföldi utas érkezésére lehet szá-
mítani. Egy nagy autócar német utasokkal már 
pénteken este megérkezett Szegedre, a további 
érkezéseket szombat délelőttre jelezték. Ezzel 
azonban nem merül ki Szeged idegenforgalma, 
»melyet a szabadtéri játékok teremtették, mert 
fe vezetőség szombaton intézkedést kért a 
MSv. Igazgatóságánál és az IBUSz vezetőségé-
nél aora hogy tekintettel az óriási érdeklődés-
re. a jövő hétre már eddig tervbe vett filléres 
Madách-vonatokon kívül ujabb filléres gyorsvo-
natokat Indítsanak Budapestről és a vidéki vá-
rosokból Szegedre. 

A szabadtéri játékok utolsó napjain tehát a 
legkápráaatosabb siker .¡egyében indulnak 6s 
nz az érdek'ődés. amely Az ember tragédiája 
hátralévő előadásai iránt megnyilvánul, ujabb 
biztatás és reménykeltós Szeged számára. 

Pénteken a késő esti órákban az IBUSz bu-
dapesti központja telefonon értesítette a szabad-
téri játékok vezetőségét, hogy 

olyan rendkívül arányú érdeklő, 
dés nyilvánul meg Az ember tra. 
gédiüja további előadásai iránt, 
olyan rohamokat kellett kiállni aa 
IBUSz-jegypénztárainak, hogy be 
kellett szüntetni a szegedi M i d n c h . 

vonatokra a jegyek kiadását. 

Az eredeti terv az volt, liogy a szombati bu-
dapesti Madách-vonathoz Cegléden csatlakozik 
a szolnokiak és a szolnókkörnyékiek csoportja. 
A rendkívüli érdeklődésre nincs talán jellem-
zőbb annál, bogy egyedül Szolnokon, a környé-
ket beszámítva, 700 utas jelentkezett a szegedi 
útra, ezért a Mdv. elhatározta- hogy a terve-
zett csatlakozás helyett Szolnok számára kif'ön 
szerelvényt állit be. 

A rendkívüli érdeklődés további példája, bogy 
Sopron, Szómbatlielyről megerősített szerelvé-
nyek indulnak Szegedre- pedig még nem volt 
példa rá, hogy ilyen távolságokról, a Dunántul 
legnyugatibb részén?, különvonatot indítottak 
volna az ország déli részébe. Ezek szerint 

Szombaton három zsúfolt külön-
vonat érkezik Szegedre: Buda . 
pestről, Szolnokról és Söpron-

Szombathelyről. 

T*6t#feVtn Röesárílról az a megSratőan kfifönle-
ges kérés érkezett a szabadtéri iátékok rendező-

bizottságához. hogy egy 93 éves földbirtokos, 
aki még életében ismerte a Tragédia sztregovai 
költőjét, végig akarja nézni a monumentális 
szégeái előadást de ezt csak ugy teheti meg. ha 
módot lehet találni arra, hogy hajlottkoru. le-
gyengült szervezetű fölábirtokos autóból néz-

hesse végig az előaáást. A megható kérésre r 
rendezőség intézkedett, hogy a 93 éves földbir 
tokos számára lehetővé tegye az elSadás meg 
tekintését A kocsárdi autót a nézőtéri tribir 
mellett fogják elhelyezni. 

az uj 
rendszerű rádiók ^ 1933 megérkeztek 

szenzációs kivitelben, díjtalan bemutatás, kedvező részleire is beszerezhető. 

Nagy választék csillárokban. mielőtt fásáról , nézze m e g raktáromat. 

Í rógépek , k e r é k p á r o k , a l k a t r é s z e k , gumik gyári árban. 
. . , __ , Kelemen Márton! Nagy laviíómuhely. Szeged, Ke lemen ucca 11. 

Árleszállításra és beraktározásra 
készül a bagymaszindikátus 

Hogyan kaptak egyesek szállítási engedélyt a szindikátussal 
szemben? 

( A Délmagyarország makói munkatársától.) 
A makói hagymaszindikátus ellenőrző bizottsága 
szokásos heti ülését Nagel Henrik gazdasági főta-
nácsos elnökletével pénteken tartotta meg. Dr. 
K o v á c s Károly és N i c s o v i c s György ellen-
őrök az elmúlt hetekről szerkesztett jelentéseik-
ben kimerítően foglalkoztak a piac jelenlegi hely-
zetével, hangsúlyozottan reámutattak a termelők-
nek arra a nagy elégedetlenségére, amely a bevá-
sárlások szüneteltetése miatt egyre jobban terjed 
a piacos napok alkalmával már nem egyszer he-
ves és elkeseredett kirobbanásokra vezetett. 

Az ellenőri jelentések nyomán nagy vita indult 
meg, hogy milyen utón és módon lehetne megindí-
tani a szállításokat s általában mit lehetne tenni 
a teljesen megfeneklett export tekintetében? Bész-
ben az ellenőri jelentésekből, részben a termelők 
felszólalásaiból megállapították azt is, hogy amíg 
a szindikátus képtelen a mai árak mellett szállítá-
sokra, addig a svájei Mandl cég és a földeáki Wol-
finger-uradalom zavartalanul bonyolítják le kül-
földi üzleteiket. Természetesen, felvetődött az a 
kérdés is, hogy akkor, amikor a makói hagyma-
szindikátus kizárólagossági jogot nyert a külföldi 

] exportálásokra, a két idegen és szindikátuson ki-
" viil álló cég^hogyan juthatott hozzá a Nemzeti 

Bank kiviteli tanúsítványaihoz. 
Az ellenőrző bizottság telefon utján érintkezés-

be lépett a Nemzeti Bnnkkal, ahonnan azt a vá-
laszt kapta, hogy a tanúsítványok kiadásának ügyét 
megvizsgálják s egyben közölték, hogy a jövőben 
a szindikátuson kivül csak az kaphat tanúsítványt, 
aki letétbe helyezi a kiszállítandó hagyma árának 
felét s ennek alapján a tanúsítvány beszerzésére 
engedélyt kap a földművelésügyi minisztertől. Majd 
a szindikátus ujabb kérésére közölte a Nemzeti 
Bank, hogy intézkedik abban a tekintetben is. hogy 
a már kiadott tanúsítványok alapján indított hagy-
maszállitmAfivok ne hagyhassák el az ország te-
rületét, 

Ezután megindult a vita annak tisztázására, mi 
történik a makói piaC érdekében. S z a b ó János, 
C s o m o r Sándor és M á n d o k y Péter reámu-
tattak arra, hogy a piac csődje folytán lehetetlen 
helyzetbe jutottak azok a termelők, akiknek most 
kell kifizetniök köztartozásaikat és a haszonbére-
ket. V e r m e s Gyula, a Külkereskedelmi Hivatal 
képviselője, ilyen körülmények között egyelőre az 
intervenciós vásárlásokat látja célravezetőnek. In-
dítványozta ezért, hogy a mesterséges beavatko-
zásnak azt a módját tegyék kötelezővé a szindiká-
tusra, amely a közraktár intézményében jut kife-
jezésre. Ennek alapján a szindikátus a felajánlott 
hagymakészleteket beraktározásra venné át csu-
pán a termelőktől s a beraktározott áru métermá-
zsájára 2 pengő 50 fillért folyósítana azzal a ki-
kötéssel, hogy a végleges leszámolási ár ennél az 
összegnél kisebb nem lehet, de S pengőnél na-
gyobb sem. 

Dr. K ö n y v e s-K o 1 o n i c s József és a terme-
lők képviselői ellenezték ezt a megoldást, de az el-
lenőrző bizottság — jobb terv hiányában —, mégis 
elfogadta a beraktározás tervét és elhatározta, 
hogy a részletek megbeszélése céljából kedden 
délelőtt rendkívüli ülést tart. 

Felvetődött végül az a gondolat is, hogy alacso-
nyabb árak mellett esetleg fix áron is vásárolhat-
na hagymát a szindikátus. Ecélból kérdést intézett 
az ellenőrző bizottság a szindikátus vezetőjéhez, 
hogy milyen lenne az a makói ár, amely mellett 
megindulhatna az export. Erre a kérdésre azon-
ban a szindikátus részéről nem tudtak határozott 
választ adni. hanem végül is abban állapodott meg 
az ellenőrző bizottság, hogy egynapi terminust ád 
a szindikátusnak a teljes külföldi árak beszerzé-
sére s vasárnap hajnalban külön ülésre jón össze 
annak megállapítására, hogy milyen makói piaci 
árak felelnek meg a külföldi áraknak. Az uj árak 
alapján azután vasárnap reggel njból megindul-
hatnak a vásárlások. 

Cianoztasson gibb és legolcsóbb 
vállalatnál, f i l l é r e s Arak . Telfe« g a r a n c i a . 

Lcskásf ertötlenitö Vállalat, 
Dugonics tér 12, Tisza Lajos körnt 58. Tel. 3*-77 n 

„Orökbosszut fogadott 
elhagyott élettársa ellen 

(A Délmagyarország munkatársától.) Péntek 
délelőtt az öttömösi csendőrség beszállította a 
szegedi ügyészség fogházába Wamnsics János 
21 éves legényt, aki örök bosszút fogadott volt 
vadházastársa ellen. Mamusics vadházasságban 
élt egy leánnyal, akivel később összeveszett és 
akitől elköltözött. De továbbra is haragudott a 
leányra és a leány szüleire. Néhány nappal ez-
előtt belopózott az udvarra és ott felgyújtott egy 
szalmakazlat. Majdnem leégett az egész tanya-
épület. Máskor meg a rőzsakötegeket gyújtotta 
fel. Később pedig a gyümölcsfákat rongálta meg. 
aiz éretlen dinnyéket leszakította a tövükről. 
Nem tudták azonban, hogy mindezt ki csinálja. 
A napokban azután fenyegetést is küldött a 
leánynak: végez vele, üzente. Ebből derült ki, 
hogy a gyuitolatásokat is ő követte el. Beis-
merte a bűncselekményeket. Letartóztatták. 

Reklám ár I olcsóbb a cukornál 
1 kg. virág méz *0 fillér 

N A G Y A L B E R T 
V a l i r l a - t é r , Paprlkaoiac 


