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H DómMrus egyházzenei 
tasiulsifáiiyutja Bécsben 
A fogadalmi templom énekkarának férfikórusát 

egy évvé! ezelőtt elhatározta, hogy külföldi tanul-

mányútra utazik az 1935. évben. Bér* volt 

első állomásul kiszemelve. A te"vet hosszas elő-

készítés, majd tstt követte és a Szükséges agya-

giak birtokában j i l l iul 4-én ütni kelt a 24 tagú. 
társaság. Budapestről hajóval utaztunk. Este ma-

gyar nótáhangversenyt rendeztünk a hajón, melv 

az utasoknak igen tetszett. Reggel érkeztünk 

Bécabfe 8 rövid pihenő után megkezdtük ismer-

kedési sétánkat. A Stefans- ól Augustiner Kirche, 

a Burg, a flathans, a Parlament és az Opera 

szerepellek a műsoron. Délután próba volt az 

Aúgustmer Kirché-ben s » templom nevezetes-

ségeit is megtekintettük. 

Vasárnap délelőtt Király-König Péter miséjét 

enekeltük az Augustiner Kirché-ben. Áz orgona-

kisérelet a 300 éves orgonán maga a szerző látta 

el, Csornák Elemér vezényelt s szólót énekeltek: 

Kertész Lajos és Tóth Lajos. A kitűnő akuszti-

ká ja templomban igen jól szólt a kórus, tetszett 

ie a nagyszámú hallgatóságnak, ugy, hogy az 

egyik hangverseny rendező vállalat le akarta szer-

ződtetni szereplésre a társaságot, szerzővel, szó-

listákkal együtt. A misén a magyar követség is 

képviseltette magát. 

Délután a schönbrutmi kastélyt, a Ferenc Jó-

i&ef-kiáHitást, a parkof s a Gloriettet néztük meg. 

A kastély 60 termében annyi a szép ós érdekes 

látnivaló, hogy annak felsorolására hasábok kel-

lenének. . 

Hétfőn igen mozgalmas és jelentős volt prog-

ramiunk. Reggel a Doíí/(ws-templom kriptájá-

ban énekeltük Király Péter requiemjét. Doílfues 

özvegye levélben kimentette magát, mert gyer-

mekeivel Olaszországba kellett utaznia 

Titáné Szeged város nevében a Hősök emlék-

művét koszorúztuk meg az osztrák és magyar 

Himnusz éneklése mellett. Tizenegy órára a ma-

gyar követségre voltunk hivatalosak. Dr. Rudnay 

Lajos követ igen kedvesen fogadott bennünket 8 

beszédében különösen azt hangoztatta, hogy min-

dig büszke örömmé' látja vendégül az olyan hon-

fitársakat, akik dicsőséget, szereznek ha^ájuftnak. 

Tizenkét órára az osztrák kan/'e 'lárvára giettünk. 

A díszteremben volt a fogadás és Schuschnigg 
kancellár belépésekor az oeztrák Himnuszt into-

náltuk. Piukovich József mondott németnyelvű 

üdvözlő beszédet, mire Schuschnigg válaszában 

kifejtette, hogy ezt a tisztelgést az ő szegedi 
latogatása viszonzásának tekinti s különösen örül, 

hogy dalosok jelentek meg nála, mert a Musica 

Saere-nak nagy barátja. Két magyar da't énekelt 
el ezután a kórus, majd átadtuk a kanceMrné-
nak a nemzeti tzinü világokkal díszített kosarat, 

benne szegedi specialitásokkal: himtett selyem 

papucs, tarhonya, paprika... Schuschnigg kan-

cellár viszonzásul egy csomó szivarral és cigarettá-

val kínálta meg a társaságot. A magyar Himnmt 

tzal buosuztunk el a rendkívül szimpatikus kan-

cellártól éa feleségétől. 

Az osztrák sajtófőnök végigvezetett bennün-

ket a kancellárián, megmutatta hol lőtték agyon 

Dollfusst. A falban emléktábla, felette őrök-

mécses ág s ott helye/teli el azt a Mária-szobrot 

ie, amelyet a merénylet előtt néhány nappal a. 

tiroliaktól kapott ajándékba. 

További program volt: a Karlskireht, Belve-

dere, Sladtpark, Kunst.hislorinches Múzeum és a 

királysírok njpgtekintéee. Csupa történelem a 

mennyi műkincs! 

Kedden a Semmtringre rándultunk ki auto-

carrai s este siettünk vissza a polgárm&tleri fo-•> 

garlásra. Fényesen kivilágított lépcsőház és dísz-

terem várt bennünket. A főpölgármülort kép-

viselő dr. Kresse polgármestert »pl jen 0«-vel fo-

gadtuk r vitéz dr. Dobó József mondta a német-

nyelvű üdvözlő beszédet. 

A poJganaeetBr örömének adott kifejezést, hogy 

a dalosok messzi útról érkezve, első kötelességük-

nek tartották Do'lfuss e lhunyt kancellár sírjánál 
és á HŐsök emlékművénél kégyeletüket leróni. Kö-

szönetet mondott ugy ezért, mint pedig a művé-

szinek jelzett templomi miséért Bécs város hátó-

sága nevében. 

Szerdán reggel ültünk hajóra s most vissza-

gondolva az <Jtt töltött Szép napokra, mag kell 

emlékeznünk dr. Magyari Gyuk főtisztelendő éa 

Radó Miklós mérnök honfitársaink szives közre-
működéséről is, akik résztvettek utunk előkszi-
tésében s mint béísi lakosok, minden lehetőt el-

követtek, hogy jól érezzük ott rr/xgunkat-

A magunk megnyugtatására pedig ceak annyit, 

hogy minden akaimát megragadtunk arra, hogy 
szeretett városunknak, Szegednek dicsőséget és 

elismerést szerezhessünk. 
Lapu Lajos, 

3 hétfőn, az*« 13-én kewMSdő 
lehintse meg kirakatomban 
uezonvégí kiárusítás! árainkat 1 
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A napokban megkezdik Szegeden 
a téli vasúti rcenelrendlervezet összeállítását 

Állandósítják a menetrendankétokat — Megszűnik a slnautobusz? 

(A Délmagyarország munkatársétól.) A tavasz-

Mai vasúti menetrind-értekazlelct tartottak Sze-

geden az érdekeltek bevonásával. A menetrend-

ankét jól bevált, számos figyelemreméltó javaslat 

hangzott el az érdekeltek részéről ás az állam-

vasutak vezetősége igyekezett is a kívánságokat a 

nyári menetrend össleállításánál akceptálni. Arról 

értesülünk, hogy 

a menetrend-crtékezlelejrel állandósítani 

fogja a Máv. 

és a téli menetrend összeállításánál is kikérik 
élőbb az érdekeltek véleményét. 

A legközelebbi menetrend-ankét azonban már 
nem lesz olyan széleskörű, mint a tavaszi volt, 
mert jelentősebb módosítások nem lesznek az 

október 7-éü é'etbelépő téli menetrendben. 
Egyes rövidebb távolságokon közlekedő vonato-

kat a téli hónapokra beszüntetnek, igy szó van 
már róla, hogy 

K L*kun fétegyh áfa — Szeged éa Hódme-

zővásórhe'y—Szeged, viszonylatban kor-

lá'o-zák némikép a téli vasúti, forgal-

mat, de a fővonafon az edd giek sze-

rint nem lesz nagyobb változás. 

Nem döntöttek egyelőre arról sem, hogy a 
gyorssinautóbuszt, amely március óla közlekedik 
Budapest és Szeged között, 

a téli hónapokban is járatni fogja-e 

a ncsut? 

Annyi bizonyos, hogy még most sem kifizetődő 
a gyorssinautóbusz, bár amióta a bérlet- ós ked-
vezményes jegyeket érvór»yesitették a sinautóbusz-
ra is, fellendüli némiképen az utasforgalom. Az 

üzletvezetőségen szerzett információnk szerint 
mostanában egy-egy ut alkalmával átlagosan 
tizenketten utaznak a gyorssinautóbuszon, a leg-

többen huszonhaton voltak, de gyakran előfor-

dult az fe, hogy a szeged—budapesti utat alig 
nyolc utassal tette meg ez az ujtipusu vonat. 
Arra azonban még agyezer sem volt eset, hogy? 
a sinautóbuKznak az összes, 36 helye megtelt 
volna. Ezért még nem tudják biztosan az üzlet-

vezet&égoél, hogy a gyorssina utóbusz megma-

rad-e a téli vasúti forgalomban is. 

K I n e m t u d f a , a a g y o n r l t k a , 

Podvenitél a szabás flfha. 
Egyenruha éa uii ssabóság. Kígyó *- 3. Feketesas u 

sarok. 0—rhéwíelancri*—k raktára 

Az üzletvezetőségen egyébként a napokban má* 
hozzákezdenek a téli menetrend-tervezet előkészí-
téséhez. 

Iparos-szakértők 
ellenfirzik a Mars-téri 

zsilipiacot 
Sok az uj iparcikk 

(A Délmagyarország munkatársától) A Szegedi 
ószerkereskedők Egyesülete a közelmúltban azzal 
a kérelemmel fordult az ipartestület bőr-, ruhá-
zati-, lém- és faipari szakosztályaihoz, hogy küld-
jenek ki szakértőt a Mars-téri zsábpiacra annak el-
lenőrzésére, hogy az ószeresek valóban használt 
cikkeket árusitanak-e, vagy pedig egészen 
ipari árukat is. Az ószeresek szerint több, ipar-
engedéllyel biró, kontár iparos egészen olcsó í'jod 
tömegesen dobja piacra silány minőségű iparcik-
keit, ugy, hogy az ár tekintetében még az ós se-
res el; sem tudnak velük versenyre kelni. Ezek a 
minden közteherviselés alól mentesülő kontár-
iparosok berendezkednek az olcsó árucikkek gyár-
fis ára és ószeresek utján a Mars-téren adogatják 
el készítményeiket. A laikus közönséget könnjrtt 
megtéveszteni. Szivesebben vásárolja a silánymi-
nőségü, olcsó, uj árut, mint a joggminöségü hasz-
náltat. 

Az ószeresek eddig is ellenőrzitették a zsibpia-
cot, azonban nem szakértő, szakmabeli iparosok-
kal és igy az ellenőrzés nem sok sikerrel jár t 
Nehéz ugyanis megállapítani, hogy valamely ipar-
cikk valóban uj-e, vagy pedig használt Egyedül 
csak a szakértő iparost nem lehet megtéveszteni 

Az ószeresek kérelmét több szakosztály már 
el is tárgyalta. Az egyes iparosérdekeltségek, fi-
gyelembe vették azt is, hogy a tanyai lakosság, 
amikor a Mars-téren eladja áruját nem megy 
be a városba, hanem sietve bevásárol a Mars-téri 
zsibpiacon, shol a rendeletek kijátszásával ugyan-
csak lehet kapni nj árukat ls. 

A bőripari szakosztály legutóbb tartott gyűlé-
sén elhatárolta, hogy tagjai sorából szakéttő-
ellenört rendel ki a zsibpiacon árusításra kerülő 
cikkek ellenőrzésére. A ruházati ipari szakosztály 
feltételhez köti a. kérés teljesítésit. Néhány ma-
gyarszabónak ugyanis van iparjoga és zsibárusi-
tásl jogosítványa is. Ezek uj és használt rthákat 
egyaránt árusítanak, igaz, hogy a Mars-téren ki-
vül, de annak környékén, a kapuk alatt felállí-
tott sátrakban. A ruházati szakosztály ennek az 
állapotnak a megszüntetésétől teszi függővé a 
káréi teljesítését. A másik két szakosztály még 
nem döntött az ügyben. 


