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II filléres ünnepi vonatok 
menetrendje 

Az ember tragédiája előadásain 

Egy hét múlva kezdődnek a Dóm-téri előadá-
sok Az ember tragédiájával. Az egész nyilvános-
ság a várakozás izgalmával figyeli a szegedi já-
tékokat, amelyek ötödik éve eseményei a nyári 
szezonnak. A Neues Wiener Journal 22-i száma 
„Szegedin, das ungarisctie Salzburg" címen ir jel-
lemzően érdekes köizleményt „A magyar Salz-

burgról". „A második legnagyobb magyar város, 
Szeged — irja a Neues Wiener Journal — az 
egész külföld érdeklődését maga felé irányította 
azzal, hogy nagyszerű Dóm-terén állandósította 
az ünnepi játékokat. A játékok iránt, amelyeket 
már több év óta rendszeresen rendeznek, nemcsak 
Ausztria érdeklődése nyilvánul meg, de a többi 
szomszéd állam nyilvánossága is felfigyelt ezek-
re a produkciókra, az idén pedig az eddigi kez-
deményezések után a város hatósága vette kezé-
be a játékok rendezését." A következőkben a 
Neues Wiener Journal részletesen ismerteti a já-
tékok programját és a János vitézről megemliti, 
hogy a címszerepben Bécs számára emlékezetessé 
maradt F e d á k Sári alakitása. 

Nagy érdeklődés várta a filléres vonatok me-
netrendjét. Az ember tragédiája 1, 2. és 4-i előadá-
saira a vonatok menetrendje a következő: 

Augusztus 1-én, szombaton 

Budapestről indul 14 óra 27. Szegedre érkezik 17 
óra 46. visszaindul Szegedről 0 óra 50 perc, Buda-
pestre érkezik 4 óra 35 perckor. 

A csongrád—szentesi vonal menetrendje a kő-
vetkező: 

Csongrádról indul 14 óra 02, Szentes 14 óra 
1.1, Szegvár 15 óra 02. Mindszent 15 óra 17, Hód-
mezővásárhely 15 óra 33, Hódmezővásárhely-nép-
kert 16 óra 11, Szeged-Bókusra érkezik 16 óra ti , 
— Szeged-Rókusról visszaindul 1 óra 03 órakor. 

Augusztus 5-án, vasárnap 

Budapestről indul reggel reggel 7 óra 20, Szeged-
be érkezik 10 óra 42, — visszaindul Szegedről 0 
<>ra 50 perc, Budapestre érkezik 4 óra 35 poi 

A szolnok—ceglédi vonat menetrendje: 
Szolnok reggel 7 óra, Cegléd 7 óra 49, Nagykő-

os 8 óra 09, Kecskemét 8 óra 28. Kiskunfélegy-
háza 8 éra 52, Szegedre érkezik 9 óra 52, — Sze-
dődről visszaindul 1 óra 20 perckor. 

Gyula—békéscsabai vonal: 
GvnláróT indul 5 óra 50, Békéscsaba 6 óra 20, 

Csorvás 6 óra 50. Orosháza 7 óra, SzegedrRókus-
ra érkezik 8 óra 30, — Szeged-Bókusról vissza-
indul 0 óra 50. 

Augusztus 4-én, kedden 

Budapestről indul 14 óra 27 perckor. Szegedre 
érkezik 17 óra 46. — az előadás után Szegedről 
visszindul 0 óra 50. Budapest-Nyugati pályaudvar-
ra érkezik 4 óra 35. 

Az Erdélyből érkezett jelentések szerint a te-
mesvári, váradi és kolozsvári utazási irodákhoz 
eljuttatott vizumigazolványokon hibásan közölték 
az előadások játéi;rendjét. Intézikedés történt, hogy 
a hibát a legsürgősebben korrigálják és az erdé-
lyiek számára pontos ót részletes program álljon 
rendelkezésre. 

Építkezési kölcsönt M 

kaphatnak bankfisszeköttetésünk révén azon építtetők, 
akiknek az építkezéshez nincs mear tel jesen a szükséges 
t5ke. Mindenfajta tésrla és cserSp kiváló minőségben a 
legolcsóbb árak mellett Kiváló járdatécl'' is kapható. 
KERTÉSZ-TÉGLA GYÁR. Cserepes sor. 

Dflmagiiarország 
líöicsönhönyvtár 

Kerékpárt, * alkatrészeket, gumit 
D é r y g é p á r u h á z 

v l t ó m U 

legolcsóbban 
részletre is 

N a g y J a h e l y . 

3483 munkakereső—343 munkahely 
Egy munkahelyre tiz munkakeresd — Szomorú számok a szegedi 

munkanélküliségről 

A n y a g a l egnagyobb , 
előfizetése legkisebb? 

(A Délmagyarország munkatársától.) A 
Hatósági Munkaközvetítő Hivatal minden héten 
kimutatást kószit a munkakercsőkről és azok-
ról. akik valamilyen munkát kaphatnak Az 
eheti kimutatás szomorú képet fest a szegedi 
munkaviszonyokról. A nyilvántartás szerint 
ezen a héten a munkakeresők száma 3483 volt. 
ezzel szemben mindössze 343 munkahely áll 
rendelkezésre. Egy-egy munkahelyre tehát — 
tiz munkakereső jut. 

A munkaközvetítő kimutatása, szakmák 
szerint tünteti fel a, munkakeresőket és a mun 
kaalkalmakat. A számok szerint kivétel nél 
kül valamenny szakmában nam a munkanél 
küliség. Még azokban az iparágakban, ame 
Iveknek most volna a szezonjuk, ott ig feltii 
nő sok munkanélkülit tartanak nyilván. A kő-
művesek és betonépítők közül — a Hatósági 
Munkaközvetítő kimutatása seerint — 

141-en keresnek munkát, ezzel szem-
ben nincs egyetlen munkás számára 

sem munkaalkalom 

Az útépítő munkanélküli munkások száma 
139, itt nincs munkaalkalom. 1821 napszámos 
keresett e héten elhelyezkedést, közülük sike-
rült 269 embert elhelyezni. Az ácsiv •rban 32 a 
munkakeresők száma, a harminckét munkanél-
küli ácesegéd közül ezen a héten egy munka-
nélkül segédet sikerült elhelyezni. Kétségbeej-
tő az asztalosmunkások helvzete is. közülük 

120 munkanélkülit tartanak nyilván, 
de hetek óta semmiféle munkaalka-

lom nincs. 

13 bá'ogos muiikanélkülirr egy munkahely ju-
t9tt. 30 munkanélküli borbélysegéd közül ötöt 
sikerült elhelyezni ideiglenes munkára. 

Nagv a munkanélküliség a cipésziparban is. 

Hetek óta 117 munkanélküli cipész-
segédet tartanak nyilvántartásban, 
közülük kettőt sikerült a munkaasz-

talhoz ültetni. 

12 cukrász hetek óta. várja, hogv keresethez 
jusson, de hiába. A gyári betanított munkások 
közül 134-en várnak elhelyezkedésre, köziiliik 
hetenkint 2—3 jut munkához. A hentes- és 
mészárosiparban 15 munkanélkülit tartanak 
nyilvántartásban, az elhelyezkedés legkisebb 
reménye nélkül. Nagv a lakatosipar munkanél-
külisége is. itt 60 a munkanélküliek száma. 
nyolc papucsossepéd Í6 munkát keres, pedig a 
papucsojsiparban most szezon van. 

A pékiparban is elszomorítóak az állapo-
tok. Huzamosabb idő óta 

43 sütőmunkás keres elhelyezkedést, 
de nincs munkaalkalom. 

49 férfi ós női szabó keresett e héten munkát, 
közülük végre sikerült kettőt elhelyezni. A 
munkanélkül tengődő kávéházi és vendéglői al-
kalmazottak száma 49, a héten közülük ötöt 
elhelyeztek; remélhető, hogv a szabadtéri já-
tékok idején valamennvi párheti munkaalka-
lomhoz jut. 

A szobafestőipar is megérzi a. súlyos gazda-
sági válságot. 53 a munkanélküliek száma. A 
munkanélküli villanyszerelők száma 15. 

Nyomasztóan érzik a sulvos viszonyokat 

« zenészek 

is, akik közül 29 áll keresetnélkül. ők ¡6 a 
szabadtéri játékok idegenjárásában remény-
kednek. Sok a munkanélküli a szolgák, kocsi-
sok és kapusok között is. A héten 

58 szolga kerestt elhelyezkedést, 
egyet sikerült közülük munkához jut-

tatni. 

58 közül egyet, az ötvennyolc munkakeresó 
i szolga közül 43 nős. családos. A munkanél 
i küli kocsisok száma 23 volt a hét elején, mos' 
i 19-et tartanak nvilván, a tegnapi nagyon négv 

nek sikerült elhelyezkedni. A kapusokra is rossv 
napok járnak, hetek óta már 

20 kapus keres elhelyezkedést. 

A nyári mezőgazdasági munkálatok az el 
i mult hetekben apasztották a munkakereső ház 

tartási alkalmazottak számát. Most már kez 
denek a tanyákról visszaszivárogni a városba 
a. háztartási alkalmazottak, hétről-hétre mind-

; többen jelentkeznek munkáért. Ezidőszerint a 
| Hatósági Munkaközvetítő 41 foglalkozást ke-

reső háztartásbeli alkalmazottat tart nvilván 
tartásban. 

Megdöbbentő a keresetnélküliség a 

magántisztviselők, könyvelők és leve-
lezők 

között. A nyilvántartás szerint a héten 249-en 
kerestek foglalkozást. 200 férfi és 49 nő, de 
egyetlen munkaalkalom sem kinálkozotta. Meg-
állapítást nyert, hogv a nyilvántartott 249 
Foglalkozást kereső magántisztviselő nem fe-
jezi ki hűen a. íragánhivatalnokok 6ulvos mun 
kanélküliségét, mert legalább 

háromszor ennyien várnak elhelyez-
kedésre. 

de nem vétették fel magukat ai munkaközvetí-
tő kimutatásába. Hasonló a helvzet az elárv-
sitónőknél és a kereskedősegédenél is, az 
előbb'ek közül 31. a kereskedősegédek közül 65 
keres elhelyezkedést, a legkevesebb reménv 
nélkül, ebben a szakmában hetek óta nincs al-
kalmaz ottfel vétel. Most abban biznak a hosszti 
hónapok óta kerestnélkül tengődő alkalma-
zottak, hogy a jövő héten kezdődő nyári lel-
tári kiárusítás révén, ha átmenetileg is. de 
kis munkához juthatnak. Fokozza nyomorúságu-
kat, hogy a munkanélküli üzleti alkalmazot-
taknak több. mint fele családos. 

A Hatósági Munkaközvetítő Hivatal kimu-
tatásában számok szerepelnek: 3483 munka-
kereső. Négyjegyű szám, mögötte a kétségbe-
esés. a lemondás és a nvomor 

E. M. 

FCRPÖCIKKEK: 

Csónakázó sapka zöld ellenzős 46 fill. 
Póló sapka csíkos .. 48 fill. 
Szemellenző celluloidból 22 fill. 
Vnpvédő szemüveg celluloidból 23 fill. 

CUKORKA, CSOKOLÁDÉ: 
10 d!kg méz, v. savanyu, v. erős cukorka 17 fill. 
Xegved kg burgonya cukor 27 fill. 
10 dkg csokoládés drazsé 20 fill. 
Fél kg cacaópor "8 fill. 

SAPKAK, KALAPOK: 
Divat női szalmakalap 
Divat női filz kalap 
Férfi sport sapka 
Női vászon kalap 

\> 2.48 
P 2.98 
S8 fill. 
P 1.28 

14 fill. 
14 fill. 
14 fill. 
14 fill 

14 F ILLÉRES OSZTÁLY: 
Fém cipőhuzó 
Alumínium hamutál 
Borotvatál alumíniumból 
Porcéi!án gyermek bögre 

KIBŐVÍTETT HELYISÉGEINKBEN KÉNYEL-
MESEN ÉS OLCSÓN VASAROLHAT! * 

PÁRISI HOGY ÍR0RáZ RT. 
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