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Csodálkozik azon. hogy Fricsay nem kizárólag 

karmesteri művészetével veszi fel a versenyt. Azt 

ajánlja tehát, hogy tárgyaljanak tovább a fii-

hartabmkusokkal, akik a karmester személyétől 

független ajanlatot tegyenek. 

Fricsay Ferenc: A filharmonikus zenészek 

veben ezennel kijelentem, hogy ugyanazért az ősi-

rzftgért fognak játszani abban az esetben is, ha 

Komor Vilmos lesz a karmester, mint a meny-

nyiért az én vezetésem ahtt játszanának. 

Hunyadi-Vas Gergely osztotta Fásztornak azt 

* , véleményét, hogy 1000 pengőért a művészi ni-

vót nem szabad áldozatul dobni, minthogy azon-

ban megbízik a zenei szakértőkben, az előterjesz-

tett javaslatot megszavazna és állast foglal amel-

lett, hogy karmesternek Fricsayt szerződtessék. 

A bizottság ezután elfogadta a kiküldött zenei 

szakértők javaslatát, és mint karmestert, Fricsay 

Ferencet hozza javaslatba a polgármesternek. 

A Fekete Máriát Antos Kálmán, a zeneszerző 

fogja vezényelni. 

Kedvező helyzet 
a mezőgazdasági mun-

kások frontján 
Változatlanul sulvos helyzet a kereskedelmi 

és magánalkalmazottak munkapiacán 
(A Délmagyarország munkatársától.) A szegedi 

hatósági munkaközvetítő hivatal most állította 
össze jelentését a szegedi munkapiac májusi hely-
zetéről. A jelentés szerint a szegedi munkapiacon 
az elmúlt hónapban liostzu évek után kedvező 
fordulat állóit be. A munkáskereslet felélénkült, 
ezzel kapcsolatban némileg emelkedik a munka-
bérek is. A szakértők ezt a fordulatot a mult esi-
tendei jó terméssel hozzák kapcsolatba. Az idei 
tavasz még nem valami kedvezően alakult, de 
amikor az időjárás megengedte, minden épkézláb 
embert munkába kellett állítani, sőt a meglevő erők 
nem is tudták elvégezni a sok munkát. A kör-
nyékbeli falvak gazdái, ami már esztendők óla 
nem történt meg, Szegedre jöttek munkást ke-
resni. 

A munkaközvetítő hivatal közlése sjertnt a 
ftwzAgazdasáff napszámosok munkabére megkét-
szereződött, i béresek fizetése ffl szizalékkal 
emelkedett, ez kedvezően befolyásolta a többi 
munkabéreket is. Ez a tendencia azonban a szak-
munkásaknál nem nagyon érvényesült. A ház-
tartási alkalmazottak frontja megélénkült, annál 
ís inkább, ro^rt a mezőgazdasági munkálatok miatt 
sok leánv tért vijsta falujába. A szegedi mun-
kapiac hftlyretér«l májukban a következő statisz-
tikát kéfzitette a munkaközvetítő hivatal: 

A hivatal májusban nyilvántartott 1587 mun-
kahelyet, férfiak részére 1114 et. nök részére 
45.W Erek közül elhelyeztek 1255-ét. A hadi-
gondozottak számára felajánlottak 151 munkahe-
lyet, erek közül betöltöttek 7.Vöt, a többit meg-
felelő érdeklődés hiányában nem sikerült betöl-
teni. A legkedvezőtlenebb volt a helyzet n keres-
kedelmi és magánalkalmazottak munkapiacán, 
azonban némi élénkülési itt is lehetett tapasztalni. 

—- Észlelni lehetett ugyan a gazdasági élet fel-
élénkülését, kerestek ts alkalmazottat — mondja 
» jelentés —. de n fizetés és munkafeltételek 
olyan kedvezőtlenek voltuk, hogy ezen a térm 
még sokat kell javulni n munkapiacnak, mert 
oll/an alacsony munkabérekkel kell találkozni, me-
lyek még a legszerényebb létfenntartást sem biz-
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Állandó tanári (tanárnői) felügyelet. 

Útlevél nem kell I 
Szegedtől Budapestig és vissza 20—40 száza-
lék utazási kedvezmény. A hajón remek.han-. 
gulat, hangversenyek, szavalóversenyek, tom-
bola, sok ertékes dij. — Bécsben változatos, 
dus program és pompás kirándulások a kor, 
nyékre. Lakás és napi háromszori bőséges ét-
kezés ragyogóan tiszta diákhonokban. Fel-
nőttcsaládtagokelhelvezése és ellátása jó pol-
gári szállókban. Részvételi dij 56— p*ngő. 
Kérjen mos ma reszletes prospektust a DÉL-
MAGYABORSZAG kiadóhivatalban. Az uta-
zásra egyszerű levelezőlapon jelentkezhet » 
DéLaagyarországnál vagy a 

>raruconuneni 
utazási és idegenforgalmi irodánál, Budapest, 
V., Dorottya-ucca 7. (Tel.: 1-831-33., 1-831-58) 

SIESSEN HELYÉT BIZTOSÍTANI! 

tositják. Ezekből z adatokból arra kell követker-
tetni, bogy a kereskedelmi és magánalkalmazot-
takra halaszthatatlan fonlos és sürgős a minimá-
lis munkabérek megál'apitára. mindaddig, mig 
gazdasági felélénkülés át nem hatja és a gazda-
ségi törvények ereje nem érvényesül ezekben a 
foglalkozási ágakban. 1 

Ki kell böviteni 
a szegedi Mzoltáság 

létszámát 
(A Délmagyarország munkatársától.) Az uj 

tüzrendészetj utasítás végrehajtása arra kötelezi 
a városokat és községeket, bogy a törvény ren-
delkezéseinek megfelelően dolgozzák át régi tűz-
rendészed szabályrendeleteiket, vagy pedig alkos-
sanak uj szabályrendeletet. A törvény szerint 
a városoknak minden kétezer lakos u'án egy le-
génységi állományú tűzoltót és minden 'íz tűz-
oltó után egv tüzoltótisjet kell alkalmazniuk. Sze-
geden a tüaoltólegénység létsjáma jelenleg hu-
szonhat fóböl áll és a tűzoltóparancsnokon kivül 
két tüzoltótiszt teljesít szolgálatot A váres la-
kó.sainak lélekszáma a legutóbbi répsfámlálás 
adatai szerint 141 000, t; hát tulajdonképpen 70 
főnyi túzollólegénység't és héttagú tisztikart kel-
lene. n városnak tartania. 

Ez a nagyarányú létszámemelés slyes anyagi 
terhet jelenten? a váiosra, ezért a kérdés sok íon-
d"t okozott. Yégul megállapították, hogy Szegeden 
speciális a helyzet, mert itt a lakosságnak cgv-
harmadrésze nem tekinthető városi lakosnak, 
negyvenötezer lélek ugyanis a messzi tanyákon 
lakik, tehát a belterületi lakos csak kilencvenhat-
ezer. Igy elegendő, ha a tüaoH.©legénység lét-
számát negyvennyolcra, a tisztikarét pedig ölre 
emelik fel Ebben az esetben tizenkét uj tűzoltót 
és három uj tüzoltótisztet kell alkalmaznia a vá-
rosnak. 

A tervezet már el ls készült ilyen értelemben. 
a számvevőség most keres a tüzoltólétszám eme-
léséhez való anyagi fedezetet és a javaslat a leg-
közelebbi közgyűlés napirendjére kerül. 

FELARU UTAZASi 
IGAZOLVÁNYOK 

a s z e g e d i i p a r i v á s á r r a a 

DÉLMAGYARORSZÁG 
szegedi, békéscsabai gyulai és makói kiadóhivatalában 

Kollektív útlevelei 
engedélyezett a jugoszláv 
kormány a szegedi ipari 

vásár látogatóinak 
Vasárnap három filléres vonal érkezik Szegedre 

A csütörtöki nap kellemes meglepetéseket ho-

zott a Szegcdi Ipari Vásárra. Budapesten tartó?* 
kodó külföldiek közül közel háromszázan érkez-
tek a vásárra. A külföldiek csoportjában volt 

Kanysto finn egyetemi tanár, aki dr. Kogutowjta 

Károly szegcdi egye'eaii tanár kalauzolása mel-

lett tekintette nie^ a vásárt és főleg annak nép-
művészeti vonatkozásai iránt érdeklődött Alta-« 

Iában a külföldiek a népművészeti és háziipart 
készítmények iránt tanúsítottak nagy figyelmet ca 

nagy csomagokkal megrakodva távoztak a va^ár 

területéről. 

Csütörtökön telefonértesítés érkezett Belgrá4-« 

ból, hogy miután a jugoszláv kormány engedé-
lyezte a kcl'ektiv ut'evé> kiadását, remélhető va-
sárnapig egy nagyobb utazási csoport megérke-
zése. i 

A külföldiek mellett az ország különböző ré-

szeiből is nagyszámban érkeztek látogatók, akik 

ezt as alkalmat felhasználják rokonaik, ujlet fa-

leik, bará'aik meglátogatá sra, de idejűk legna-

gyobb részét a vásáron töltik. A kiállítók a leg-

nagyobb előzékenységgel honorálják a kóioníég 

nagy érdeklődését és igyekeznek a legolcsóbb 

árakkal hozzáférhetővé tenrii a kézműipar, házi-

ipar, iparművészet és népművészet legszebb ter-

mékeit. 

A vásárra vasárnapra eddig három fillére* 
gyorsvonat van bejelentve, de nincs kizárva, hogy 

öt fog érkezni. Vasárnap egyébként igen mozgal-

mas lesz. Különböző kongresszusok, nagygyűlések! 

és összejőve'elek biztosítanak nagy idegenforgal-

mat. A Segédhivatali Tisztviselők Országos Ván-

dorgyűlésére már szombaton megérkeznek a ki-

küldöttek és bejelentés érkezett egy hétszázas lá-

togató csoportról is. 

A kultuszminiszter rendeletben hivta fel a Sze-
gedi Ipart Vásár látogatására a szegedvidéki is-
kolák igazga'óinak figyelmét. Ennek a rendelet-

nek készséggel is lesznek eleget az iskolák igazga-

tói, akiknek vezetésével edd;g tö'jb, mint kétszer, 
vidéki tanuló látogatta meg a vásárt. 

A IX. Szegedi Ipari Váiár junius 6-lg van 

nyitva naponta reggel 8-tól este 7-ig. A vásár 

vezetőségéhez érkeze.t többrendbeli érdeklődésre! 

közlik, hogy a vásárt nem hosszabbítják meg éa 
azt vasárnap este feltétlenül bezárják. 

Nyugágyak, 
csolnak takaró ponyvák, 

zsákok, kötéláruk gyári áron 

V a r g a M i h á l y cégnél, Aradi-u. 4. 


