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Halló
Májusban

Budapest
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Amerika
egy pengő
Amerikával

Budapest, müricus. „ . . . 'Apuka, tc vagy?
I t t Bűzei. Hogy vagytok? Tiszteltetjük a
Balogliékat. Mit csinál a Pista? Megellett, már
a Juci tehén? Itt vagyunk a vásáron. Bemekül mulatunk.
Nagymama nc rontsa el a
gyomrát. Holnap estérc otthon leszünk. Legyen túrós csusza . .
Május első napjaiban szokta szétvinni az
ilyen üzeneteket Pestről, a Ligetből a z éter.
A Nemzetközi Vásár vezette be először, hogy
alkalmat nyújt láttogatóinak arra, hogv üzeneteket küldjenek haza. Eddig csak Európa-'
ban közvetített ilyen üzeneteket a vásár rádiója, az idén azonban alkalmuk lesz már
ahhoz is, hogv Amerikában élő hozzátartozóiknak a levegő hullámain keresztül küldjenek
üdvözletet.
. . . Halló
AmerikaI
Mindössze egy pengő ötven fillérbe kerül az
amerikai rádiól>eszélgetés és a magvarországi
rokonok vagv barátok betekkel előbb megüzenhet) levélben Amerikába, hogv mely napnak mely órájában hallgassák meg hangjukat
azok, akiktől elválasztja őket az Óceán.
A vásár egyébként egész sej-eg szenzációs
Technikai újdonságot mutat be. Ae televíziónak olyan tökéletes kivitelét bámulhatják itt
meg a látogatók,
amilyent még 6ehol nem
mutattak be. Mozgó járda viszi a vásár közönségét, a nézők látni fognak egv magasnivóju színházi előadást és száz lépéssel odébb
ugyanezt látják a televíziós gép vásznán.
Ugyancsak újdonság az is, hogy a látogatókközül bárki fényképét
távirati uton
küldheti
hasa. feltéve, hogy lakóhelyén alkalmas felvevőkészülék van. Ez a berendezés alkalmas
lesz egv ben arra is, hogv vállakozók és kereskedők üzleti tárgyalásaikról távirati uton
kiildhcssenek fotográfiákat vállalati székhelyükre.
Vértes Emil, a magyar kereskedelmi élet
vezető egyénisége ezeket mondta:
— Egész sereg jelentés ország vesz részt
külön pavilonnal a vásáron, dc gazdasási jelentősége talán lagnagvobb annak a körülménynek,
hogv Jugoszlávia
az idén
önálló
paviüonnal szerepel. A pavillon tervrajza már
megérkezett és.a vásár a legimpozánsabb terrülctet bocsáitotta szomszédunk rendelkezésére. Jugosvláviának alkalma lesz most nemcsak mezőgazdaságát, fa termelését, bányászatát, bemutatni, hauem fejlett idegenforgalmát
ós országának szépségeit is. Az egvre intenzívebbé váló turisztikai kapcsolatokat ez a
részvétel kétségkívül emelni fogja.
Jugoszlávia
eddig is részt vett már, az
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idén azonban először állit önálló pavillont.
Ezzel szemben mint uj kiállító először szerepel Albánia, amely, ha hivatalosan nem is
vesz részt, képviselteti magát, az egyik legnagyobb tirannai céggel, amely kiállítja Albánia népviseletét, mezőgazdaságát és megismertet bennünket azzal az országgal, amelynek néhány hót múlva egy magyar grófkisasszony lesz a királynéja.
<r. J )

Szeged leguiabb
szenzációja
Szeged a szenzációk városa. Csak nemrégiben terelődött az egész világ figyelrao a
Nobel-díjas tudós
világraszóló kitüntetése
alkalmából, most, ismét megvan az Alföld legnagyobb metropolisának- uj szenzációja. Ez
az uj szenzáció egy olyan intézmény, melynek célja, hogy a szegedi háziasszonyokkal
megismertessen valamit, amire minden nőnek
egyformán szüksége van cs amely, számos csalódástól és bosszúságtól óvja meg őket.
Érdekes, ujszcrü intézmény az, amely most
nyílik meg Szegeden a Klauzál-tér és Aradiueca sarkán. Ebben az intézményben, amely
külső formájában üzlet, semmit sem kérnek a
nagyközönségtől, ellenben komoly értéket jelentő ajándékot adnak. Ez az ajándék: a jótanács.
Gyakorlati tanács arra nézve, hogv a háziasszony hogyan tudja legolcsóbban és legmegfelelőbben mosni legkényesebb holmiját, gyapjút, selymet, müselymet, kézimunkát, szövetet, bársonyt, függönyt s mindazt, aminek a
mosása rendivüli körültekintést és gondosságot igényel.
A legnagyobb é s legrégibb magyarországi
szappangyár, a Hutter ós Lever lt. T. vállalkozott arra, hogy megtanítja a szegedi háziasszonyokat, hogyan kell mosni a kényes ruhanemüeket és ezért állította fel Szegeden a
Klauzál-tér és Aradi-ucca sarkán a HadionTanácsadót,
ahol szakképzett liölgvek útmutatása mellett gyakorlatban
tanulhatják meg
a háziasszonyok a számukra nézve oly fontos ós nélkülözhetetlen újszerű mosást. A Tanácsadó jól felszerelt, kényelmes helyiségében
minden hölgy díjtalanul
kimoshatja ég kivasalhatja kényes és finom holmiját, szakszerű
felügyelet mellett. Természetesen nom szabad
elfelejteni, bogy cz az intézmény nem mosoda,
hanem kifejezetten tanácsadó, s igy a hölgyek
egy-egy fajta textilanyagbői csak egy ruhadarabot moshatnak ki. Felhívjuk a szegedi
háziasszonyok figyelmét arra, hogy a BadionTanácsadó csak szftkreszabott ideig működik
Szegeden, s igy saját érdekükben jól teszik
a hölgyek, ha minél hamarabb és minél nagyobb számban keresik fel az intézményt,
ahol szívesen ég örömmel várják őket.
A B.ADION mosószer a nagnmosnst is olcsóbbá és könnyebbé teszi. A T é N A C S A D ö
hölgyei szívesen rendelkezésére állanak a szegedi báziassznvoknak saiát háztartásukban
is. a Badionnal való nagymosás bemutatására.

17 évi gyakorlattal

NavsuQár

meanvitottám

Kelmefestő

és Vegytisztitó Intézetemet. Telep: Maros ucca 42. Gyűjtők: Fiánkel paszopiánvüzlet. Kelemen ucca 12. Auslandcr
órás. Károlvi ucca 4. László bazár mellett. Vilma kaláowdon, : Féketegas ucca
16 Phőrcndii
munka,
ni eső ár.
Szíves
pártfogást kér
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Fonti árakhoz a helyi fogyasztási adó hozzászámítandó. Főlera'cat:
Fenyő Testvégek fűszer és gyarmatárunagykereskedők.
Szeged.
Szegeden kapható: Boda Bertalan. Brn|ier Vilmos, Brunhoffcr Józsefné, Csikós
István,
Danner Mihály, Danner Péter és Fjfa, Fazéi k.as Imre, Fodor János, Goldsmann Benedek,Guzy István, Hajász Bertalan, Haaigya Szövetkezet. Hegedűs Józsefné, Hegedűs Nándor,
Hirschl Testvérek. Kecskeméti
és Bartucz,
Kelemen Imre, Klivinyi Ferenc, Kocsis Fe-'
renc, Köztisztviselők
Szövetkezete. Kraus2
Sándor, Kroó Adolf. Löfler Gviörgy. Márkus
Henrik, Nagy Albert, Nagy Gy. Istvánné,
Neu Károlyné, Bejtő J. Béla. Bjévész Tstván,
Bőiner Miklós, Saárv Béla, Satírv Károly,
Schubert Emil. Szarvas Sándor, Szentirmái
Lajos, Szunyogh János íüszer- és csemegeáruházában.

mOíVOIO totraía.
Igen tisztelt
Szerkesztőségi
Az alsótanyai
országúton közlekedő gépjármű tulajdonosok
nevében szeretném a Délmagyarország
utján felhívni a rendőrség figyelmét arra a
tarthatatlan helyzetre, ami ezen az útvonalon
már egyenesen élet veszedelemmel jár. Különösen hetipiaci napokon kora reggeltől cetig minduntalan kocsiba ütközik a gépjárművezető. A kocsiban ülő gazdák ninesnek tisztában a közlekedés szabályaival és vagy az
ut közepén hajtanak, vagv ^ jobboldalon.
Nem Ls tudják, milyen 6ok karambol történik ezen az uton.
A napokban motorkerékpáron
jártam az
alsótanyai országúton. Az előttem haladó
kocsi bakján láthatólag aludt a gazda. Amikor a közeiébe értein, a motor bcrrcgésctől
felijcdt és át akart hajtani az ut másik oldalára, a motor pedig beleszaladt, a kocsiba.
De máskor is csak a legnagyobb óvatossággal
tudtam elkerülni a karambolokat, az óvatosság természetesen azzal jár, hogy csak lassan
lehet a motorral haladni.
Más alkalommal tanúja voltam egy jelenetnek, amikor egy gazda szijjostorral vert
meg egy kerékpáros inasgyereket, aki vele
szembejövet rákiabált, amiéjt az uttost jobboldalán hajtotta a lovát és ncm akart előle
kitérni.
Azt hiszem meg lehetne tanítani a tanyai
gazdákat a közlekedési szabályokra. A nemzetközi uton közlekedő felsőtanyai gazdakkal
nincs már baj. állandóan motoros jaror cirkál cg ügyel fel a járműforgalom rendjére, .lo
lenne az alsó tanyai országúton is cgy-ogy
hetipiaci napon ilven ellenőrzés. A rendcsinálás e téren -éppen uerv erdoko a tanyai gazdakna.k, mint a gépjármüvei közlekedő közönségnek.
• Soraim közlését kérve,
maradtam teljea
tisztelettel:
(Aláírás)
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