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50 Isos utazási kedvezmény 
junius 1-től 12-ig a Szegedi Ipari Vásárra 
V i s s z a u t a z á s r a junius 4-től 14-ig érvényes. 

Igazolványok a Délmagyarország kiadóhivatalában. 

— Renoválják a Tisza-pályaudvart. Né-
hány nap óla renoválási munkálatok folynak a 
Máv. Tisza-pályaudvarán. Az emeleti helyisé-
geket, a folyosókat és várócsarnokokat tata-
rozzák, a falakat bevakolják, újra kifestik az 
ablakokal, ajtókkal együtt. A munkák uem 
okoznak zavart az utasok szabad mozgásában. 

— Nyári ruhát kaptak a városi altisztek. 
Hosszú évekig tartó tervezgetések után a mult 
évben nvári ruhával látták el a rendőröket. A 
rendőrökhöz hasonlóan most nyári ruhákat 
kapnak a szegedi városi hivatalok altisztjei is. 
Az uj nyári ruha sötétszürke szinü vászonhói 
készült. A városi altisztek egyelőre vegyes ér-
zelmekkel fogadták ezt az intézkedést, attól el-
tekintve, liogy most még fáznak a hűvös vá-
rosházi folyosókon, nincsenek kibékülve a ru -
ha színével sem. Nem találják elég diszesnek-.-
32 fokos kánikulában ma jd nem gondolnak er-
re . . . 

— Premier a fehértói halászcsárdában. Vasár-

nap tartotta premierjét a város fehértói halász-

csárdája, airtely a nemzetközi autóul melleit, a fe-

hértói halgazdaság bejáratánál posztol. A stílu-

sos, magjstornyu cpiilet már messziről feltűnik a 

nemzetközi autóut utasainak, akik szívcsen tar-

tanak rövid pihenőt a fatornyos csárdaépület tor-

nácain. A vasárnapi premier nagyszerűen sike-

rült. A csárdát kora reggeltől késő estig valósá-

gos autó- és kerékpártábor vette körül. Pr. Pá l-

f y József polgármester maga is kiautózolt, hogy 

megnézze, hogyan működik a csárda. Az ered-

ményt várakozáson felülinek találta. A csárda el-

ső vendége egy angol, a második pedig egy német 

társaság volt. A túrakocsik sokáig állomásoztak 

a csárda parkjában. 

— Legkisebb munkabérek a szobafestő és 
Címfestő iparban. Az iparügyi miniszter 15.4b! 
—1938. XIII. szám alalt megerősítette a szoba-
festő, mázoló, fényező, aranyozó, cég- és cim-
fcstőiparban a szegedi kereskedelmi és ipar-
kamara területén fizetendő legkisebb munka-
béreket. A legkisebb munkabérek a követke-
zők segédeknek * felszabadulástól számi roll 
rgy éven lielől 43 fillér óránkint, egy évtől 54 
fillér, bárom éven felül 65 fillér, napszámosok-
nak 32 fillér. Heli 48 órán tul 60 óráig 25 szá-
zalék. 60 órán tul 30 százalék túlóradíjat kell 
fizélni. A munkabérek 23-án éleibe léptek. 

— Eljegyzés. S v á b Katalin nevelt leányát, 
S i n g e r Bözsikét eljegyezte S p i t z e r Miksa. 

— Anyák-napja a Szillcri-iskolában. Szépen ün-
nepelte meg vasárnap az Anyák-napját a Szillé-
ri-sugámti népiskola tanítótestülete. Az intézet 
tornaterme szűknek bizonyült a nagyszámban meg-
jelentek befogadására. A I t o r j a i Emil h. igaz-
gató üdvözölte a közönség körében megjelent Kiss 
István püspöki' tanácsos, tanítóképző intézeti igaz-
gatót és dr. M u r á n y i József tanfelügyelőt, a 
hatóságok képviselőit. A nap jelentőségét K i s s 
István püspöki tanácsos méltatta. A tanítványok 
igen ügyesen előadott szavalatai, magyaros tán-
cai, énekszámai és irredenta jelenetei az ünneplő 
közönséget magukkal ragadlak és meghatották. A 
vikerült ünnepélyt az igazgató zárta be. 

— Elhízott egyéneknél reggelenként éhgyo-
morra egy-két pohár természetes „Ferenc Jó-
zsef" keserűvíz a bél mii közlési hathatósan elő-
mozdítja, az anyagcseréi telemcsenm fokozza, 
a zsiinicnnyiséget megfelelően leapasztja ys a 
testet .könnyeddé teszi, Kérdezze meg orvosát-

— Féláru utazás a Szegedi Ipari Vásárra. A 
Délmagyarország jegyirodája megkezdte a 
Szegcdi Ipari Vásárra.érvényes féláru utazási 
igazolványok árusítását. Az igazolványok ára 
Szegedtől 100 kilométeres körzeten belül 1 pen-
gő, 101—150 kilométer közölt 150 és 150 ki-
lométeren felül 2 pengő. Érdekes jelenség, hogy 
tömegesen küldenek Szegedről feláru utazási 
igazolványt vidéken lakó rokonoknak, bará-
toknak, üzletfeleknek. Kiadóhivatalunk dél-
előtt 9—12-ig és délután 3—6-ig árusilji a 
felára utazásra jogosító igazolványkat. 

— GFB harisnya jobb mint volt, Pollák Test-

véreknél. 

— Kél autó szerencsés balesete a Kárász-uc-
ráhan. Hétfőn délután a Kárász-ueca és a 
Kölesey-ueea sarkán a l ' a t z a u e r cég teher-
autója összeülközöll dr. H ó d i László egye-
temi tanársegéd kocsijával. Az orvos kocsija 
beleszaladt a teherautóba és súlyosan meg-
rongálódott, emberéletben nem esett kár. Az 
összeütközésért a szemtanuk szerint senkit 
sem terhel felelősség, mert a sarkon álló ko-
csik mindkét vezető elől elfogták a kilátást. 

B Gumiharisnya 
fájós, dagadt és vlszeres tónak ra 
készen és mérték után H Ü F L E , 

H Klauzál-tér 3. sz. — Gyógy haskötők, 
sérvhöiők. suspenzorok raktára. 

Országos diákpályázat 
a szabadtéri játékokra 

Érdekes Pályazatot irt ki a magyar közép-
iskolák diákjai számára dr. Pálfy József pol-
gármester a szabadtéri játékok propagálása 
céljából. A pályázóknak két oldal terjedelmű 
dolgozatot kell juljug elsejéig beküldeniük. A 
téma: a szegedi szabadteri játékok nemzeti, 
kulturális cs idegenforgalmi jelentősége. A pá-
lyaműveket .július első napjaiban elbírál ják. Az 
első díj nyertesét, bárom napig szállással, tel-
jes ellátással vendégül látja a várOs, az úti-
költségét íg megtéríti é8 belépőjeggyel látja 
cl a szabadtéri előadásokra. A második dij 
nyertese két napig, a harmadik díjé égy na-
pig lesz hasonló módon vendége a városnak. 

A pályázaton- résztvevő s-c.üfdi diákok 
számára külön pályadíjat bjztosjt a város. 

Az eleő dij szegedi nyertese egy-egy elsőrendű 
ülőhelyet kap Az ember tragédiája, a Bizánc, 

"a Hárv Jánost, a Turandot és a/. István királyt 
népe előadására, a második Az ember tragé-
diája, a Bizánc és Hárv Jánog, a harmadik Az 
ember tragédiája é« az István király népe elő-
adására kap egv-egy szabadjegyet. Hz 3 pá-
lyázat minden bizonnyal hathatós propagá-
lója lesz a szegedi játékoknak. 

Székesfehérvári 
galamb-íávirát Szegedre 

Horthy Miklós, Magyarország kormányzója 
vasárnap vitézi várományosokat avatott Szé-
kesfehérváron. Az ünnepi alkalomból Székes-
fehérvár polgármestere galnmhpastán küldöli 
üdvözletet a magyar városoknak. Ez az üd-
vözlet megérkezett vasárnap délután Szegedre 
is. A postagalambot a lábára erősített levél-
lel együtt azonnal elvitlék dr. P á l f v József 
polgármesterhez, aki maga fejtette le a kis 
alumínium tokot a galamb lábáról. A tokból 
a következő szövegű távirat került elő: 

TAV1R VT. 
„Város polgármesterének! Szent István vá-

rosának közönsége nevében magyar szívein 

egész melegével üdvözlöm a bölcs .vezetése 

alatt álló város lakóit a magasztos pillanat-

ban, amikor Magyarország föméltóságii kor-

mányzója jelenlétében. Szent István koporsó-

ja előtt a jövő katonái, a vitézi várományosok 

esküje száll az líg felé. Látva a lelkes gere-

get, bizalom tötti el lelkünket, hogy újra 

eggyé válik Szent István királyunk Kárpá-

tok-övezte birodalma. Szeretnénk, ha birodal-

munk összeforrna az ország minden lakójá-

nak reményével. Tudjuk és ére/.ziik, hogy eb-

ben a pillanatban minden magyar hazafi ve-

lünk imádko/.za a nemzeti imánkat: Isten! 

Aldd meg a magyart! 

Székesfehérvár. 1938 május hó 22.-én, nz 

ünnepélyes vitézzé avatás napján és órájá-

ban. 

T»r. C s 1 f A r y G. Emil 

Székesfehérvár sz. kir. város 

polgármestere"-
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— Festőmunka sok értekezlete. 'A szegedi feslő-
m link ások kedden cslc fél 6 órakor az Épitőmun-
kásotllionban (Fodor-ucca 10.) szakéirtekezlctet 
tart, melyen a feslőiparban megállapított minimá-
lis munkabérek megerősítését B o z ó k i József 
ismerteti. 

Kávépörköléa naponta reggel 7—Mg Kocsisnál. 

— Az 1/1 l-es és 2/5-ÖS volt honvédlovastUzé-
rek hősi halált halt bajtársaik lelkiüdvéért ju-
nius 5-én 11 óra 30 perckor a rókusi templom-
ban istentiszteletet mondatnak. A rendezőbizott-
ság felkéri az összes volt lovastüzér Szegeden, 
valamint a környéken lakó mfts tüzőrcsapattest-
nél a világháborúban szolgált bajtársakat, hogv 
ezen az istentiszteleten valamennyien megjelenni 
szíveskedjenek. A volt 1/1 l-es és 2/5-ös honvéd 
lovastüzérek 28-án este fél 8 órakor a rtaffai-ét-
teremben bajtársi összejövetelt tartanak. , i 

— Befejeződött az egyetemi szociális tan. 
folyam. Az egyetemi szociális tanfolyam ren-
dezősége érlesiti az érdeklődőket, hogv dr. 
V á r k o n y i Hildebrnnd egyetemi tanárnak 
kedden este 7 órára hirdetett előadása — az 
előadó professzor másirányu hivatalos elfog-
laltsága miatt — elmarad. Egyben arról is ér-
lesiti a rendezőség a közönséget, bogy a vasár-
napi autóbusz körsétával a szociális tanfolya-
mot befejezettnek tekinti. 

Csongrád vármegye szociográfiája- Nem-
rég kezdették meg Csanád vármegye, Szeged 
városa, vnlaminl! Hódmezővásárhely szocio-
gráfiájának megírását. A munka feltárja Sze-. 
ge.d é.s a megye közgazdasági, mezőgazdasági.' 
kereskedelmi, kulturális és egyházi életét, va-
lamint a régi családok szerepét. Az adat-
gyűjtés megindult, a szerkesztőbizottság min-
denkit arra 1<ót. hogy az adatszolgáltatás te-; 
rén áll jon a kiküldölt munkatársak, rendelke-
zésére. 


