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Vasárnap volt 
a szegedi idegenforgalom 

idei premierje 
Filléres vonatokon közel 5000 utas érkezett Szegedre 

PÁRISI NAGY ARUHAZ RT. 
SZEOED, CSEKONICS é s KISS UCCA SAROK 

Nyári cikkek 
4 dn> illatos fürdőszappun 14 
Gyermek fehér pamut sokni (számonkint 

3 fillér emelkedéssel) ü-ás —.33 
Gyermek szines pamut sokni (számonkint 

4 fillér emelkedéssel) l-es —36 
Női divat sokni fehér, vagy szines —.38 
Gyermek macco sokni fehér, vagy szi-

nes (számonkint 5 fillér emelkedéssel) 
l-es - -.4»5 

Gyermek szalmakalap —-58 
Háziszőttes fürdőtörülköző —88 
Veronika sport hajlekötö —-68 
Féri atléta trikó fehcr, vagy fekete (szá-

monkint 10 fillér emelkedéssel) 2-es —.88 
Gyermek macco fehér pullover kivágásu 

trikó 4—10. számig 1—88 
Nyári műselyem női nadrág -—94 
Gyermek maccó fehér pullover kívágásu 

trikó 12—16. számig —98 
Műselyem divat női harisnya kis hibával —.98 
Férfi matróz trikó szines 3-as P 1.48 
Férfi rövid ujju sport ing, minden szín-

ben . P 2.18 

(A Délmagyarország munkatársától.') Vasár-
nap az ipari vásár zárónapján, 4700 
utas érkezett Szegedre filléres vonatokon. Két 
szerelvény érkezett Budapestről, egy-egy a 
Debrecen—Szolnok—Cegléd—Kecskemét vonal-
ról, Sarkad—Gyula és Makói felöl. Az idegen-
forgalmi hivatalnak az idén ez volt az első 
kemény vasárnapja. A mult évben számos pa-
nasz merült fel az idegenek részéről. Az idegen-
forgalmi hivatal, hogy a panaszokról tudo-
mást szerezhessen, a város nevezetességeiről 
tájékoztatást nyú j tó prospektussal együtt ..pa-
naszlapot" ad minden filléres utasnak, ame-
lyeket a vonat visszaindulásakor a hivatal 
pályaudvari kirendeltségénél lehet leadni 
Most, vasárnap volt az első alkalom, hogv 

egyetlen panaszt sem emellek az 
idegen vendégek. 

Az idegenforgalmi hivatal az elmúlt hetekben 
egy rövid tájékoztatót adott ki a város neve-
zetességeiről a bérkocsisok és autótaxi-sofő-
rök részére- A tájékoztató azokat a tudnivaló-
kat tartalmazza, amelyeket a város neveze-
tességeit és látnivalóit egv rövid sétakocsizás 
u t j án megismerni akaró idegennek kell nyúj-
tani. Ezeket a nyomtatványokat a rendőrség 
gépjárművezető osztálya u t ján juttat ják el az 
érdekeltekhez, akiket azután a járműellenőrző 
vizsgálatok alkalmával ki is kérdeznek a tud-
nivalókból. 

A tájékoztatóban többek között ezeket olvas-
suk: 

..Szegednek kevés hijján 140 ezer lakosa van, 
az ország második legnagyobb városa. A tanya-
világ 170.000 kat. holdon terül el, ennek a fele a 
városé, amit bérlőknek ad ki." 

F.zulán j * ,Arns nevezetességeit veszi sorra a 
tájékoztató. 

A körséta 

kiindulási pontja Szeged-állomás. A Boldognsz-
szony-sugárúton a tanárképző Szűz Mária-szobros 
gyakorló polgári iskolájára hivja fel elsőnek a fi-
gyelmet. Azután a Hősök Kapuját, a Ilorlhy-kotlé-
giumot, a tanítói internátust. Szeged legrégibb 
középiskoláját, a piarista gimnáziumot emüli, 
majd a Rákóczi-szobor, a püspöki palota, a Gel-
téri-kapu és a Rerrlch Béla-tér felsorolása kö-
vetkezik. „Frre a kis térre néznek az egyetemi 
klinikai intézetnek azok az ablakai — irja a tájé-
koztató —, amelyek mögött dolgozik a világhírű No-
bel dijas Szent-Györgyi Albert tudós professzor, aki 
a szegedi paprikában nagy mennyiségben fedezte 
fel a C-vitamint, amire az emberi szervezetnek 
C< [tétlenül szüksége van." 

A' vasárnapi idegenforgalomban máris nagy 
hasznát vették a bérkocsisok és sofőrök a tájé-
koztatónak. Több helyen lehetett látni, amint 

a bérkocsisok magyarázgattak egy-
egy nevezetesebb épület előtt az ide-

geneknek. 

Közel négyszázan vettek részt az autóbusz-
körsétákon. A vasárnap idegenforgalmát nagy-
ban növelte az a 

700 nyomdász, 

akik kongresszusra gyűltek össze Szegedre. Az 
idegenforgalmi hivatal ezeknek kalauzolására 
előzetesen kioktatott busz szegedi nyomdászt, 
akik teljes megelégedésre, körültekintéssel és 
tapintattal látták el feladatukat. 

A jól sikerült idegenforgalmi premiernek 
volt 

egy izgalmas epizódja 

is. A debreceni filléres vonattal érkezett egy 
debreceni iparos a családjával, feleségével és 
három gyermekével. Útközben a vonaton az 
asszonyt fá jda lmak lepték meg. A többi uta-
sok már orvos után néztek, de nem sikerült 
azonnal orvost találni. Végre egv csomó izga-
lom után befutott a vonat a Szeged-állomásra-
A debreceni iparos azonnal kocsit fogadott a 
pályaudvar előtt és feleségét nyomban a kli-
nikára vitette, ahol nemsokkal a beszállítás 
után világra hozta gyermekét. 

Megszületett a „filléres" gyerek. 

Az éjszakai órákban egy kisebb rosszulléthez 
a menlőknek is ki kellett vonulni. A rokonait 
kisérte ki az állomáshoz egy szegedi idősebb 
férfi. A pályaudvar közelében hirtelen rosz-
szullett, az egvik közeli házból vizet hoztak 
számára, majd kihívták a mentőket és amig 
a beteggel foglalkoztak a segítségére sietők, a 
járókelők közül valaki ellopta a poharat. A 
beteg rosszulléte szerencsére nem bizonyult sú-
lyosnak. 

Tizezer láloaaiö az ipari YÓsár 
zárónapján 

A jubilárie ipari vá«ár nagy sikerrel fe-

jeződött bc. Vasárnap főbb. mint tízezer Iá-
tofjafája volt a vásárnak. Az elsők között, je-

lent, meg dr. gyulaj Gyulai Ákos, az ipar-

ügyi minisztérium osztálytanácsosa, aki ltosz-

szabb időt töltött a vásáron és részletese" 

tanulmányozta a vásár kérdését. Látogatá-

sának befejezése után kijelentette, örömmel 

ál lapította meg, hogy a h i n ter iand já t elvesz-

tett Szeged nagy alkotó munkáva l életképes, 

gégét és törhetetlen akaratát bizonyít ja. Sze-

génységünkben nagy vigasztalás — mondot ta 

többek között —, hogy ez a váras szép múlt-

jához méltóan virágzik, ami t a Szegedi Ipari 

Vásár élénken szimbolizál. 

Az öt filléres vonaton kivül több, m i n t 

másíélozor utazásra jogosító igazolványt bé-

lyegeztek le. Hozzávetőleges 6zámitá s szCri l;t 

több, m in t hatvanezren látogatták a jubi lár is 

vásárt és a z eladás összogo meghaladja a 

százezer pengőt, ö r ömme l lehet megállapíta-

ni, hogy az eladások igen rtagy részbe" vi-

dékre. sőt Budapestre is történtek. A vásárti 

rendező ipartestület, azonnal hozzálátott a 

vásár eredményein e.k m p gá J la p j f áréi hoz, ez 

azonban hetekijr elhúzódik, mert, több, m i n t 

kétszáz különböző irodának ko'l elszámolást; 

küldenie a szegedi ipartestülethez. 

Az ipari vásár lebontásához még hétfőn 

reggel hozzákezdtek, a z t kedd estig be ig 

fejezik, ugy, hogy szerdán a Horváth Mihály-

uccuban ismét zavartalan lehet, a közlekedés. 

„Óvadékos 
gazdatisztet keresek" 

ítélet: Kéthónapi fogház 

(A üclmagijarország munkatárstól.) A 
szegedi törvényszéke" llabermann Gusztáv 

törvényszéki biró hétfőn tárgyalta Györgyei 
Szabó József és társa, Kisfaludy Aladár csalá-

si bűnügyét. Györgyei Szabó nem jelent meg 

a tárgyaiágon, ugy an is azóta nagyszabásu 

ékszerlopást kövelett cl és megszökött Sze-
gedröl. Egyébként is Györgyei Szabó JóZ8efet; 

az orvosok ön . és közveszélyes elmebeteg-' 

nek minősitették és igy büntetőjogilag nem 

vonható felelősségre. Kisfaludy tárpa voltj 

Györgyei Szabónak egy egalági ügybe". Elha-

tározták, hogy apróhirdetés utján „óvadékos 
gazdatisztet" keresnek és az áldozatoktól 

fel veit pénzen Bélcésbc utaznak, ahol Kis-j 

fajudynak valami nagyon gazdag partit sze-

reznek. 

Az apróhirdetésnek meg is leit. a foganatja, 

jelentkezett többek közö l t Szabó József, 

akitől 100 pengőt, én iratokat csattak ki. A 

gazdag házasságból azonban nem lett, semmi, 

el sem u fa z t ak Békésbe, ellenben a dolog 

kiderült,. Kisfaludy a száz pengőt visszafizet-

te a károsultnak. A hétfői tárgyaláson Kis-

faludy tagadta bűnösségét, ettenben elismerié, 

hogy ő irta le a z oklevelet Györgyei -Szabó 

diktálása után . 

A biróság több tanú kihal lgatás3 " t án bú-

nősnek mondotta k i Kisfaludyt és kélhónap% 
fogházra itclte. Az ítélet nom jogerős.^ 

17 UJ KÖNYV! 
Tamás István: Álmában is hazudik 

Szántó György: Mcléte 

I-arzkó Géza: Kirá lyhágó 

Erdős Rcuée: A Timóthy-ház 

Berend Miklósné: Hadiárvák 

Aszlányi Károly: A gazdag embe/ 

Ribó Lajos: A gyerek 

Vaszari Gábor: Hárman egymás ellen 

Charles Plisnier: Három házasság 

Szirmai Rpzső: Egy asszony élete 

Balla Borisz: A megsebzett 

Agatha Christie: Poirot kéjutazáson 

Latimer: A végzet előszobája 

Földi Mihály: A miniszter 

Roberls: A bosszú útja 

Latimer: Rejtély a halotiasbázbari 

L. Arand: Süllyed a ha j ó 

Fillérekért a Délmagyarország kölcsön-
könyvtárában előfizetői rendelkezésére 


