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Filléres vonatoií Csanád-
megyébe! a szegedi 
szabadtéri játékokra 

A Máv. vonalairól inditadó filléres áru ün-
nepi vonatok ügyében legutóbb fontos tárgya-
lásokat folytatott a kereskedelmi miniszté-
riumban vitéz I m e c s György főispán, 
hitek érkeztek ugyanis Szegedre, ame-
lyek szerint csak tervezték volna, hogy 
a Máv. hétköznapokon n em Lndit filléres vo-
natokat. A főispán az ügyben felkereste A\-
gijay Huhert P á l á l l a m t i t k á r t , ak iné l sikerült 
a nehézségeket elhárítani és igy most inár az 
erp-deti te^ek szerint hétköznapokon ¿s fan-
nak indulni fUlérCg vonatok Szegedre. A fő-

ispán bejelentette, hogy a szabadtéri játékok 
vezetősége 40 filléres és 4 kulturvonat indítá-
sát kérte: a fnlérep ünnepi vonatok 75 százalék, 
a kulturvonatok 66 százalék kedvezménnyel 
közlekednek. Az utóbbiakat efi-nditiák már 
300 utas jelentkezése esetén is. Az államtitkár 
ígéretet tett. hogy a kért vonatokat engedé 
lyezni fogják. Az első vonatokat a napok-
ban nyilvánosságra liozzák. 

ismeretes, hogy a szabadtéri játékok vezető-
sége hosszú hetekkel ezelőtt megkezdte a tárgya-
lásokat annak érdekében, hogy az orszzg jelentő-
sebb városából filléres ünnepi vonatokat indítsa-
nak az egyes előadásokra. A Máv. igazgatósága a 
szokásos szabályos időben nyilvánosságra ^ fogja 
hozni az induló vonatok pontos menetrendjét. 

A játékok vezetősége ugyancsak ünnepi vona-
tok indítását kérte a Szeged-Csanádi Vasutaktól. 
Csanádmegyéből filléres vonatok indulnak Elek, 
illetve Battonya kiindulási állomással julius hu-
szonnegyedikén, a Háry János előadására, au-
gusztus 7-én Az ember tragédiája előadására, 
«augusztus 14-én az István király népe előadására 
és "augusztus 15-én a Bizánc előadására. 

66 százalékos kulturvonatokat indítanak Mező-
hegyes kiindulási állomással, julius 30-ra a -Tu-
randot előadására, augusztus 2-án a Kodály-hang-
versenyrej augusztus 6-án az István király «épe 
előadására és augusztus 10-én a Verdi Rekviem 
előadására. 

A Szeged-Csanádi Vasút- a menetrendszerű vo-
natokkal féláron Szegedre utazó közönséget . a 
Dóm-téri előadások befejezése után különvonat-
tal szállítja vissza a csanádmegyci állomásokra 
•abban az esetben, ha előzetesen 30—40 tagu cso-
port jelentkezik. A Szeged-Csanádi Vasutak ösz-
szes állomásain a pénztáraknál kaphatók a sza-
badtéri játékokra érvényes féláru vasúti igazoi-
vány, valamint a Romániából, illetve Jugoszlá-
viából érkező külföldiek részére a határátlépéshez 
szükséges vizumigazolvány. 

PÁRISI NAGY ARUHAZ RT. 
SZEGED, CSEKONICS és KISS-UCCA SAROK 

HÁZTARTASI ÜVEGÁRU 

1 drb 3 decis félfehér sörös pohár ,—.38 
1 drb fél literes félfehér sörös pohár —.48 
6 drb íélfeijér Edison boros pohár —.78 
6 drb féifehér préselt boros pohár —78 
4 drb fél literes félfehér boros üveg —.88 
3 drb % literes féifehér boros üveg —.88 
6 drb féifehér Edison vizes pohár —.98 
6 drb félfehér préselt vizes pohár —98 
6 drb % literes zöld üveg "-.98 
6 drb üveg kompótos tányér 
Üveg kancsó J» literes —98 
Fehér metszett vizes készlet P 3.38 
Szines vizes készlet: 1 üveg 6 pohár P 3.58 

HÁZTARTÁSI FAYENCE ÁRU 

Szines v. fehér csésze alt —22 
Fayence bögre —.24 
Csésze aljjal fayencból —.48 
2 drb sima mélv, vagy lapos tányér —.76 
3 drb sima mély, vagy lapos tányér —-76 
2 drb relief mély, vagy lapos tányér —.86 
Fayence kancsó —.98 
Fali sótartó fayenceból... —-98 
Tál garnitúra 3 drb-os —.98 

Weisz Fülöp nyugalomba vonul, 
hir szerint Lamolle Károly lesz a Pesti Magyar Kereskedelmi 

Bank vezérigazgatója 

Budapest, julius 15. (A Délmagyarország bu-
dapesti tudósítójától.) Budapesti közgazdasági 
körökben még az év elején hire terjedt, hogy 
a Pesti Magyar Kereskedelmi Bank európai 
koncepciójú és markáns egyéniségű elnöke, 
W e i s z Fülöp, a magyar közgazdasági és hi-
telélet egyik legkiemelkedőbb egyénisége, aki 
korát; meghazudtoló 'agilitással, változatlan 
koncepcióval és lálókörrpl állott a magyar hi-
telélet egyik legfontosabb pozíciójában. A 
nyugdjjbavony 1 ás most aktuálissá vált, »meny-
nyiben budapesti értesülés szerint Weisz Fü-
löp bejelentette az igazgatóságnak, hogy au-
gusztus 1-évrl nyugdíjba óhajt menni. Az 
igazgatóság riem lehetett egyebet, minthogy 
Weisz Fülöp kívánságát tudomásul vette. Weisz 
Fülöp nyugdijbavonulása alkalmával követi 
őt a nyugalomba leghűségesebb vezető mun-
katársa, a kiváló képzettségű és nagy. látókörű 
dr. S t e i n Emil vezérigazgató. 

A Délmagyarország budapesti munkatársá-
nak értesülése szerint az igazgatóság a bank 
elnökéül a Pesti Magyar Kereskedelmi Bank 
legidősebb alelnökét választja meg, vezérigaz-
gatóul pedig meghívták dr. Lamotte Károlyt 
Budapest székest óváros alpolgármesterét. 

Lataotte Károly vezérigazgatói kinevezés® 
áll most az érdeklődés előterében, az alpol-
gármester volt az, aki Budapest pénzügyeit 
rendbehozta és a jelenlegi pénzügyminiszter-
rel, Reményi-Schneller Lajossal baráti kap-
csolatai közismertek- így nagy nyereséget je-
lent Lamotte Károlynak a Pesti Magyar Ke-
reskedelmi Bank vezérigazgatói székébe valói 
meghivása. 

T e l e s z k . y hir szerint lemond az Első Ma-
gyar Általános Biztositó Rt. elnökségéről, ér-
tesülésünk szerint az elnöki székbe W a l k ó 
Lajos fogja követni. 

m m i KORDA-RUHA I 
Tropikál- és sportöltöny 
Ballon kabát, gumi köpeny 
Sport és tiroli cikkek 
Intésre i.ruöák, sapkák 
Vlfiarkabát, cserkésxáruk 
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Látogatás a szegedi 
Katolikus Novédöben 
Irta LEPEY EMIL sándorfalvi plébános 

Minden kultúrintézményt nagyra kell becsülni, 
mert onnan kerül ki a jövő generáció, amelytől 
oly sokat várunk. Szeged sok nagy jelentőségű 
kultúrintézménye között jelentős szerepet játszik 
a Katolikus Nővédő Egyesület és az ezzel kapcso-
latos internátus, óvóda és napközi otthon. Ez uz 
intézet nem elégszik meg azzal, hogy tagjainak 
lelki és szellemi irányítást ad; nem elégszik meg, 
hogy jótékony hálását érezteti a szociális előadá-
sok, a lelkigyakorlatok rendszeres megtartásával; 
nem elégszik meg, hogy tagjait vallásosakká ké-
pezteti, hanem eljut hatása e kultúrintézménynek 
a börtönökbe, a gyárakba, a műhelyekbe, a ta-
nyákra, a kunyhókba csakúgy, mint a szalonokba. 
Mert sokszor a szalonok tagjait nehezebb meg-
győzni és megnyerni a jó, a szociális, a karitatív 
ügynek, mint a pusztán, vagy tanyán élő egyszerű 
népeket. A Nővédő, ha kell, kivonul a Széchenyi-
térre,' ha kell, teákat, zsurokat, estélyeket nyújt, 
hogy jótékonyságot tudjon gyakorolni. A Nővédő-
nek igen nagy szerep jutott; gyakorolja is nagy 
munkakörét a város, a társadalom javára és se-
gítésére. — De van a Nővédőnek egy kiválóan be-
vált és igen populáris intézménye, az úgynevezett 
Szent Erzsébet internátus. Ez az főképen, ami meg-
ragadta figyelmemet és ami* e szerény sorok kí-
séretében szeretnék a nagyközönség figyelmébe 
ajánlani. 

Milyen' sok leány akarja folytatni tanulmá-
nyait akár az egyetemen, akár a tanárképzőn, 
akár a laboratóriumi asszisztensnőképzőn és nem 
talál magának megfelelő és olcsó elhelyezést. Mi-
lyen nyugodt lehet az és annak a szülei, aki eb-
be az intézetbe kerül. Mindenütt csafe szépet, Íz-
lést rendet, pontosságot, mosolyt és jókedvet ta-
lál; mindenütt a Nővédőnek komoly és tiszta leve-
gője szárnyal; mindenütt az alapitóknak és az in-
tézetnek fenkölt célja lebeg a látogatók előtt. El-
ismert az intézet jó konyhájáról, erre igen nagy 

l súlyt fektetnek. Fel is használják' ezt az interná-
tust a növendékek az iskolai év folyamán, tud-
tommal minden egves és társas szoba, mindig el 
van foglalva; és még mást is vállalt az intézet új 
igazgatónője, a nagybn agilis és lelkes S zen t s-
i y Lászlóné urnft. haitandó még a nyár folya-
mán is az intézetben, illetve az internátusbán, fö-

i kepen a szabadtéri iátékok alatt elhelyezést cs 

ellátást adni a vidékieknek. Gondolom is, hogy a 
játékok alatt nagy és élénk élet lesz a Növedö-
Ben; sokan fognak oda elmenni; sokan fognak ott 
elhelyezkedni és sokan fognak ott ezen igazán jó-
tékony intézetnek áldásaiban és előnyeiben része-
sülni. Szép tágas udvar, nagy olvasóterem, díszes 
és gazdag könyvtár áll a vendégek rendelkezésé* 
re. Külön dicséretet érdemel a Napközi Otthon, 
ahol C s á s z á r Istvánná vezeti az ifjúságot, aki 
a szülők helyett magára vállalta a sok-sok gon* 
dot 'i kis apróságok mellett. Milyen jó az ilyen 
gyermekeknek, egy helyen tanulnak, szórakoznak, 
étkeznek és alszanak. Milyen nyugodtak lehetnek 
azok a szülök is, akiknek gyermekei ilyen intézet* 
be bekerülnek. 

Általában áldásos az a munka, amit «a Katoli* 
kus Nővédő akár vallásos, hitbuzgalmi, akár kul-
turális, akár szociális, karitatív téren végez. Ki* 
vánntos, hogy minél többen látogassanak el uz in-
tézetbe, minél többen élvezzék azokat a javakat 
és kincseket, amik a nagy közönség rendelkezéséra 
itt adódnak. De támogassuk is, szeressük is ezt az 
intézményt, hogy annál több jót tehessen főképen 
a szegény osztály tagjaival szemben. A Korona-
ucca a város szivében fekszik, az intézet igazga-
tósága mindenkinek készséggel teljes felvilágo-
sítással szolgál. 

I C e r é k p á r o s o k ! 
Elsőrendű kerékpárokat engedményes ár-
ban részletre adom. Gumikat és alkatrészeket 

most filléres ^ ^ S É d d O r » » 
árban kaphat 

Szeoed; 'Kiss D. palota « I i s u. % 

Ellen-Magonit-vonal ? 
London, julius 15. A Daily Express megbíz-

ható értesülésekre hivatkozva azt állítja, hogy 

a Rajna mentén a németek hatalmas erődítési 

munkálatokba kezdtek. A lap szerint a mun-

kafront százezer embere kezdett hozzá az erő-

dítmények megépítéséhez, amelyek a franciák 

Maginot-vonalának eilenerőditményét fogják 

alkotni. 


