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I szegedi ipari vásár 
As ipartestület Horváth Mihály-uceai épü-

letben az idén negyedszer nyitja meg ka-
pu* a nagyközönség előtt a szegedi ipari 
vásár. Méreteiben nem lesz nagyobb, mint az 
előző esztendőkben, mert a keretek sajnos 
módon ®<lva vannak és a terjeszkedésnek 
ntocs meg a lehetősége. A látogatottság azon-
ban mindenesetre sokkal nagyobb tesz, mint 
a megelőzd három esztendőben. Egyrészt a 
szeged! ipari vásár már belegyökeresedett a 
szegedi közönség köztudatába, másrészt ebben 
sz évben a Máv. a vásárlátogatók részére ked-
vezményes utazást engedélyezett s azonfelül 
a vásár ideje alatt Szegedre érkező filléres 
vonatok is szaporítani fosiák a látogatók szá-
mit 

Ujabban a régi rendszerű kiállításokkal 
nemben, amelyek alatt több hónapra terjedő 
éi bizonyos mértékig az állandóság termé* 
szelével biró mezőgazdasági és ipari bemu-
tatókat kellett érteni, mindenfelé szaporod-
nak az úgynevezett vásárok, amelyek nem 
annyira a látványossági elemnek a kidombo-
ritására törekszenek, mint inkább az a céljuk, 
bogy az érdeklődés felkeltésével, aránylag ró-
lid idő alatt közvetlen összeköttetést teremtse-
nek egyrészről a készítő, előállító, termelő, 
másrészről a vevő és fogyasztó között. 

Ezeket a vásárokat ismét két kniegórlába 
lehet osztani. Az egyik a kimondott áruminta-
vásár, amelyen főleg a nagy termelők és elő-
állítók, a gyáripari vállalalok, nagy mező-
gazdasági üzemek, közvetlenül importáló ke-
reskedők és más hasonlók vesznek részi, akik-
nek az a céljuk, hogy a bemutatott minták 
alapján kössenek üzleteket a tovább elárusító 
kereskedőkkel. Az ilyen természetű vásárok 
szempontjából a tömeg, a nagyközönség többé-
kevésbé mellékes és vannak olyan vásárigaz-
gatóságok, amelyek a pusztán nézelődő közön-
séget a vásártól egyenesen távoltartani igye-
keznek, mert az a meggyőződésük, hogy az oda 
nem való elemek csak gátolják az üzlet-
erabereket munkájukban. 

A vásárok másik kategóriája ezzel szem-
ben egyenesen a közönséghez fordul és a 
célja az, hogy közvetlenül a fogyasztó vásárol-
jon és a fogyasztó ismerje meg a résztvevő 
iparosok termékeit. Ha nem csalódom, ezt a 
vásártipust hat-hét esztendővel ezelőtt 
München vezette bc és pedig azzal a célzattal, 
hogy a bajor kézműipar és iparművészet, 
amelynek évszázadokra visszamenő hagyomá-
nyait a nagykapitaliznuis meg ncin mosta el 

mint a Rajna vidékén, vagy Szászor-
szágban, meg tudja mutatni a maga forma-
nyelvét és megtalálja az ulat ahoz a közön-
séghez, amely nem elégszik meg a lőmeg-
|<nnelés produktumaival, hanem az egyéni 
'*!és megnyilatkozását ü> keresi lakásában, 
otthonában. 

Ilyen célzatok mellett szinte önmagától ala-
ki az a vásárlipus, amelyhez a szegedi 

Y*sár is tartozik. Ezeknél a cél nem az, hogy 
1 közönséget elkápráztassák és meglepjék, ha-
jira inkább az, hogy a látogatónak alkalma 
fegyen a munka jósága, anyagának minősége 

kivitelezésének szolidsága felől meggyőző-
i t szerezni. Az ilyen vásár bemutatott anya-
gnak igen nagy százaléka a dolog természe-
tből folyó) a £ a lakberendezési iparok kőré-
** kerül ki, amelyeknél leginkább julnak ki-
űzésre az egyéni Ízlések és kívánalmak ellc-

Ezek a vásárok néhány napra szinte 

Csütörtök, Í932 május 26 
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Vm. évfolyam, 119. 

a kirakatot pótolják, amely a kisipari műhe-
lyeknél hiányzik, azzal a különbséggel azon-
ban, hogy mig a kirakat csak a holt betű ere-
jével hat, a vásár az élőszónak a közvetlensé-
gével beszél. A hasonlat talán nem egészen 
jó, de a különbséget többé-kevésbé kifeje-
zésre juttatja. 

Az eddigi szegedi ipari vásárok tapaszta-
latai alapján meg vagyok győződve róla, hogy 
a ma megnyilő vásár is be fogja váltani a 
hozzája fűzött várakozásokat, még pedig nem-
csak abból a szempontból, hogy a "közönség 
ismételten meggyőződbetik a szegedi kisipari 
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műhelyek termelő képességéről, hanem abban 
a vonatkozásban ts, hogy üzleti eredményeket 
is fog felmutatni A mai nehéz időkben ugyan-
is erre kétszeresen szükség van: nemcsak azo-
kat kell megnyerni, akik vásárolni akarnak, 
hanem azokat is* akik venni tudnának, de 
Bem merik forgatni a pénzt, amelynek az 
Volna a rendeltetése, hogy forogjon A tespe* 
désnek és mozdulatlanságnak mai idejében 
örömmel kell üdvözölni minden olyan vál-
lalkozást mint a szegedi ipari vásár, mert a* 
a Válságot legyőző élni akarásnak egyik bizo-
nyítéka. Towin Sándor. 

Viharos botrányba és példátlan verekedésbe fulladt 
a porosz tartománygyülés szerdai Ölése 

Vad közelharc a hitleristák és a kommunisták kffzfftt 

(Budapes t i t u d ó s í t ó n k te lefonJelen-
tése. Berlinből jelen'ik; Az uj porosz tark>. 
mánygyülés e'n"»k&égét a kedden kötött kompro-
misszum alapján szerdán megválasztották. Ernők 
lett Kerl nemzeti szocialista képvicelő, válasz-
tottak egy szociáldemokrata, egy cea/rampártl ea 
egy nemet nemről párti alelnököt. A választás 
minden incidens nélkül folyt le annál vlharoabb 
botrányokba es példátlan verekedésbe fulhtít az 
ülés további része. Több felszóWás után Plek 
kommunista hépvfceW be**éK áa as ő frtszóltfása 
robbantotta let * vtWftíkftt Pick á*f hangoztatta, 
hogy a náciktfuc nincsen dkuk fölháborodni a 
pnro z IgarságMolj/á'titás miatt, mert, ia poros* 
bíróknak több m n 50 százaléka nemzeti szocia-
lista- Csak meg ke:i n 'ra — mondotta —, hogyan 
Ítélkeznek egy kommunista és hogyan egy fasiszta 
ügvében. Majd igy folytatta: 

— A nemzeti szocM"t*k tet/ek rendszerre a 
forradalmi érzelmű munkások tömeges tegyllko-

>a*át. A nemzeti SzoetalMák 
vei flinek • gyilkosok. 

Pick szavai óriási felháborodj* váltottak ld a 
nemzeti szocialistáinál. Felugráltak helyeikről, 
megrohanták a szón «kl emelvényt, ahova ekkor 
már a kommunista képviselők is oda fu'ottak. '% 
indulatos szóváltást csakhamar te/tlefeaaég kö-
vette, az egyik kommunista képviselő arewlütö/t 
egy náci képvl*t«L Al aUao" verekedés krzdödfilt, 
apwljwi aaráa a naeflt ttsrtt a konmrunts ákat 
aa ülésteremből. Az elnök felfüggesztette sz ülést, 
a verekedés ^'intva folyt tovább. Példátlan Jé-
hmerek JátStHUafc M) F.lffbh verték egymás/, 

j nz :'án a aaeik iinUa üiegeket, lámpiemvökr/ 
I majd a mtnl-zterl nehéz bársanyscéktfcet hajigálták 
! a kommunisták", akik végül is meghátráltak. 

Több kommunista és n*mz?(i szocislistnpárti kép-
viselő snlyoaan megsebesüli, ezeket mentők szállí-
tották kórházba. 

Százezres tömeg kísérte el 
utolsó útiéra 

Endresz Györgyöt és Blttay Gyulét 
Megrázó gyászszertartás a Milleneuml emlékmthiél — Agyatalpakon vitték kl a két 

koporsói a Kerepesi temetóbe 

Budapest, május 25. Az Endresz György 
és Rittaif Gyula koporsóját hozó trieszti gyor-
sot Nagykanizsán zsúfolt perron várta hajnali 
4 óra óta. A hat óra tájban befutó vonatot 
virágesővel árasztotta el a közönség. A halottas 
kocsi előtt Krátky polgármester mondott ne-
szédet, azután a fekele drapériával bevont 
mozdony kirobogott az állomásról. Amerre a 
vonat elhaladt, mindenütt virágeső várta a 
gyászkocsit. Székesfehérvárott a fehérvári re-
pülőtér egész őrsége díszsorfalat állott a sinek 
mentén. Balatonföldvártól kezdve végig három 
repülőgép kísérte a vonatot. 

A Déli vasotl pályaudvaron 
ezrekre menő tömeg várta a vonatot. Katonai 
díszszázad, a pilóták küldöttsége, zenekar, elő-
kelőségek csoportja foglalta le a perront. Az 
állomás elölt a zsúfolásig megrakott koszorús-
kocsik várakoztak. A koszorúk között a leg-
szebbek a kormányzó és lord Rotliermere 
koszorui. Tiz óra előtt megérkezett Endreszné 
A bejárat elölt feketével l-evont, hatlovas ágyu-
talpak várakoztak. Az előcsarnokban felállí-
tották a rögtönzött ravatalt. Az egész állomás 

komor gyászpompába öltözve várakozik. 
Tiz órakor érkezett be a vonat. A katonai 

tiszteletadás után kiveszik a koszorúk tömege 
közül a két koporsót, amelyeket katonák Sor-
fala kőzött visznek 

az égyutalpakre, 
Buda valamennyi templomában megkondul, 
tak a harangok. A menet élén díszruhás lovas-
rendőrszakasz lépdei, majd fél katonai szá-
zad következik, zenekar, keresztvivők, rend-
jelvivők, koszoruskocsik után következnek a 
koporsók. Amerre a menet elhalad, mindenütt 
imádkozó emberek, virágeső jelzi az utat 
Ezer és ezer ember áll az uccákon, még a 
házak tetejét is ellepik a kíváncsiak. Az 
Andrássy-uton cserkész sorfal között halad a 
menet a milleniumi cmlck előtt felállított 
katafalk felé. 

A Névtelen Hősök emlékműve 
előli 

először Kndresz koporsóját helyezik a 
katafnlkra, azután Biltay Gyuláét. A ravatalok 
elölt elhelyezkedik a papság. Endresz rava-
tala előtt áll díszes ornátusban Hász István 
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