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A szegediek tudják, a vidékiek lássák, hogy a 

nyakkendők 
f j r ™ ' - Fodor Nemzeti Áruházban 
Gazdag anyaggal, színes változatossággal váriák 

a Szegedi Hét kiállításai a szombati megnyitót 
Pénteken délután bemutatták a saitó képviselőinek a Szegedi Hét kiállításait 
(A Délmagyarország munkatársától.) Szom-

baton délelőtt fél 12 órakor nyitja meg ünne-
pélyes keretek között dr. Pálfy József polgár-
mesterhelyettes a Szegedi Hetet a városháza 
közgyűlési termében. Az ünnepi hét jelentő-
ségéről és céljairól dr. Kogutoivitz Károly 
az intézőbizottság elnöke mond beszédet A 
megnyitóról a rádió helyszíni közvetítést ad, 
amely pontosan fél 12 órakor kezdődik. 

A safíöbeimiíafó 

A Szegedi Hét keretében rendezett kiállítá-
sokat pénteken délután 6 órakor mutatta be 
a sajtó képviselőinek dr. Kogutoivitz Károly 
egyetemi tanár. A szemle a Honvéd-téri lak-
tanyánál kezdődött, ahol a 

Szegedvidéki Gyümölcstermelők Egye-
sülete és az Alföldkutató Bizottság 

állított k i A gyümölcstermelési anyag két ha-
talmas termet foglal le. A bejáratnál megállít-
ják a nézőket a Szeged környékén termelt ha-
talmas gyümölcspéldányok, Szatymazról pél-
dául olyan gyönyörű őszi barack példányodat 
állítottak elő, hogy közülük négy darab mepy 
egy kilóra. Megkapóak a kiállított szilvák és 
az almák is és rendkívül tetszetősek az uri-
leányok konzervkészitményei, amelyek bármely 
konzervgyár produktumaival felveszik a ver-
senyt 

Külön csoportban mutatják be, hogyan kell 
csomagolni, szállításra elkészíteni a gyümölcs-
féléket, másik csoport pedig a növényvéde-
lem egyes fázisait és a növénybetegségeket 
mutatja be rendkívül szemléltető módon. Van 
egy terem, ahol a gyümölcstelepitéssel ismer-
kedhetik meg a szemlélő. Rendkívül kívána-
tos formában vannak kiállítva a szegedvidéki 
borfajták, csak itt látni, hogy mennyi sokféle 
és jóféle bor terem Szeged határában. Hirtele-
nében vagy tizenkétféle borfajlát számláltunk 
össze, mindannyi finom szegedvidéki specia-
litás. 

Lesz borkostoló is a kiállításon, miniatűr 
hordókból mindenki tölthet magának egy po-

Evezősök! 
T R É N I N G R U H A 
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hár bort, abból a fajtából, amelyikből éppen 
kedve tartja. 

Hatalmas termet foglal le az Alföldkutató 
Bizottság tudományos jellegű kiállítása. Fel-
tűnő része a grafikon-anyag, amely a világ 
búzatermését és a gabona áralakulását mu-
tatja be. A város ártézi kut szelvénygyüjte-
ménye és Szatymaz s vidékének plasztikus 
térképe is feltűnést fognak kelteni. Rendkívül 
vonzók a miniatűr alföldi tanyai házak és a 
speciális alsóvárosi épületek is. 

A Honvéd-téren 

a kertészeti kiállítást 

rendezték. Itt tetszetős botanikus kertet vará-
zsoltak elő és az Alföldön meghonosított fe-
nyő, továbbá a városi közkertészet gyönyörű 
produktumai bájolják el a nézőközönséget A 
Délmagyarországi Kertészeti Egyesület a sze-
gedkörnyéki faiskolákból állított ki gyümölcs-
facsemetét és bemutatja a fa fejlődését a kü-
lönböző idejében. A magyar Alföld 

a szegedi mezőgazdasági kiállításon 

tárta ki minden kincsét. Olvan bő és Káp-
rázatos anyag gyűlt össze Szatymazról, Csen-
geléről, Pusztamérgesről, Csongrádról és a 
többi helyekről, hogy káprázik belé a szem 
és jóleső érzés tölti el a nézőt Minden, min-
den, ami itt felsorakozott: csengő barack, sza-
gos alma, gyöngyszemü szőlő, aranyszínű bor 
alföldtermette kincs és erre büszke lehet min-
denki. 

Az iparo?tanoncisT<:ola hatalmas épülete zsu-
fo'ásig megtelt kiállítási anyaggal. Az udva-
ron a barom?itenvésztők és nyultenyésztők, 
kutyabarátok állították ki 20 kilós emdeni lud-
jaikat, hatalmas orpington tyúkjaikat, galamb-
jaikat, belga óriásalkat, vizsláikat, pulijaikat. 
Ez a leghangosabb része a kiállításnak. Fent 
a termekben sorakoznak a gyümölcsök. Nagy-
nevű termelők, aztán Varga Ferencek, Kis Já-
nosok dédelgetett terményei: félénk és meg-
ható kísérletek, diadalmas eredmények... A ki-
állítás fénypontja az Alföldi Mezőgazdasági 
Intézet terme, ahol az intézethez tartozó négy 
állomás mutatja be intézményeinek eredményét. 
Az együttes kiállítás anyaga csupa önálló gyűj-
tés, saját munka eredménye. A kender- és len-
kisérleti állomás a nemesitett kendert és lent 
kötött csokorba, olajmagvakat állított ki. A 
magkisérleti állomás a paprikakikészi és módo-
zatait és fejlődését mutatja be grafikonokban, 
képekben. A növénykisérleti ál'omás igen bő 
anyaggal vonult fel. Kiállításunk egyik-másik 
ré;ze páratlan a maga nemében, igy például 
45 kukoricafaitát, az alföldi rétek. 

Ecsedy Ferenc bulgár kertészetének termei-
vényeit állította ki, Szántó Gyula pedig méhé-
szetét, élő méhekkel a kaptárakban. 

A mezőgazdasági kiállítás dijazássit megej-
tették, a következő eredménnyel: a nyulkiál-

lítók közül első dijat nyertek: Szabó András, 
'ovag Schnitter Hugó, Herencsényl János, Csil-
lag István, Valérián Károly, Tomsics István, 
Kzfing Sándor, Klug András, Szabó László, 
Va/os László és Tóth Jenő; a galambkiállitók 
közül első dijat nyertek: Komócsin Béla, Maj-
síy József, vitéz Dicsőffy István; a baromfiak-
nál : Horváth Mihály, Átmeneti fluotthon, Masn 

Miklós, Krachtusz Ferenc, ifj. Gregus Máté. A 
kutyakiállitók közül első dijat kaptak: Tamási 
Gyula, Krachtusz Ferenc, Dénes Antal és Jenő 
István. Első díjjal díjazták a kővetkezők gyü-
mölcseit: Fodor Jenő, Fodor István, Kontraszky 
János, Greguss Máté, Körösi Szilveszter. Borok-
nál első dijat nyert: Fodor Jenő. A tanyaia-
kat szombaton díjazzák. 

A halászati kiállítás 

a Rudolf-téren van. A szegedi kiállítások prog-
ramjából eddig hiányzott egy halászati kiállí-
tás, az Alföldkutató Bizottság most gondolt erre 
.n. A közúti híd alatti térséget szorgos kezek 
iáddal fonták körül, itt mutatják be a forga-
lomban jól ismert és a kevéssé ismert tiszai és 
t«»vi halfajtákat, halász-szerszámokat és a halá-
S'at szempontjából káros madarakat A ki-
állítás szomszédságában 

halászcsárda 

van ahol a híres szegedi halpaprikással is 
merkedhetik meg a közönség. A halászcsárda 
háziasszonya dr. Móra Ferencné lesz, körülötte 
™gy sereg szegedi úriasszony és urileány szor-
goskodik. 

Pénteken délután volt a megnyitója az ipar-
testületben rendezett 

lakberendezési vásárnak. 

* kiállítás megnyitásán nagy közönség vett 
részt, köztük dr. vitéz Shvoy Kálmán altábor-
nagy, vegyesdandárparancsnok, dr. Pálfy Jó-
zsef polgármesterhelyettes, Fodor Jenő ny. pol-
gármesterhelyettes, dr. Meskó Zoltán tábor-
nok-orvos, dr. Szalay József ny .kerületi fő-
kapitány, dr. Jugovits István rendőrfőtanácsos, 
az ipartestület elöljárósága teljes számban és 
még sokan mások. 

A vásárt Klein Ottó, a vásárrendező bizott-
ság elnöke adta át Körmendy Mátyás ország-
gyűlési képviselőnek, akit felkért a kiállítás 
megnyitására. Körmendy elnök a kővetkező 
beszéddel nyitotta meg a rendkívül megkapó 
lakberendezési vásárt: 

— Ez a vásár nehéz körülmények között, az 
iparosok nagy munkájával jött létre — mon-
dotta. Talán nem is mutatja azt a szint, fel-
*észültségét és tudást, melyet a szegedi ipa-
ro ság reprezentál. Mert bármennyire is im-
pozáns, szines ez a vásár, jól tudjuk, hogy 
*-zeged iparossága ennél sokkal többet tudna 
bemutatni. Minden kezdeményezés, még ha a 
l- gjobb akarattal is párosul, megdől a gaz-
dasági viszonyok okozta nehézségeken. Pedig 
i'. iparosság, amint ez alkalommal is bemu-
'atja, nem méltatlan a közönség támogatására. 

Kérte végül a város közönségét támogassa 
az igen nehéz sorban vergődő iparosságot, 
••mely csak ezzel a támogatással mentheti át 
Szeged iparát a szebb és boldogabb jövőbe! 

8Muskátli k é z i m u n k á b ó l ! Kárász u.3. 
sz. alatt megnyilí, ahol a tőle megszokott szolid 
árakkal és előzékeny kiszolgálás 

sal áll vevői rendelkezésére. 40 
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