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szegedi beszéde 

Irta dr. Kertész Béla 

A magyar ezabadelvüség vezére, a parla-
menti ellenzék egyik legkiválóbb alakja, a vá-
ros képviselője érkezik ma Szegedre, hogy be-
számolót tartson az immár három parlamenti 
cikluson hozzá hűséggel ragaszkodó választól 
előtt. 

Ellenzéki képviselő beszámolója nem adhat 
P'zámot pártjának eredményes törvény alkotá-
sairól, a kormányhatalom birtokában végrehaj-
tott sikeres cselekedeteiről. Az ellenzéki kép-
viselő beszámolójának más mérőegysége van. 
A tárgyilagos, elfogultságmentes kritika és a 
kormányzati tények 6zigoni ellenőrzése a fel-
adata az ellenzéki képviselőnek s ezt a felada-
tot Rassay Károly a magyar közéletben és po-
litikában a mult nagy idők hirneves ellenzéki 
vezérférfiaihoz hasonló tökéletességgel való-
sítja meg. 

Az újraalakított Gömbös-kormány egyesz-
tendei működése után érkezik városába az el-
lenzék vezére. Abba a városba, amelynek a kor-
mány részéről egy év előtt a trianoni megeson-
kitottságában segítő kezet, a teljesen megbé-
nult termelő munka megindítását, a gazdasági 
élet halódó vérkeringésének felfrissítését isrér-
ték. Mindezeket az ígéreteket a választáskori 
politika, lajstromos váltóján a miniszterelnök 
nevének első helyen való szerepeltetése garan-
tálta. S ma egy esztendő multával — az éppen 
most néhány napig tartó ipari vásár ideiglene-
sen fellobbanó élénkségétől eltekintve —, ki-
haHabbak a város uccdi, üresebbek műhelyei és 
boltjai, gondterheltebbek az arcok is görnyed-
tebbek a vállak. 

A város polgárságának ebben a reménytelen 
fielyzetében az ellenzéki képviselő beszámolója 
uj lendület keltésére, uj irányok kijelölésére 
hivatott. Hiteltvesztett lett a politikai egykéz 
rendszere, amely a kritikai szellem kikapcsolá-
sával egyetlen nagy centrális táborba törek-
szik egyesíteni az egész polgárságot, s amely 
alkotmányunk sarkalatos elveivel szemben a 
közéleti autonómiák és egyéni szabadságjogok 
szűkítésével igyekezik ezt a távolabbi célját 
megvalósitaní. A politikai egvkézrendszer el-
sőszülött gyermeke a gazdaság? egvkézrend-
szer. Az előbbi az egyén politikai jogait csor-
bítja és szűkíti, az utóbbi a gazdasági egye-
deket megélhetésüktől fosztja meg azáltal, 
hogy a gazdasági élet minden területén állami 
segítséggel uj nagy központosított szerveket 
hoz létre, melyek az államot fenntartó, adó-
fizető polgárság egyedeitől veezik el a kere-
seti lehetőségeket. 

Amikor a politikai vezér választókerületé-
be érkezik, fogadtatására lélekben felsorakozik 
a város egész ellenzéki érzelmű társadalma.. S 
előáll közülünk egv a sorból, hogy jelentse né-
ki sablonos katonás módon: nincs semmi új-
ság. Valóban nincs semmi újság, nem történt, 
az egy esztendő alatt a kormány részéről sem-
mi, ami eegitett. volna a nehéz 60rban küzködő 
város polgárságán, ami több munkaalkalmat 
és jobb megélhetést., nagyobb karéj kenyeret 
teremtett volna. De történt az, hogy e város 
a kormányzat részéről még abban a köteles 
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gondoskodásban, figyelemben és megbecsülés-
ben sem részesült, ami más kisebb vidéki vá-
rosoknak jutott osztályrészül. Történt az, 
hogy ölhetett kezekkel nézték, mint sorvad el 
e városnak életereje; hogy még azokban a jut-
tatásokban sem részesítették a várost, amelyek-
hez való joga e városnak elvitathatatlan fi 
hogy a gazdasági helyzet romlása dacára az 
állami terhek oly mértékben növekedtek, mint-
ha az ovidusi aranykorszak bőséges esztendeje 
állana mögöttünk. Végül történt azonban az 
is, hogy e városban megerősödöU az az egész-
séges ellenzéki szellem, amely uj irányt, uj 
tetteket, vár. 

Rassay Károly, a. jobb sorsra érdemes vá-
rosnak a megélhetéséért nehezen küzdő és még-

(A Délmagyarország munkatársától.) A sze-
gedi iparosságnak szombaton ünnepi hete kez-
dődik. Délben féltizenkét órakor nyilik meg 
a nyolcadik ipari vásár. Az uj iparcsarnok 
környékét, a Horváth Mihály-ucca mindkét be-
járó ját már pénteken délután lezárták és csak 
a gyalogközlekedés számára hagytak helyet. 
Zászló- ós virágdíszbe borult a vásárépület, 
nemzeti ezinek és a város szinei hirdetik, hogy 
szombaton ünnepe kezdődik a szegedi iparos-
ságnak. 

Az ipartestület meghitt ünnepségén a vá-
sárbizottság nevében Wénig Gyula köszöntött 
te Körmendv Mátyást, kiemelte, hogy az ipa-
rosság nagy sikere Körmendv érdeme, akinek 
kezdeményezése nélkül nem valósulhatott vol-
na meg a nyolcadik vásár, az iparcsarnok. 

Körmendy Mátyás válaszában nagy elisme-
réssel szólt, a szegedi iparosság áldozatkész-
ségéről és pompás produkcióiról. Meleg szavak-
kal emelte ki beszédében Erdős Árpád hírlap-
író érdemeit, akinek agilitása, ötletessége, lel-
kes munkakészsége ós állandó tevékenysége nél-
kül lehetetlen lett volna megvalósítani ezt a 
kettős nagy munkát: a vásár évről-évre való 
megrendezését és az iparcsarnok felépítését. 
Meleg hangú köszönetet mondott a sajtónak, 
mely nagy nyilvánosságával ós önzetlen szol-
gálataival nagyban elősegítette a szegedi ipa-
roseág sikerét. 

A tapsokkal fogadott beszédek után a sajtó 
képviselőit végigvezették a gazdag kiállításon. 

Pénteken délután tartották meg a vásár saj-
tóbemutatóját. A meghívottak először 

az nj iparcsarnokot 

tekintették meg, itt a lakberendező ipar, a kéz-
műipar, háziipar és iparművészet, valamint 
népművészet minden nevezetesebb ágát meg le-
het. találni. Csinos kis fülkékben helyezték el 
áruikat a kiállítók, akik között a szegedi ipa-
rosokon kívül ott találjuk az egyes magyar 
vidékek jellegzetesebb háziiparosait, iparmű-
vészeit és népművészeit. Megjelent a vásáron 
az erdélyi népművészet, a vásárhelyi, továbbá 
a sárközi népművészet, itt találjuk a híres 
alsóközponti füzéres munkákat, a tótkomlósi 
báziipart, a szegedi háziipart, a kunsági szö-
vőket, a tápéi gyékényszövőket, na.gykunságia-
kat<, a bajai szövőket, az ország minden részé-
ből a legnevezetesebb iparművészeket, válto-
zatos és egyéni ízlést, mindenben kielégítő mun-
káikkal. 

Változatossággal sorakoznak fel az áruk az 
iparcsarnok modern termeiben és amikor a lá-
togató kijut a tetőterraszra, csárda fogadja 
a, városi kertészet által létesített virágos kert 
közepén. 
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Villonban. Ebben a pavillonban a Mezőgazda-
sági Vegvkisérletí és Paprikakisérleti Állomás 
bemutatja kísérleti paprikamalmát. Résztvesz-
nek a kiállításon a szegedi paprikatermelők, a 
paprikakikészitók ós a szegedi paprikakereske-
dők. Természetesen nem hiányzik a, vásárról 
másik specialitás sem, a papucs, a világhírűvé 
vált pillangóval. 

A márványteremben 

találjuk a híres szegedi bútoripart, kárpitos-
ipart, kézimunkásokat és a kiállítás folytató-
dik a székház emeleti helyiségeiben nagy vál-
tozatossággal, ötletes el rendez éí=ben. 

Újítás, hogy a posta, kirendeltséget, állított 
fel, ahol 20 százalék kedvezménnyel lehet táv 
iratokat feladni és ugyanezen kedvezménnyel 
lehet belföldi távbeszélgetéseket lefolytatni. 
Vásári rendőrőrszobát is felállítottak és a vá-
sár területén működik az Idegenforgalmi Hi-
vatal kirendeltsége is. Először jelent meg a 
Dohányjövedék is a 6zegedi ipari vásáron, ami-
kor ,.Szegedi Ipari Vásár"-cigarettákat, hozott 
forgalomba. 

Ma délelőtt 11 óráig zárva, maradnak a sze-
gedi ipari vásár kapui. 

A szegedi Polgári Dalárda énekszámává? 

vezeti be 

a megnyitó ünnepséget, 

majd vitéz Pctnckázy Antal iparügyi államtit-
kár nyitja meg a vásárt. Ugyanakkor adja át 
rendeltetésének az ország első kézműipari csar-
nokát. Az ipartestület nevében Körmendy Má-
tyás volt országgyűlési képviselő, az ipartes-
tület elnöke mond beszédet. A rövid aktus után 
a meghívott közönség megtekinti a vásárt, 
majd délután 2 órától kezdve a nagyközönség 
számára nyílnak meg a vásár kapui. 

Utazási kedvezmények, 
vizumdif kedvezmények 

A szegedi ipari vásárra az ország minden 
részéből féláru vasúti jeggyel, lehet utazni a 
Máv. és SzCsEV vonalain, 50 százalék kedvez 
mény érvényes a MFTR és EDGT vonalain is 
A vasúti és hajójegyek mellé kiadott vásáriga 
ziolvány a vásár díjtalan megtekintésére Íg-
érvényéé. A MAVAUT autóbuszain 10—2^ 
százalék a kedvezmény. A kísvasuton és a sze 
gedi autóbuszokon május SÍ., junius 1.. 7. és 
11. napián 50 százalékos kedvezmény érvén ves 
A MAVAUT. kisvasút, és autóbuszjegyeket i 
vásárirodájában le kell bélyegeztetni. 

Vasárnap kezdi meg működését n szege#i 
rendőrségen a belügyminisztérium utlevéllát-
tamozó kirendeltsége. A kétharmad vizumked 
vezmény pünkösd vasárnapjától junius 11-ig 
tan. Vjzumigazolványok a vásárirodában, a 

Szombaton délben nyílik meg 
a nyolcadik szegedi ipari vásár 
Nagy sikere volt a pénteki sajt6bemutat6nak 


