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Kozma Miklós belügyminiszter 
hétfőn délután 
Szegedre érkezett 

és megtekintette az ipari vásári 

(A Délmagyarország munkatársától.) Hétfőn 
délután három elegáns turaautó érkezett Sze-
gedre és állt meg az Oroszlán-uccai városi bér-
palota előtt, ahol vitéz I m c c s főispán lakik. 
Az első kocsiból K o z m a Miklós belügymi-
niszter és felesége szállt le. A kocsit Kozma 
Miklósné vezette. A nyolctagú társaság a főis-
pánnál tett látogatást, aki uzsonnát adott ven-
dégeinek, maid a belügyminisztert elkalauzol-
ta az ipari vásárra. 

Kozma Miklós belügyminiszter váratlan 
szegedi látogatásának egyáltalában nem volt 
hivatalos jellege. A főispán is csak az utolsó 
pillanatban értesült róla. hogy a kis társnsiig, 
amely az ünnep két napiát I.'rikösházán töltöt-
te, visszaútban^ néhány órára megszakítja út-
ját. hogy a miniszter megtekinthesse az inari 
vásárt, társaságának tagjai pedig megnézzék a 
város nevezetességeit, mivel többen is voltak 
közöttük, akik még nem jártak Szegeden. 

Az ipari vásár bejáratánál 

K ő r m e n d y Mátyás ipartestületi elnök fo-
gadta és üdvözölte a belügyminisztert, akinek 
azután bemutatta a vásárt. A miniszter nagy 
érdeklődéssel nézte végig a kiállított inari re-
mekeket. leplezetlen csod.ilr>ttnl szemlélte meg 
a bútoripar nagvszerü produktumait és a ki-
állítóktól sok apróságot. leginkább szegedi kü-
lönlegességeket. halbicskákat, papucsokat és 
más szegedi emlékeket vásárolt. 

A belügyminiszter a vásárban tett sétája során 
hosszasabban időzött Reich Mór és Fiai rt. ék-
szerész cég kiállításánál, ahol a cég speciális mi-
niatűr bográcsot ábrázoló hamutartót nvnjtntt át 
a miniszternek. Az Ötletes szegedi ajándéknak a 
belügyminiszter rendkivül megörült. 

Amig a belügvminiszter a vásár területén 
tartózkodott, társaságának tagjait Imecs főis-
pán felesége kalauzolta végig a városon. A tár-
saság tagiai először a Dóm-teret tekintették 
meg! majd a fogadalmi templom belsejét, ahol 
Antos Kálmán orgonaművész mutatta be a 
templom hatalmas orgonáját. A vendégek meg-
nézték a püspöki nalotát. az épülő Hősök ka-
puiát, a Móra-parkot. 

Este a Hungária különtermében volt 

szükebbkörii vacsora. 

a miniszter kívánságára szigorúan szegedi 
étrenddel. A belügvminiszter az inari vásárról 
a legnagyobb elragadtatással nyilatkozott ^s 
sajnálkozását feiezte ki, amiért csak olyan rö-
vid időt tölthetett a szegedi kézmüinar minden 
versenyt kiálló feilettségéról tanúskodó vásár 
területén. Társaságának tagiai ugvanilyen el-
ragadtatással beszéltek Szeged szépségeiről. 

A vacsora után azonnal továbbindult n há-
rom túrakocsi Budapest felé. 

A pünkösdi idegenforgalom 
Pünkösd ünnepére lendületet és forgalmat 

varázsolt Szegedre az ipari vásár. Az egész 
város képe átalakult, idegenek százai tartóz-
kodtak Szegeden, idegen és külföldi rendszámú 
autók egymást követték. Számos nyelven lehe-
tett hallani beszélgetést a vásár területén és 
a Dóm-téren, ahol nagy csoportok sétálgattak 
és gyönyörködtek a város szépségében. 

Minden eddigi eredményt felülmúl a féláru 
utazási kedvezmény igénybevétele. A vásár első 
két napján közel 3000 utas érkezett Szegedre. 
akik névszerint vannak nyilvántartva az ipari 
vásár vezetőségénél, miután igazolványaikat 

le kell bélyegeztetni. Bekordközönség tekintet-
te meg a vásárt a pünkösdi ünnepek alatt, kü-
lönösen hétfőn volt nagy forgalom, ami annál 
inkább számottevő, mert filléres gyorsvona-
tot a Máv. erre a két napra nem engedélyezett, 
így is mintegv 10 utalási csoport érkezett a 
vásár megtekintésére és az utólagos vízum 
megszerzésével is sokan fordultak a vásár 

irodájához. Az utlevélláttamozó kirendeltség 
a rendőrségi bejelentőhivatalban működik (Kies 
Dávid-palota, I. emelet 1., délelőtt 9—l-ig, dél-
után 3—5-ig.) 

A vásár jelentőségét mi sem jellemzi job-
ban, minthogy a magyar közélet vezető ténye-
zői sorra látogatják a vásárt. Hétfőn délután 
Kozma Miklós bélügyminiszter jelent meg a 
vásáron Imecs György főispán és Shvoy Kál-
mán országgyűlési képviselő társaságában. 
Meglátogatta a vásárt Bassay Károly or-
szággyűlési képviselő is. aki különösen kiemel-
te azt, hogy a mult esztendeihez képest szinte 
elképzelhetetlen arányokban növekedett meg a 
vásár. Hasonlóképen nyilatkozott Hegedűs Ló-
ránt. volt pénzügyminiszter, aki Tonelli Sán-
dor iparkamarai főtitkár társaságában érkezett 
a vásár megtekintésére. Számos országgyűlési 
képviselő, a vidéki kamarák kiküldöttei, ipar-
testületek és kereskedőtestületek vezetői jelen-
tek meg a vásáron, akije mind elragadtatással 
nyilatkoztak a. látottak felett. 

A vásár junins 11 ig lesz nyitva. Vasárnap 
megtekinti Bornemisza Géza iparügyi minisz-
ter és Winchkler István kereskedelemügyi mi-
niszter. 

Hoffmann Fereno budapesti képkeretgyárosnak 
és képkereskedőnek komoly sikere van a vásáron. 
A látványosságszámba menő ízléssel berendezett 
miniatűr kiállítási csarnok a vásár legszebb lát-
ványossága. A kiállított képek legnagyobb részét 
a két első napon elkapkodták a szegediek, de a 
táviratilag megrendelt pótlás, már meg is érkezett, 
ugy hogy a választék változatlanul nagy és szí-
nes. Az aranyérmekkel kitüntetett előkelő fővárosi 
oégnek első szegedi szereplése minden tekintetben 
sikerültnek mondható és a legjobb kilátást nyújt-
ja arra. hogy a szegedi közönség a cég szegedi 
képviselője: Tóth István utján (Tisza Lajos-kör-
űt 45.) továbbra is fenntartja és állandósítja a 
kontaktust. 

„Szeged Város Háziipari Foglalkoztató Telepe" 
az idei ipari vásáron ujabb cikkeit mutatja be a 
közönségnek. Akik figyelemmel kisérték a telep 
eddigi működését, megelégedéssel vehetik tudomá-
sul annak rohamos fejlődését. A telep az első év-
ben csak primitív rongyszőnyegeket gyártott, ma 
már a habselyemből készült szőnyegeit bátran ne-
vezhetjük a rongyprodukciók csodáinak. A nyers-
anyagot a telep csak gvárakból szerzi be s ugv 
gondoljuk, nem lehet közömbös a közönségnek, 
hogy milyen anyagokat visz be lakásába. A hab-
selyemből készült perzsán kivül, melyből a kiál-
lított fogadalmi templom-szőnyeg képe készült, 
ma már a legfinomabb perzsa- és gyapjutorontáli 
szőnyegek is készülnek és a telep ujabb szőnveg-
kreációia a kinaszőnyeg. melv a gyapiu torontáli 
és perzsaszőnyeg keveréke. Ebből csak egy kis 
mintadarab van. mint az első. ebből készült darab, 

Ausztria 
összes fürdő- és üdülőhelyeiről pros-

pektusokkal és felvilágosifással díjmen-

tesen szolgál. 

Schilling igénylését és 
kedvezményes utazását 

gyorsan elintézi: 

az Osztrák Forgalmi Iroda 
szegedi képviselete: 

M U E R N Ő banküzlet, 
Uiazdsl i r o d á i a , Széchenvi tér 6. sz. 

de biztosra vesszük, hogy legközelebb már kifő 
gástalan szép dolgokat fogunk látni belőlük. A 
szőnyegeken kivül késznt már a foglalkoztató te 
lep raffia-papucsokat és raffiaüvegmunkát. kézi 
munkaöveket. Játékosztálya a legkülönbözőbb fa 
játékokon kivül készít pillanatok alatt összerak-
ható strandkabinnvugágyakat, strandszékeket és 
mindenféle praktikus faárut. Most indult meg a 
telepen a vászonszövés s már eddig is sikerült t. 
legszebb női és férfi vászonárut ruhára és kosz 
tűmre a legolcsóbb árban kihozni. Készülnek 
még a háziasszonyok részére elszakíthatatlan kony-
haruhák, stb. A modern lakások részére mutatós 
pasztelek készülnek meglepő olcsó árakon. Az 
utóbbi dolgokkal egy kissé késve jöttek ki a ki-
állításra ugy, hogy a vászonáruikkal és paszte-
lókkal még nem szerepelhettek a megnyitáskor. 
A telep minden áruját a jó minőség és gondos 
munka mellett az olcsóság jellemzi, különösen áll 
ez most nyári szezon előtt a ruhavásznakra, mely 
igen megkönnyíti a nyári ruhák beszerzését. Az 
egész telep egy önzetlen és lelkes munka eredmé-
nye, melyért a dicséret elsősorban dr. Kemenesy 
Tibor tb. tanácsnokot, a népjóléti ügyosztály ve-
zetőjét, továbbá a telep agilis üzemvezetőjét és a 
telepen dolgozó Ínségesek odaadó munkáját illeti. 
A lelkes munkástábor megérdemli, hogy a közön-
ség vásárlásaival, további munkalehetőségeiket és 
a telep fejlődését biztosítsa. 

Helyreigazités. Dr. Kálmán Akosné kézimunka-
kereskedő kiállításával kapcsolatban tévesen azt 
irtuk, hogy cime Pulcz-u. 8. A helyes cím Polgár-
ucca 8. 

Az idő 
A Szegedi Meteorológiai Obszervatórium 

jelenti: Szegeden a hőmérő legmagasabb állá-
sa 17.4, a legalacsonyabb 9.4 C. A barometer 
adata nullfokra és tengerszintre redukálva 
reggel 762.1, este 764.1 mm. A levegő páratar-
talma reggel 85, délben 64 százalék. A szél 
iránya északnyugati, erőssége 3—4. A lehul-
lott csapadékmennyisége szombattól 26.8 mm. 

A Meteorologiai Intézet jelenti este 10 
órakor. Időjóslat: Gyenge légáramlás, éjjel 
erősebb lehűlés, nappal változó felhőzet és 
kissé erősebb felmelegedés, egy-két helyen 
még záporeső lehetséges. 
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