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G A Z 
SZEGED FELETT 

Vasárnap tartották meg a szegedi cserkészek az első gázvédelmi 
bemutatót 

(A Délmagyarország munkatársától.) Vasárnap 
délelőtt tartottáik meg a gázvédelem premierjét 
Szegeden. A szegedi cserkészek rendeztek bemu-
tató lég- és gázvédelmi gyakorlatot a Széchenyi. 
Né.reo sokezer érdeklődő jelenlétében. A cserikészek 
kezdeményező lépése igen jól sikerült, azonban a 
közönség szempontjából jobban kel] rendezni eze-
tet a bemutatókat, mert a vasárnapi gyakorlatból 
csak keveset látott a közönség. A bemondó sem 
»olt kifogástalan, beszédéből nem mindig jehetett 
kifogástalanul követni a gyakorlat menetét. A va-
sárnapi gyakorlat azonban, mint első ilyen, lépés, 
figyelemreméltó volt és jól sikerölt. 

Reggel kilenc órakor benépesült a tér. Gummi-
ruhás és gázálarcos cserkészet, tűzoltók lepték el 
a teret a városháza előtti részén. A bérház előtt 
épült fel deszkából az 

* t emelete» lakóház, 

amely a repülők támadásának központját képezte 
A gyakorlatot népszerű előadás vezette he. amely-
ben arról ektatták ki a közönséget, hogy miiképen 
lcell gáztámadás, vagy légi támadás esetén véde-
kezni Az előadást megafonok közvetítették a té-
ren álló tömegekhez. 

Déltájban a városháza tornyából felbúgott a 
.figyelők" szirénája, amely jelezte, hogy a vároe* 
légi támad <4 # veszélyezteti... Minden szem az ég 
íeW fordult, piiKlanatok múlva 

j bárom gépmadár 

tiM M ü*ké irányából. A napsütött égen vwze-
közeledtek a gépek. A deszkapalotába», 

amelynek a tér felőli oldalfala nyitott volt. mint 
egy nagy színpad, nyugodtan kártyáztak a „la-
kók". A közönség izgatottan figyelte a gyorsan 
pergő eseményeket. 

A gépek bombákat" dobtak le a fontosabb épü-
letekre. A bombák nyomán bárányfelhőhöz ha-
sonló tehér füst gomolygott a kék égboltozat 
a latt Kigyulladt a deszkapalota és ott, hol az 
imént még békésen kártyáztak a lakók, most fej-
vesztetten menekültek * i emberek. 

A bombák felgyújtották a házat. Lángralob-
ba nt, természetesen csak jelképesen a városháza 
is. Tűzoltók rohantak elő és 

megkezdődd« a mentés 

A tér felett vastag füstréteg feküdt. A gáz. Mun-
kába lépett a gázálarcos, gumiruhás gázfeilderitő 
járőr és a gázmérgeaeít embereket hordágyon a se-
gélyhelyekre vitték. A szirénák egyre búgtak és a 
gépek ott keringtek a tér felett, elérhetetlen ma-
gasságban. 

A gáwnérgezés első segélynyújtásáról 

dr. L á c z a y Lajos törzsorvos tartott szakszerű 
előadást. A gyakorlat, amelyet dr. K a t o n a Ist-
ván tanácsnok és T o p o r c z y Károly nyugalma-
zott tábornok irányított, közel két óra hosszat tar . 
tott 

A gyakorlatok befejezése ntán a cserkészek 
diszmeuetben léptek eü Sir Róbert Gower és Rhys 
Davies angol képviselője előtt, akik végignézték 
a gyakorlatot és a látottak felett tetszésüket nyil-
vánították. különösen meg'.ept« öke» a s cser-
készek nagyszert felkészültsége és ügyessége. 

Vita az Ipari vásárról 
az ipartestület hétfői elöljáróság! ülésén 

mk vásár ügyét nem lehet egyéni sérelmek szemszögéből meg-
ítélni, hanem csak az egész Iparosságra kiható nagy eredmé-

nyek alapián" 

(A Dél-magyar ország munkatársától.) 
gedi ipartestület elöljárósága hétfőn délután 
tartotta juniuei értekezletét, amelyen a tagok 
ngyszólván teljes ezámban megjelentek. Kör-
mendy Mátyás az elnöki előterjesztések során 
bejelentette, hogy 

a nyolcadik ipari vásár 

jelentése még nem készült el, azt az elnökség 
a legközelebbi ülésen terjeszti az elöljáróság 
elé. Ezzel kapcsolatban megemlítette, hogy a 
szegedi kézmüveeiparosok körében a legnagyobb 
támogatást fejtették kí a vásár sikere érdeké-
ben, de voltak sokan, alrik meg akarták akadá-
lyozni, hogy a vásár eredménnyel záruljon. 
Akadtak, akik a vásár ellen „lázították" és 
megnehezítették a • vásárvezetőség helyzetét. 
Voltak, akik a helyi és a vidéki kiállítók közé 
éket akarták verni és heccelték a vidéki kiállí-
tókat, hogy miért fizetnek többet a helyért. 
Egyesek az ellenőrök közül nem eléggé tapinta-
tosan jártak el a közönséggel szemben, de 
ezek csak 6ZÓrvánvo6 jelenségek voltak és a 
rendezőbíjottság azonnal elejét vette a dolgok-
nak. Meg kell állapítani, hogy a rendezőbizott-
nág emberfeletti munkát, végzett a vásár sikere 
érdekében és ezért a vásárrend ezőbizottsán min-
den tagjának az elöljáróság legteljesebb köszö-
netit tolmácsolja. 

förős József felszólalásában kifogásolta, 
hogy a vásáron a régi kiállítók érdekeit nem véd-
ték meg kellőkéyen, a régi helyüket nem kapr 
hatták meg. Javasolta, hogy a vásáron « hazár-
érvkrtt válasszák el a kisipari termékektől, az 

utóbbiak számára külön jelöljenek ki helyet. 
Lakó Antal hasonló értelemben szólalt, fel. 

Az 50 filléres belépőjegyeket tvldráginak találta 
es kifogásolta a helykiosztást. 

A felszólalásokra Körmendy Mátyás reflek-
tált. A vásárbizottságnak az volt az elve, hogy 
mindenkit ki kell elégíteni. A bazárárusokat 
be kellett engedni, mert megfizették a helyüket. 
Oda osztották be őket, ahol kiváltották a he-
lyet. A vásár anyagi sikere érdekében nem le-
hetett kizárni őket sem. Azt is figyelembe kel-
lett venni, hogy ki hogy fizette ki a kiállítási 
dijat, — mondotta Körmendy. 

— Ne tessék gyanúsítani az iparosokat. — 
szólt közbe Lakó Antal. 

— Én nem gyanúsítok senkit, de le kell szö-
geznem. hogy az ipari vásárt a szegedi iparos-
ság rendezte és 

ne próbálják esetleg sértett hiúság-
ból a nagysikerű vásár eredmé-

nveit veszélyeztetni. 

Hodács Andor szintén kifogásolta a. hely-
kiosztást és kérte, hogy a bazárárusoknak ad-
dig ne adjanak helyet, amíg a kisiparosok igé-
nyét ki nem eléeitik. 

Bary "Dezső szóvátette, hogv nr. ipari vá,-ár 
rendezősége szellemi szükséamvnkásokat alkal-
mazott és bár többször éjfélig dolgoztatták 
őket, 1 pengős napszámo' fizettek nekik. Ez 
még a város által fizetett inségbéreknél is ke-
vesebb. 

Körmendy Mátyás: Mi nem alkalmaztunk 
szellemi szükféemunkásokat az ipari vásárnál. 

Elsft Maqvar automobil 

GRUND PRIX 
1936. junius 21-én délelőtt 
10 óra 30 perckor rendezi a 

Kiraiui maguar AutomoDii C!un. 
Tnduinak az összes vi lágnagyságok: 

flufO-Unien: S t " c k- V a r z i- R°semey«. 

Mercedes-Benz : Carraciola, Chiron. von 
Brauchitsch, 

Scuderia Ferrari, Aifa-Romeo: 
Brivio, Nuvolari, a harmadik vezető a startnál. 

Világmárkák összecsapása Európa 
legnehezebb versenypályáján. 
A küzdelem végig a nézők szeme előtt. 

Jegyek kaphatók az összes sportjegyáruaitó he-
lyeken és a Királyi Magyar Automobil Clubban. 

Elővétoli kedvezmény. Bio 

Két szellemi szükségmunkás tényleg dolgozott 
a vásárirodában, de őket nem az ipartestölet, 
hanem a város fizette. Kérte újból Körmendy, 
hogy a vásár ügyét ne az egyéni sérelem szem-
szögéből nézzék és bírálják el, hanem tekintsék 
azt a nagy és messzire kiható eredményeket, 
amelyet a nyolcadik ipari vásár jelentett. 

Dr. Gyuris István titkár ezután kijelentet-
te, hogy az Ipartestületek Országos Központja 
julius 26-án tartja közgyűlését. Ezen a szegedi 
ipartestület is több indítvánnyal szerepel. 

Az IPOK leirt, hogy foglaljanak állást a ha-
tóságok házilagos munkája ellen. A szegedi 
ipartestület ez ellen már egyizben állást fog-
lalt, most újból akciót indít, a házikezelése* 
munkák ellen. 

Foglalkozott, az elöljáróság az IPOK leirata 
kapcsán az OTI adminisztrációjának gépesíté-
sével és elhatározta, hogy az országgyűlési 
képviselők utján tiltakozik a munkagépek rend-
szeresítése ellen. 

J é g s z e k r é n y e k 
rantemzott, rirtarUJlyal CollOtO NánflflPnAI Ko»snthL. s.-aMS 
réwlotre > lecol™«bbM) ICnCIC IIOIIUUI IÍOI Telefon 20-72 27 

D kommunista szervez-
kedés gyanúsítottjait 

átkísérték az ügyészségre 
(A Délmagyar ország munkatársától.) Á 

leleplezett kommunista szervezkedés ügyében a 
rendőrség tovább folytatta a nyomozást. Jelen-
tette a Délmagyarország, hogy ezideig öt em-
bert helyezett a rendőrség előzetes letartózta-
tásba. még pedig Hajdók Bélát, Hercz Pált, 
Kohn Ilonát, Krajkó Andrást és ifj. Krajkó Jó-
zsefet, akik a szervezkedés irányítói voltak. 
Hétfőn délelőtt mind az ötöt átszállították az 
ügyészség fogházába, kedden a vizsgálóbíró 
elé kerülnek kihallgatás végett, 

A rendőrség a nyomozást tovább folytatja, 
valószínű, hogy még mások ellen is indul eljá-
rás, hogv kik ellen, arra nézve a rendőrség nem 
bocsájtott ki egyelőre tájékoztató jelentést. 

Délma$nororsz<fé 
fftilcsOnhdiiinlár 
Anuaga legnagyobb, 
előfizetése legkisebb' 


