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A hagymakertészek tiltakoznak 
a szindikátusi éríékesilés ellen 

(A Déhnagyarország makói szerkesztőségétől.) 
A makói hagyma exportjának szabadsága érdeké-
ben a hagymakertészek és kereskedők részéről 
vállalt küzdelem, amelyről a Délmagifiirurszág 
adott hirt, vasárnap kettős irányban is jelentős 
fejleményt hozott 

A szindikátusi értékesítés gondolatát támoga-
tó gazdaérdekeltség vezetőjfe S. Bálint György, a 
már híressé vált „zöldköhyv'' kiadója az elnök-
lete alatt működő mezőgazdasági bizottság részé-
ről is a szindikátus melleit fkivánt állástfoglalást 
produkálni. A vasárnapra ősszeWvott bizottsági 
ülésnek javaslatot tett, hogy a hagymaértékesités 
kérdésében foglaljon állást a szindikátusi megol-
1 - m-llett Na-, Gy. Mihály {• I ., l,i,„H-

ságban az elnöki javaslát ellen és amikor szava-

zásra tették fel a kérdést, kiderült, hogy a bí-

zottság többsége az elnöki javaslattal szemben 

foglal állást. Erre S. Bálint György elnök a ha-

tározat kihirdetése helyett az ügyet előbb azzel 

az indokkal, hogy a kérdés nincs az ülés tárgy-

sorozatán — kívánta elejteni, majd amikór kide-

rült, hogy a tárgysorozatban szerepel a kérdés, 

egyszerűen indokolás nélkül levette a napirendről, 
A másik eseménye a vasárnapi napnak a hagy-

matermelök népes gyűlése volt, amelyen közel 

300 kertész jelent meg s amelyen rendkívül éle-
sen tiltakoztak a felszólalók a tervezett szindiká-
tusi éríékesilés ellen. 
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főbb érdekben járt el, amikor ezt a kegyeletes 

szentélyt felépítette, illetve segítő kezét nyújtot-

ta a stép terv megvalósításához. 

A püspök beszéde után litánia volt, ezután a 
megyésfőpásztor szentbeszédet tartott Mária kul-

tuszáról. 
A bensőséges egyházi ünnepség után a hatalmas 

közönség visszatért a városba. 
. _ 

Jugoszláv delegáció 
érkezik a Szegedi Ipari 

Vásárra 
A Secgcdi Ipari Vásár előkészületei befejeződ-

tek. A kiállítók hétfőn megkezdték a beke' özést 
a t<dsár pauillonjaibá. Az utolsó simításokat vég-
zik és kedden délután Jél 5 órakor megtartják a 
vásár sajtóbemutalöját. 

Várakozáson felüli arányokban bontakozik ki 
a vásár. Az érdeklődés példátlanul nagy volt, 
amit legjobban bizonyít, hogy a vásárra j.'ent-
kézetlek több mint 50 százalékát nem tudták 
helyhez juttatni. Ilyen körülmények kőzött a •vá-
sár vezetősége mái1" most kénytelen volt lépéseket 
tenni ,hogy é jövő évi vásárt szélesebb keretek 
közölt, nagyobb területen rendezhessék meg. A vá-
sárra bejélentett kiállítási anyag a magyar kéz-
műipar, háziipar, iparművészet és népművészet 
legszebb termékeiből gazdag anyagot reprezentál. 
Az összes ipari szakmák felvonulnak ég a lakás-
berendezéstől a háztartási cikkeken keresztül a 
ruházatig és kozmetikáig minden ipari készítmény 
épp ugy, mint a háziipar, iparművészet és nép-
művészet minden elképzelhető terméke bemuta-
tásra kerül. A vásár vezetősége felhívta a kiállí-
tók figyelmét arra, hogy az árukat a legolcsóbb 
áron bocsássák forgalomba. 

A vásár Iránt nemcsak áz egész orszSgh'fln, 
riáncm a külföldön is nagy az érdeklődés. A fél-
áru utazási kedvezmény már éle'be lépett és ez 
érezteti is hatását a város idegenforgalmában. Az 
első nap többszáz látogató érkezett, akik legalább 
május 2tí-ig Szegeden maradnak, miután a visz-
szautázási kedvezmény csak 20-án délután tl órá-
tól érvényes junius S-án éjjel 12 óráig. A féldru 
kedvezményt junis 0-ig lehet a Szegedre utazásra 
igénybevenni. A kedvezmény ugy az összes ma-
evtr. mint a jugoszláv vasutakon, a MFTR és 
FltOT hóin 50 százalékos, mig tl MAVAUT autó-
buszain 10—20 százalékos az utazási kedvezmény. 
A kisvasüton és a szegedi autóbuszokon május 27., 
május 30. és junius 6. napjaira érvényes a féláru 
utazási kedvezmény. 

A vásárt szerdán 'déli Í2 órakor unnépélyés 
Veretek között nyitja meg dr. fíalla Aurél keres-
kedelemügyi államtitkár. A megnyitó ünnepségen, 
tekintettel arra, liogv Ámcrika számára külön 
közvetítést adnak, külön műsorszámként szerepel 
•< 0. Hunyadi János honvédgyalogezred zenekara 
Ericsay Ferenc vezényletével. A zenekar az ame-
rikai kőzvettitfs anyagában zeneszámokkal festi 
alá A közvetítést és külön Zeneszámokkal is sze-
repel. A megnvltó ünnepségen a Himnuszt a Pol-
:;ári Dalárda énekli és az államtitkárt Nagy Jó-
zsef. ,i vásár ügyvezető alelnöke üdvözli. 

Nagyszabású előkészületeket tett a vásár veze-
tősége má|us 80-áta, amikor ünneoéh'es kc-e'ek 
V 'zött fogndja Horthy Miklós kormányzót, aki 
1'iogatásával kitünteti a Szegedi Ipari Vá3árt. 
< :v.incsük 30-án» előreláthatólag délután tia-
f \ obbszabásu fogadtatás lesz á vásár területén, 
amennyiben a hábóru óla először jugoszláv hi-
i nlalos küldöttség érkézik Szegedre. Érről dr. 
Szilágyi Géza kórmányfőtanácsós, a magyar ke-
reskedelemügyi miniszter belgrádi megbízottja 
tegnap táviratban értesítette a vásár Vezetőségét 
nzzal, hogy a belgrádi kézmüveskamara hivatalos 
delégációval kivánfa visszaadni egyrészt a vá-
sár vezetőségének Belgrádban tett látogatását, 
másrészt á megkezdett tárgyalásokat folytatni és 
it jugoszláv—magyar kisipari kapcsolatokat kl-
méíyitenl. 

Á jugoszláv delegációt me?előzl az osztrák 
Ipari szövetség küldöttségének látogatása. Pénte-
ken érkezik Hofbtiuer Rudolf mérnök, Bécs város 
ipari tanácsnokának, a bécsi ipari szövetség ve-
zértitkárának vezetésével az osztrák küldőPséir. 
aniely a Szegedi ipari Vásár vezetőségének mult 
év őszén fett látogatását adja vissza. 

A IX. Szegedi Ipari Vásár szerdán délután 3 
Arától nyitva áll d napyközönséjj számára naponta 
Seggei 8 érától este 7 óráig. 

Meghiusult a 
Békés-Csanád-Csongrád-
megye külön gazdasági 

kamarájának meg-
alakítása 

(A Délmagyarország gyulai szerkesztőségétől.) 
Még a mult esztendőben mozgalom indult meg a 
hát -oni déli tisztáiituli vármegyében, amelyeket 
közös mezőgazdasági érdekeltségbe akartak be-
vonni. A mozgalomnak az volt a célja, bogy a 
déltiszántuli megyéknek külön kamarájuk legyen, 
vagyis elszakadjanak a debreceni Tiszántúli Mc-
zögazdasági Kamarától. Az vol a terv, hogy en-
nek a kamarának Békéscsaba, Vagy Szeged legyen 
a székhelye. A mozgalom megindítója a Békés-
csabai Gazdasági Eg)resület volt és az ügy érdeké-
ben Beliczcy Géza felsőházi tag, az egyesület el-
nöke fejtett ki lelkes munkát. Ezzel szemben 
Purgly Emil, nyugalmazott miniszter a jelenlegi 
állapot fenntartása mellett foglalt állást. 

Mindenki biztosra vette, hogy az uj kamara 
megalakul, nagy volt azonban uz érdekeltek meg-
lepetése, amikor > itéz dr. Riesóy Vhlarik Béla 
főispán a közgyűlésen kijelen'e'té hogy a kamara 
felállítására nincsen sok remény. 

Csernus Mihály endrodi apátólébánosnak arra 
a kérdéséfe, hogy a kamara íclállitása ügyében 
indított mozgalom mennyire jutott előre, a főis-
pán hangsúlyozottan kijelentette, nem sok remény 
van a kérdés megoldására. Kijelentét® a f<Vspán 
azt is, szívesen járul íiozzá a maga részéről az 
ügy támogatásához, de kedvező állásfoglalást 
már azért sem remélhet, mert a kamarai körzetek 
megváltoztatását csak külön törvény alkotásával 
lehétne keresztülvinni. Csanádmegye egyébként 

— valószínűleg Purgly Emil állásfoglalása követ-
keztében — néni kiván résztvenni abban az ak-
cióban, amely a három megyének külön kamarai 

A K3E0EDI METEOROLOGIAI OB 

SZBRVATÓRIUM jelenti: Szegeden a 

bömér legmagasabb állása 25.5, a 

legalacsonyabb 15.8 C. A barométer 

adafa milliókra és tengerszintre redu-

kálva reggel 766.6, este 763.7 mm. A 

levegő páratartalma reggel 90, délbeu 

70 százalék. A szél iránya északnyu-

gati, erflssége i—3. 

A Météorologlai Intézet jelenti este 
10 órakor. ÍDÖJŐSLAI : Északkeleti 
jégáramlás, bélyenkint délutáni zá-
poreső, "íivatar, ü hőmérséklet nem 
változik. 

felállítását célozza. Inkább sikerre vezetne a fő-
ispán szerint egy kamarai kirendeltség felállítá-
sára irányuló mozgalom; legalább egy ilyen kit 
rendeltséget kel'er.e felállítani Békéscsabán, cz is 
komolyan szolgálhatná a gazdák érdekeit. 
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Halta államtitkár 
kedden Szegedre érkezik 

(A Délmagyarország munkatársától) ür. Halh% 
Aurél kereskedelmi miniszteri államtitkár báni 

Kruchina Károly miniszteri tanácsos, dr. Kacsóh 
Bálint miniszteri osztálytanácsos és még két 

minisztériumi tisztviselő társaságában kedd dél-

után öt órakor autón Szegedre érkezik, hogy 

résztvcgytii a IX. ipari vásár szerdai ünnepélyes 

megnyitásán. Halla államtitkár kedden este meg-

jelenik a Baross-Szövetség eerlegavató vacsorá-

ján. 

A kereskedelmi minisztérium képviselői sze-
gedi látogatásukat felhasználják arra, hogy tanul-
mányozzák a reszortjukba tartozó kérdéseket. 
Kirándulnak Felsőtanyára, ahol a postai szolgá-
latot vizsgálják felül és megvizsgálják a szegedi 
tanyavilág útviszonyait. A csütörtököt is Szege-
den töltik, résztvesznek az urnapi körmenet-
ben, utána pedig meglátogatják a város néhány 
közgazdasági intézményét, vállalatát és Ipartele-
pét. 
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Dz olasz király 
visszaérkezett Rómába 
Bóma, május 24. III. Viktor Emánuel olasz k í ' 

rály, felesége és leánya, valamint kísérete vasár-

nap este 7 óra előtt magyarországi útjáról visz-

szaérkézelt Rómába. Jóllehet visszatérte éppeo 

ugy, mint elutazása, magánjellegű volt, a pálya-

udvar elölt ezrekre menő tömeg várta és ünne. 

pclte a királyt. Megjelentek fogadására az olasa 

államférfiak, a magyar követség tagjai, az osztrák 

és a jugoszláv követ. A vonatból való kiszállás után 

az uralkodópár a váróterembe ment. Itt. hosszasan 

elbeszélgetett a magyar követség tagjaival, aMití 

Végh Miklós követségi tanácsos vezetésével fogad-

ták az uralkodót. A király a követség tagjaival 

sorra kezét fogott. Ezután eerclét adéft és as 

elragadtatás hangján emlékezett meg Budapesten 

eltöltött napjairól. Az uralkodópár ezután a kvi« 

rináli palotába hajtatott. 


