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tcs?bb, a kiállítási anyag is gazdagabb, meg ka-
póbb. A kézműipar, háziipar, iparművészet és 
népművészet képviseletében felvonulnak az őeszes 
ipari szakmák, nagyban emeli a vásár jelentő-
ségét, bogy több szegedi gyár kézműipari vonatko-
zású készítményeivel vesz részt a kiállításon. A 
hires szegedi bútoripar, a lakberendezési ipar, 
kézimunka, lakásdiszitési, kárpitos, lakatos, mű-
szerész, paplanos, órás, műszövő, fémöntö, cipész; 
bocskoros, íaszobrász, kocsigyártó; galvanizáló} 
ötvös, szíjgyártó, szabó és még számos iparág a 
legmegkapóbb produktumaival szerepel a vásá-
ron. Igen gazdagon van képviselve a speciális 
szegcdi ipar is, a papucs, a balbicska és a pap-
rika. 

A kilencedik vásár önzetlenül munkálkodó In-
tézőbizottsága derekas munkát végzett: a ma dél-
ben megnyíló ipari vásár a szegcdi iparosság nagy 
felkészültségének és élniakarásának legszebb do-
kumentuma. Az intézőbizottság tagjain kivül a 
legteljesebb elismerés illeti a vásár átütő sikeréért 
L'r dós Árpád hirlapirót, aki kezdettől fogva szer-
vezője. létrehozója és vezetője az állandóan faji6-
dó szegedi ipari vásárnak; ötleteivel, mindenre 
kiterjedő munkásságával most megint jelentős uj 
eredményeket ért el. 

A vásár megnyitása 
A vásár szerdán déli 12 órakor ünnepélyes 

keretek között nyilik meg. A megnyitó ünnepség-
re Szigedre érkezik báró Kruchina Károly mi-
niszteri tanácsos, dr. Kacsóh Bálint miniszteri 
osztálytanácsos és még két minisztériumi tisztvi-
selő, valamint a magyar gazdasági élet számos 
kitűnősége. Szerdán délelőtt Belgrádból megér-
kezik dr.sSzilágyi Géza kormányfőtanácsos, a ma-
gvar kereskedelemügyi miniszter belgrádi megbí-
zottja, aki a jugoszláv delegáció útját is elöké-v 
sziti. A megnyitás ünnepélyes keretek között tör-
ténik, a rádió helyszíni közvetítést ad. üéli 12 
órakor a városháza harangszavát közvetíti a rá-
dió, majd az egész ünnepség lefolyását. Nagy 
József ügyvezető-alelnök a vasár intézőbizottságá-
nak élén fogadja az államtitkárt és kíséretét, majd 
Budinszky Sándor, a rádió helyszíni közvetiéai 
osztályának vezetője megkezdi a rádióriportot, 
amelyben háromnegyed órán keresztül számol bc 
a vásár, szépségeiről. Külön érdekessége a közve-
títésnek, hogy Amerika számára viaszlemezre ve-
szik Iel a közvetítés anyagát és azt szerdán dél-
titán, valamint éjszaka rövid hullámhosszon a 
tengerentúlra közvetítik. A megnyitó ünnepségen 
a szegedi Polgári Dalárda, valamint 9 Hu-
nyadi János honvédgyalogezred zenekara is sze-
repel Fricsay Ferenc karnagy vezénylésével. 

Délután 2 órától kezdve a vásár nyitva áll a 
nagyközönség rendelkezésérc. Njitva naponta reg-
gel 8-tól este 7 óráig. 

A vásárra életbelépett a féláru utazási ked-
vezmény az összes magyar, valamint jugoszláv 
vasutakon, a MpTR és DGT tiszai és dunai hajóin 
és a MAVAUT 10—20 százalékos kedvezménye, 
amely május 27., május 30. és junius 6. napjaira 
érvényes. 

A Szegedi Ipari Vásár területén a belügymi-
nisztérium külföldieket ellenőrző hatósága vízum-
kirendeltséget állított fel. A székház I. errel^Jtéri 
működik a posta kirendeltsége, ahol külön ipari 
vásár keletbélyegzővel látják el a postai küldemé-
nyeket. A vásári postahivatalból ?0 százalék ked-
vezménnyel lehet táviratokat feladni és a vásár-
irodából 20 százalék kedvezménnyel lehet telefo-
nálni. A vásári telefont bárki igénybeveheti ked-
vezményes távolsági beszélgetésre. 

Az ipartestület székházának I. emeletén állítot-
ták fel a rendőri kirendeltséget is, ahol állandó 
ügyeletes szolgálatot tart a rendőrség. 
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Elkészült a szegedi 
„légi turisztikai leszállóhely" 

(Á Délmagyarország munkatársától) Szeged 

város az idei szükségmunkák keretében — 

mint ismeretes — mogépitette a sportrepülő-

teret, amelynek helyéül a régi lóversenytér 

egyik részét jelölték ki. A repülőtér épités ab-

ból állott, hogy a kijelölt területet planiroz-

ták, tehát alkalmassá tették ugy u fel-, mint 

a leszállásra- A repülőtér építésére az országos 

idegenforgalmi hivatal légügyi osztálya kérte 

föl a várost, még pedig azért, mert az utóbbi 

időben egyre jobban terjed a légi turisztika, 

egyre nő azoknak a száma, akik magánrepü-

lőgépet tartanak, különösen a külföldön és 

igen gyakran rendeznek repülőturákat, ame-

lyeknek során szivesen látogatnak el Magyar-

országra is. Eddig a vidéken nem igen volt 

alkalmas leszállóhely és igy a légi turisták 

főleg Budapestre mentek, a vidéket pedig el-

kerülték. 

A repülőtér a szükségmunka-szezon végez-

tével elkészült és valószínűleg a közel-

jövőben megtörténik az ünnepélyes megnyi-

tása is. A megnyitás előkészitese céljából Sze-

gedre érkezett dr. S z e n t k e r e s z t i Akos, a 

légügyi szakosztály elnöke és érintkezésbe lé-

pett egyrészt a város hatóságával, másrészt a 

főispán elnökletével működő Délvidéki Aeró 

Klubbal, amely elvállalja a „légi turisztikai 

leszállóhely" ál landó felügyeletét. Az u j repü-

lőtér közepébe rövidesen rárajzolják azt a ha-

talmas háromszöget, amely a repülőket fi-

gyelmeztetni fogja, hogy hol szállhatnak le, 

valamint fölszerelik a szélzsákot is. A megnyi-

tás alkalmából a Magyar Aero Szövetség több 

repülőgépet kü ld Szegedre, amely elsőnek 

építette meg ezt a turista leszállóhelyet. Ilyen 

repülőtér épül rövidesen Sopronban, Keszthe-

lyen, Kalocsán, Bugacon, Hortobágyon, Deb-

recenben, Szentesen, Gyöngyösön és Miskol-

con is. 
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^ÍQlVfílÓwirak 
A Hafiyas-sori áriézi kut 

Tekintetes Szerkesztőség! Alulírottak tisz-
telettel kérjük, szíveskedjenek alanti pana-
szos soraiknak helyet adni. A Hattyas-sor és 
Füzes-ucca sarkán lévő artézi kut látja el a 
környéket vízzel, azaz látná el, ha teljesítené 
kötelességét. A kifolyó azonban csak szalma-
vastagságban eregeti a vizet. Amig egy kan-
na viz megtelik, öt-hat percig is eltart, ha 
pedig rövidebb idő alatt akarunk vizet sze-
rezni, akkor be kell menni a gyárba, de ehhez 
akrobalának kell lennünk, nehogy beleessünk 
a paprikaáztató medencébe. Több fórumhoz 
fordultunk már ügyünkkel, azonban meghall-
gatásra nem találtunk, most a nagy nyilvá-
nosság ut ján kérjük az illetékeseket, hogy 
intézzék el űgvünket. 

Soraink közléséért fogadják köszönetünket, 
tisztelettel: (Husz aláirás.) 
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légvéde'em. . . 

Igén tisztelt Szerkesztőséi?! A" legnagyobb 
tisztelettel olvastam el a légvédelmi riasztási 
gyakorlatról közzétett hirdetményi, ezzel kap-
csolatban bátorkodom a rendőri, közegészség-
ügyi és közigazgatási ha'óság figyelmébe aján-
lani. hogv mi szegedi lakosok a melegebb idő 
beálltával már régen, évről-évre gyakoroljuk 
magunkat a légyéidelemben. 

Bátorkodom néhány naponta előforduló pél-
dával szolgálni. 

A Kálmán-ucca egyik emeleti lakásában n 
nagv hőség következtében nvitott ablaknál 
alszom, reggel őt és hat óra között mindnvá-
ian köhögési rohammal ébredünk és azt ' lá t-
luk, hogy óriási porfelhő tódul he az ablakon. 
Kinézek az ablakon és azt látom, hogy az uc-
easeprő az egész nanon át ősszeövült szemetet 
és port szárazon végigsftpri. a felkavart por-
felhő még a háztetőket is ellepi. 

Leszóltam hozzá, hogy miért csinálja ezt a 
rettenetes oorfelhőt. azt felelte, hozv nem sö-

pörhet máskép, mert nem kap kézi öntözőt. 
Ez a Felsőváros egyik legforgalmasabb uccá-
ja, de öntöző kocsit itt még nem láttam végig-
menni. 

Reggel nyolc óra felé jön nagy robajjal a 
Szentgyörgy-uccán végig a csongrádi autó-
busz és mivel ez a gyönyörű ut sincs felön-
tözve, az autóbusz nyomán olyan porfelhő tá-
mad, hogy mindenki menekül a kapuk alá és 
az ablakok sietve bezárulnak. 

De nemcsak a külsőbb városrészekben, de 
igy van ez a Belvárosban is. A Belváros egy ik 
legforgalmasabb uccáia a Kelemen-ucca. Itt 
robognak végig az állomáshoz induló és on-
nan érkező kocsik, villamosok és autók. Az 
öntöző kocsi csak reggel és estefelé robog vé-
gig az uccán, de ezután is a fele ut szárazon 
rnarad. Itt is ha egy autó végigrobog, be kell 
menekülni a kapuk alá, vagy az egvik üzlet-
be. De a kereskedők nem figyelhetik állandó-
an. hogv mikor ion egv gáz, azaz portámadó-
autó és igy a felkavart por belepi az üzletek 
rak tá ra i t . . . 

Mmdenki meggyőződhetik arról, hogy az ál-
lapot a város legtöbb részeiben uirvanez és 
ezáltal teliesen kárbavész a tiszteletreméltfii 
tiszti főorvos igvekezete, hogy a városi lakos-
ság egészségi állanotán javítson, mert ez a 
nanonk^nti nortámndns annvi kárt okoz es 
anví u i és uiabh tüdőbetegeket tenvészt, hogv 
itt nem egy, hanem még tiz tüdőbeteggondozó 
intézmény sem lesz elég. 

Kiváló tisztelettel: ( A l á i r á s . ) 

Olasz fapylaltszaloii 
Kelemen ucca 3. sz. alatt I smét megnyílt* 
BE P O l I. személyes vezetése a'att. Olasz 
fagy lal (különlegességek. Cassati 

EGYIK 
PICK-diétás s z a l á m i t 
PICK-diétás szalámi kolbászt 
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