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mi 

hegy azoknak a kisiparosoknak, akiket a legna-

?> obb kétségbeess* idején szólítottunk a gazdasági 

készültség fegyverzetébe, értékesítési piacot te-

remtsünk, munkaalkalmakat biztosítsunk- Ebből ki-

indulva, további törekvésünk a házüpar és mező-

gazdaság kapcsolatát gyakorlati téren kimélyíteni, 

a kisipari export erőteljesebb kiterjesztését elérni 

Sceged számira és virosunkat ezzel is erősíteni. 

Báró K r u cb i " a Káro ly 

tépett ftzuün a mikrofonhoz, bevezetójéten meg-

állapította, hogy a kilencedik saegedí ipari vásár 

sokkal több, mint aa ipqri temetés kirakata, 

mint ahogy általában szoktak mondani. 

— Az ipari vásár összesített propaganda az 

iparosság egyetemessége számára — mondotta 

— , amelyen bizonyságot tesz a magyar fajban 

rejlő kezdeményező erőről, alkotókészségről, kéz,-

ügyességről és művészeti érzékről. De vizsgaal-

kalom a fogyasztóköéönséy számára is, hogy meg-

ismervén a magyar ipari termékeket, azokat ér-

tékese és arra az elhatározásra buzditsa, hogy 

síükségleieit a magyar iparosok iparcikkeivel elé-

gítse ki. ! , ' t i 

— Szeged ipari története párhuzamos Magyar-

<wszágévsl —r folytatta Kruchina Károly. 1828-ban 

már csatornáznak és basaltkövel követik a« ucca-

kat. Ugyanez évben 125 olaj'ámpát állítanak köz-

világítást célokra. 1885-ben szerződést kötnek gáz-

g.várépitésre; Pesten már van gázgyár, mert Pest 

1856-ban épiti fel a maga gazgyárát, de Buda 

és Óbuda, Budapest mai I I I kerülete csak Szeged 

után jutott gázho i 1839-ben ggorskoesivállalat 1  

alakult Szegeden, melynek gyorskocsijai, deli-

zsánszai hajnali tt órakor indultak a Hétvalasztó-

fejcdelem-vendégloból és e>te 9 órakor mér Pes-

ten kötöttek ki. De 1845-ben mar megindult a 

rendszeres gózhafóforgalom, 1153-ban megnyílt a 

pest— w di ma is meglavó vasút s mér a kö* 

vetkező é< en megkezdte működését an első sze-

gedi mode'-n malom, melyet három év muiva, 

1857-ben követett a mai Back-malom előde, a Ki-

viteli Gőzmalom Rt., malynek nem is az a neve-

zetessége hogy ily korén alakult és Európa leg-

nagyobb gőzmalmainak egyikévé fejlett, hanem, 

ez, hogy vitvezefékke' látta el Szegedet már 1**7-

ben, jóllehet Pesten csak mintegy 10 évvel később, 

18fi8-ban építették az első vizmüvet. 

— 1845-ben mér megalapította Klauzál Gábor 

akkori csongrádi jegyző, később az 1848-as első 

magyar felelős minisztérium Iparügyi minisztere, 

a Szeged-Csongrádi Takarékpénztárt, Ugyanez év-

ben alakult itt, Szegeden, ebben az alföldi homo-

kon nőtt városban, a Fischer János ós Fiai már-

vány- és gránitfürészelő és csiszoló gyára, ugy-

sznitén a Bukay-fé'e kótélncrö műhely, melyből 

később Európa legnagyobb kgnder'oná gyára fej-

lódtitt. melynek munkáslétszáma elérte, söt meg, 

haladta az ezret. 

—. A vásári megnyitó n«m alakalmas keret 

arra — folytatta —, hogy sorra vegyem é» el-

ismeréssel ismertessem valamennyi iparvállalatot, 

amelv«k értéke.s és hasznos oszlopai, tényezői ej . 

érvelt nemzetünk boldogulásénak- Szeged város 
«>« i i,lékének iparossága baszkon, Öntudattal hU 
Wthozha'ik arra, hogy Szeged nagysága tekinté-
ly ni részben ae * szorgalma* munkáidnak ered-
mény". Szeged városa él, nehezen, d-i él, mert 

lakosai törhetetlen kitartás, hit os munkaszeretet 

h-itja á:, és ame.'y karból, amely kézből a világ, 

íiáborq szerencsétjen vége isméi kicsavarta a fegy« 

vert, az a kar ismét munkára lendült, hogy amit 

el vosztelt a fegyveics összeütközés, azt visszasze-

rezze a teremtő rnu/iku Ez a IX. szegedi ipart 
idvir kápráiVlos bizony italt a gnnik, hogy Szöged 
népe. hogy a n,agyar, annyi»sor Iwujtt a, annyiszor 
letiporva, tünnaáárkont, főnix gyanánt mindig 
Újra é'ed. 

Báró Kruchina Károly flgyalemmal hallgatott 

megnyitó beszédjét éljenzéssel és tapssal fogad-

ták a megjelentek. A miniszter képviselője ezután 

a vásérbizottság tagjainak kalauzolása mellett 

megtekintette a vásárt, több helyen érdeklődésűd 

szemlélte a kiállított produktumokat Egy óra 

hosszáig tartott, amíg báró Kruchina és kísérete 

végigment a vásáron, a végén újból a legteljesebb 

elismerését nyilvánította a vásár bemutatója fe-

lett. 

A megnyitó ünnepséget 45 percig közvetítette a 

rádió is, Budinszky Sándor és Erdós Árpád mond-

ták a mozgalmas rádióriportot a mikrofonba 

E D E N Y n c s A R W O K 
A T I S í C A L A J O S K Ö R Ú T O N . 

Szeged legnagyobb szahUz* 

lete Üveg. porccllán. &owüac-

edényeitben. ltonytiafelszere-

lési árukban. O l c s ó árak f 

Vasárnap érkezik Szegedre 
a jugoszláv delegáció 

Dr . Szi lágyi Géza nyi latkozat^ 

Szerdán délben Szegedre érkezett 4r. Szilágyi 
Géza kormányfötanáesos, a magyar kereskedelem-

ügyi minisztérium belgrádi megbízottja, aki lel-

kesen karolta fel a szegedi vásár ügyét és kész-

séggel állott a város szolgálatára. Szilágyi Gézá 

készíti elő a jugoszláv delegáció vasárnapi sze-

gedi látogatását, czzal kapcsolatosan érdekes nyi-

latkozatot tett. 

— Mint a Szegedi Ipari Vásár jugoszláviai tb. 

képviselője örömmel jolenthetejji — mondotta 

— , hogy dr. Pálfy József polgármesternek a ju-

goszláv közönséghez intézett felhívása, melyet a 

jugoszláviai lapokban közzétettem, a legszebb 

visszhangra talált. Ugy a belgrádi iparügyi miniszr-

térium, mint pedig az ország kisipari érdekelt-

ségei, valamint az ország összes gazdasági körej 

felfigyeltek Szeged megmozdulására és előrelát* 

ható, hogy szép küldöttségekkel jelennek meg a 

vásáron. Nagyban elősegítette a Jugoszlávia pro-

pagandát, hogy Szeged városa, illetve a vásár 

képviseletében Erdős Árpád szerkesztő személye-

sen ie> szíves volt Balgradban és Jugoszlávia vi-

déki városaiban propagandát kifejteni a vásár 

érdekében. Ez az első eset IS év óta, hogy egy 

magyar vidéki város ílyan intenzív propagandát 

fejt ki lakossága és főként az iparostársadalma 

érdekében. Bár úttörő munkáról van szó és a je-

get most kellett Erdős Árpádnak megtörni, mégis 

már most számítunk arra, hogy nagyszámú jugo-

szláv látogatója és vevője lesz a vásárnak. Kívá-

natos volna, hogy ezt a munkát a jövőben is foly-

tassák és a most létesített üzleti kapcsolatokat 

megerősítsék-

A SZEGEDI M E X E O R O L O G U I OB-
SZERVATÓRIUM Jelenít: (Sacjredeu * 
hőiu^r legmagasabb ál lása J6.I, a 
legalaettonvabb 18-0 C. A barométer 
adata nullfokra éh tengerszintre redu-
ká!va reggel 766,3, este 7<M-« in® A 
le\egó páratartalma reggrl »! , délben 
b'i százalék. A tzél iránya délnyugati, 
eröspége 

A Meteornlngial Intézet jelenti este 
10 Órakor. I D Ő J Ó S Á T Mérsékelt 
szél, több hrl.vrn még zivatar, a hő-
mérséklet tovább emelkedik. 

Szeged látványosságá. 

FiiiűDitaiaszcsárda 
R u d o l f t é r 9. a t. 

Szegedi balásxlG kuloulc-
ge»a6g. 9Ult Qal. 

Túrós csusza minden időben kapható. 

A szegedi kulturális élet 
két alkotója 

A Szegedi Fészek Klub emlékezése Tar-
dos-Tausslg Árminról és dr. Kun Izidor-

ról 
(A Délmagyarország munkatársától.) Me«ka-

póan bensőséges, kegyeletes előadóestét rendezett 
szerdáij este a Szegedi Fészek Klub a Hungária-
szálló emeleti nagytermében. A meleg érzések: 
őszinteségével emlékeztek a sz'egedi kulturális, 
szellemi és művészi élet két tiszta életű harcosá-
ra, a közelmúltban elhunyt T a r d o s - T a u s s i g 
Árminra és dr. K u n Izidorra, akik egész eletük 
munkásságával a szellemi élet haladásáért és a 
művészetek fejlődéséért dolgoztak. 

Az emlékestet a teljesen megtelt terem közön-' 
sége előtt P á s z t o r József alelnök nyitotta me£ 
aki vázolta a Feszek Klub célkitűzéseit: dolgozni a 
szegedi kuliuráért, — ennek a munkának 4 VluS 
alapítása óta lelkes és önzetlen harcosa; voltak 
azok, akikre ezeu az estén érzés, s}ó és zene em-
lékezik. Barátság, megbecsülés és hűség kísért 
Tardos-Taussigot és Kun Izidort a balál kapujáo 
tul is. Mcltó méltatással két alapító tagunk em< 
lékét koszorúzzuk meg — mondotta —, akik har-
cos munkásai voltak Szeged kultúrájának és utol-
só lehellelükig q művészetért dolgoztak. >Ja már 
nem álmodozhatnak, csak alszanak. A Fészek! 
Kiub a szellemi munka hitével áldoz emléküknek 
és nemcsak a klub, de az egész város bálája ki-
séri példát mutató munkásságukat. 

A megnyitó után S e b e s t y é n Endre ?pités&-
mérnök mondott nemes szárnyalású emlékbeszé-
del Turdos-Taussig Árminról. Megkapó Szavak-
kal méltatta művészi hitvallását, majd vázolta azt 
a hatást, amit három kiváló szeged) festő: Ká-
rolyi Lajos, Szőri József és Keller Ödön gyako-
rolt munkásságára. Jobbá, emberszeretöbbé ok&r-
ta tenni Tardos/Jaussig a társadalmat és fanati-
kus hittel, lobogó lelkesedéssel, fáradhatatlan 
munkával szolgálta mindhaláláig a művészetet. 
Vázolta alkotó' munkásságát a fiatal tehetségek' 
szeretetteljes felkarolásában, klállj lások létreho-
záséban, a szegedi művésztelep megteremtése ér-
dekében. Emellett tiszta és mély művészettel ma-
ga is az alkotók sorában járt grafikájával, réz-" 
karcaival és síremlékeivel. A legszebb emléke a í 
volna e tiszta életű és lelkes hitű harcosnak, — 
fejezte be Sebestyén Endre mély hatású előadá-
sát —, ha megvalósulna 3 szegedi művésztelep, 
amelyért oly lelkesen dolgozott egész életében. 

A megkapó emlékezés után dr. B e l l e Ferenc, 
a városi zeneiskola igazgatója tartott nagyvo-
nalú előadást a szegedi zenei élet fáradhatatlan 
harcosáról, dr. K u n Izidorról. Az ö életéről a té-
nyek beszélnek, — mondotta. A zene ősharmoniá-
ját hordozta magában, amely már diák-
éve! alatt megnyilvánult és amely tuda j 

tossá érett pesti egyetemi évei afatt. Muzsikus 
lelkisége teljesen kialakult és amikor 20 év előtt 
Szegetlen telepedett meg, már fanatikus hittel és 
belső lelkesedéssel szolgálta a zenekultúrát, ö 
maga is muzsikált, de reá volt szűkség, bogy 1018 
ban meginduljon a rendszeres zenekari munka. 
Nagv áldozatokkal latolt hozzá a tervszerű kon-
certélet megteremtéséhez és az é> lelkesedése, ál-
dozata és ügyszeretete biztosította hosszú éveken 
keresztül .1 filharmónia működését, majd rövide-
sen megszervezte és megteremtette í z t a hang-
versenvsorozatot, amire egyetlen vidéki városban 
nincs példa. Nemes gondolkozását éppen akkor 
mutatta meg. amikor sérelmek és bántalmak ér-
ték. Visszapillantást vetett ezután Belle Fe-
renc az ö általa megteremtett koncertélet-
re, amelynek során minden kiváló magyar művész 
megjelenhetett a szegedi dobogón. Lobbanékonyt 
és lelkes volt Kun Izidor, akit mégis tiszta szivej 
jószándeka és nagy szeretete jellemzett a legjob-
ban. Ne.nj röppen el emlékezete — fejezte be sza-> 
Vált -«t, róla nyugodtan elmondhatjuk: »Ez i<5 
mulatság, ez férfi munka volt« 

A nagyhatású amlekbeszédok után a megje!*ii« 

tek fel3llással emlékeztek a két elhunyt kultur* 

harcosra, majd a Bach Ferenc—Erdélyi János—dr. 

Tarasiovit* László—Szarka László kvartett csi-

szolt, gondos előadásban, elmélyüléssel és mély 

hatással adta elő Haydn egyik vonósnégyesét. A 

kegyeletes emlékest Pásztor József zárószavai* 

val ért véget, 

Sz'ged) diüVsány sikere « k ' retk 'de lmi i t ik ta-
nulmányi tersen?éji. Budapestről jelentik: Ünne-
pélyes keretek közölt hirdették ki az OKíSz dísz-
termében q kereskedelmi iskolai tanulók hetodiW 
orbzágos tanulmányi versenyének eredményét. 

Szegedről a gyorsírásban negyedik lett tT r a n 
Olga, a városi nui felsőkereskedelmi iskola nö-. 
vendéke. • - 1 


