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Ha valaki nein lenne tisztában a gyáripar je-

lentőségével, az most itt gyakorlati oktatást nyer-

het. Csak az ipari vásárt kell megtekinteni. Mind-

arról, amit a szegedi kézműipar produkál, külön 

cikkben számolunk be. Kétségtelen, hogy az is szol-

gál meglepetésekkel, ámde abban inkább a sze-

gcdi ipar évről-évre való tökéletesedését re-

gisztrálhatjuk, amit természetesnek találunk, de 

ami kétségtelenül elismerésre méltó. Az idei vá-

sárt mégis a gyáripar dominálja, amely az anyagi 

siker leghalványabb reménye nélkül, pusztán azért, 

hogy a vásár anyagi és erkölcsi súlyának meg-

teremtésében segítségére legyen a kézműiparnak^ 

jelent meg a kiállításon. 

Az uj kiállítási csarnok elsöemeleti terméből 

foglalt le magának tekintélyes területet a Magyar 

Kender-, Len- ős Jutaipar Rt., már a sajtóbemu-

tató közönsége is sajnálta, hogy nem az egész 

termet bocsáthatta a rendelkezésükre a kiállítás 

rendezősége. Amit és ahogy a rendelkezésre álló 

területen a gyár produkált, azt nem lehet és nem 

is szabad a szokásos elismeréssel elintézni. Káprá-

zatos látványosság ez, amely sejtetni engedi, 

hogy milyen gigantikus munka folyik abban a ha-

talmas ujszegedi gyárban, amelynek kéményeit év-

tizedek óta nézzük. Éveken, sőt évtizedeken ét 

nein igen hallatott magáról a gyár és nem volt 

semmi kapcsolata a közönséggel. Jobbadán bo-

vált kender- és lengyártmányokat produkált nagy 

tömegben tömegcélokra. Sok munkást foglalkoz-

tatott, ha nagy megrendelései voltak éz szélnek 

eresztette őket, ha a szállítás határideje lejárt. 

Hogy az a hatalmas gyártelep egyszerű vászna-

kon, hevedereken, ponyvákon és sátrakon kivül 

egyéb textiliák gyártására Is alkalmas, arról csak 

néhány éve hallottunk, amikor uj emberek ke-

zébe került a gyár és egészen uj szellem lett ab-

ban úrrá. 

Már a tavalyi kiállítás is adott ízelítőt abból, 

hogy mire képes a hozzáértés cs az áldozatkészség-

gel párosult céltudatos munka, de amit most lá-

tunk, az egyszerűen lenyűgöző. Egy olyan ipar-

telep műhelytitkaiba enged betekintést az, amit 

a közönség láthat, amely nemcsak arra alkal-

mas, hogy önmaga jóhirét biztosítsa, hanem 

arra is, hogy Szeged nevét ismertté tegye világ-

szerte. önkéntelenül vetődik fel a gondolat, hogy 

helyes uton jár-e a város politikája, amikor a sok 

másra rendelkezésre álló anyagi éi erkölcsi erők 

felhasználásával nem elsősorban a szegedi gyár-

ipar munkáját igyekszik előmozdítani és propa-

gálni. Mert hogy mást ne mondjunk, olyan sely-

mei;, szövetek ős egyéb textihiruk, mint az uj-
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szegedi gyárban, sehol Magyarországon nem ké-

szülnek, sőt a külföldön is kevés helyen. 

Elragad bennünket a lelkesedés, amikor ezt 

a kiállítást nézzük, de meg vagyunk róla győ-

ződve, hogy hozzánk hasonlóan, sőt még han-

gosabban fognak lelkesedni azok, akik a kiál-

lítási csarnokban egy negyedórát eltöltenek. 

A megszokott és ismert gyártmányokon kivül, 

mint amilyenek a lepedővásznak, törülközők, kony-

haruhák, asztalteritök és kendők, bútorszövetek, 

matracanyagok, uyugágyvásznak, bélésanyagok, 

szőnyegek és egyéb praktikus textilárukon kivül 

láthatunk itt nöi divatanyagokat, amilyeneket a 

legelőkelőbb fővárosi üzletek kirakataiban szok-

tunk megcsodálni és amelyről a magyar közönség 

megvan győződve, hogy csak valamelyik előkelő 

francia gyárban készültek. Leheletkönnyű divat-

sálakat és kendőket látunk, amelyek szinpompája 

a szivárvány színeit is elhomályosítja. Gyönyö-

rűek a gyár dirndlikelniéi, amelyek eredeti min-

tái vetekednek minden eddigivel és amelyekből «|gy 

kész ruhát is bemutat a gyár. A divatos női ruha-

anyagoknak egész arzenálját látjuk szebbnél szebb 

színekben, csak éppen a neveiket nem tudjuk. Nem 

A szabadteri jálckok előkészületei lázas 
tempóban folynak. Junius 10-én megérke-
zik Szegedre vezérkarával dr. Janooics Je-
nő művészeti igazgató, ugyanezen napon 
megkezdődik a színházban a munka- Buda-
pesten sem tétlenkednek a szabadtéri játé-
kokhoz szerződtetett művészek: a kórusok 
betanítása már hetek óta folyik, teljes erővel 
folynak a baleitpróbák is. Nagyszabású elő-
készületek folynak Ujliázy György lsfoán 
király népe cimü darabjára is, az előkészü-
leteket maga a kitűnő szerző irányítja. Az 
Ujliázy-darab iránt országos érdeklődés 
nyilvánul meg. Az előadásra minden való-
színűség szerint Szegedre utazik Magyaror-
szág biboros hercegprímása, Serédi Juszfi-

nián is, akit dr. Pálfij József polgármester 
már betekkel előbb meghívott Szegedre. A 
hercegprímás látogatása különleges jelentő-
séget cs fényt ad majd az „Istoán király 
népe" bemutatójának. 

Az elmúlt hét péntekjén érdekes tárgya-
lásokat folytatott a szabadtéri játékok ve-
zetősége Budinszky Sándor szerkesztővel, a 
Rádió helyszíni közvetítési osztályánál? ve-
zetőjével. Arról van szó. hogy a magyar 
rádió a szabadtéri játékok Dóm-téri előké-
születeiről helyszíni közvetítést. adjon a 
magyar közönség számára. A tárgyalások 
kedvező mederben baladnak és a jelek sze-
rint julius első felében kcriil sor a közve-
títésre. Mecindullak a tárgyalások a Tadió-
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panaszkodhatnak azonban a férfiak sem, róluk 

is történik gondoskodás. A nyári ruhakelmék olyan 

elegánsak, diszkrétek, hogy igazán pénzpocséko-

lás másfajta anyagból készíttetni ruhát. 

Egy dolog van csak, amit nehezményezni lc© 

bet, hogy nem közli azoknak a cégeknek névso© 

rát, amelyek ezieket a gyártmányokat árusítják. 

Egészen bizonyos, hogy a szegedi kereskedők va-

lamennyien raktáron tartják az ujszegedi gyár ké-

szítményeit, mégis nagy megnyugvás lenne sze-

gedi szempontból tudni azt, hogy szegedi gyúrt© 

mányu ruhákat viselünk. Mert ahogy a kiállítás 

megnyitásán jelenlevő hölgyek toalettjeit megnéz-

tük, bizony nem egy esetben véltük felfedezni 

az ujszegedi gyártmányt, amit az illető hölgy —t 

hogy nagyobb legyen a dicsőség — nein is Sze-

geden vásárolt... hanem Budapesten és megfi-

zette az anyag ide-oda szállításának kéltségén ki-

vül a fővárosi kereskedő hasznát is. 

A bemutató után. itélve ajánljuk a rendező-

ség figyelmébe, hogy az elsöemeleti teremben kü-

lön örséget szervezzen a forgalom sima lebonyo-

lítása érdekében, mert a tolongás itt veszedel-

messé válhat. 

val az előadások közoetitése ügyében Ts. A 
tárgyalások akörül folynak, hogy hány elő-
adást közvetítsen a rádió- Minden valószí-
nűség szerint ebben az esztendőben több 
darabot közvetítenek Szegedről, ezek kö-

zött lesz a Háry János, Kodály daljátéka, 
mert ennek közvetítését a belgrádi rádió i i 
továbbítani akarja. Hogy a Háry János 
mellett melyik darab kerül még közvetí-
tésre, azt a közeli napokban döntik el. 

Szegedi sakkélet 
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A' Szegedi Sakkor junius 12-én játszik" 1 

Békéscsabai Sakkörj-el a I'álfy-kupáért. A 

mérkőzés szfehelye * Raffay.étteretnbcn lévő 

körliely'ség. b a a Szegedi Sakkor győz, ülő-

dik győzelmével véglegesen megszerz* az ér-

tékes vándordijat. Hogy a versenyre kel'<5 

erős csapa'ot lehessen kiállítani az eresen 

felkészült csabaiak ellen, a kör vezetősége fel-

kéri az alább felsorolt, 8akk játékosokat.: dr« 

liurger, Csáky, Jvmetyó, Konrád, Kormos; 

Lővinger, Mák, Nagy: Neumann, Ocskay, 

Ozsváj-, Paucr, Rosenberg Bcla, Rosenberg 

Sándor; Sandbcrg, Simon, Soóky; dr. Tarnay» 

TóbíÚ3 és Zwickl urakat, hogy vaárnap, ju-

nius 5-cn, d. e. 11 órakoj- a köj-helyisegbe1* 

megbeszélésre összejönni szíveskedjenek. 

_ ^ ^ _ _ a közismert elsőrendű minőségben 

M . i e q s z e K r e n y e i i | „ r Henseleld, Margó 
már P -4®.—tót kezdve. 12 havi részletfizetésre is. 
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Széchenyi tér 11. Városi hérhta. • 

Serédi Jnsztinián hercegprímás 
az „István király népe" 
Dóm terl hemutatálán 
A szabadiéri játékok előkészületei 


