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Minden szombat, vasarnap, ünnepnaponként
újra délután, este
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Elsőrendű konyha

Zenét aradi Farkas Bagi Jancsi és Lakatos fázz cigány-sza'on zenekara szo'gálja
Belárat a Deák Ferenc-utcai oldalon is
254
Szép időben

fiz éjszakai szeméfyYoaafaii
nemzetközi zsebtolvajt fogtak e! a detektívek

'onai
ranak
áráé*
l z ipar! vásáron akart dolgozni
r éS ®
•sügy"
C4 Délmagyarország munkatársától) Izgal- I SÍ éves budapesti többszöröséé, büntetett előri b® mas jelenetek játszódtak lé a szombat hajnali életű magántisztviselő
volt, a budapesti és a
íki * Budapest—-szegedi személyvonaton. A szegedi külföldi rendőrségek jó ismerőse. Bodor Sána ** detekíívtestület létszámának kiegészítésére Sze- dor különös előszeretettel látogatta a vásároLit
Sedre utazó budapesti detektívek a vonalon kat, abol legtöbbször jólsikerült zsebtolvajláooals' Egy gyanúsan viselkedő, választékosan öltözött, sait szokta elkövetni.
ritási' középkorú férfire lettek figyelmesek. Szemmel
Az ártalmatlanná lett zsebtolvajt Szegedre
tartották, a férfi észrevette, Iiogy figyelik és
menekülni igyekezett Kisteleknél
le
akart Hozták, a rendőrségen beismerte, bogy a Szegeszállni a vonatról, ekkor; azonban a detektívek di Ipari Vásárra készült és zsebtolvajlásokat
akart elkövetni. Bodor Sándornál a detektívek
,10«í»>» léptek hozzá:
területére
— Államrendőrség! detektívek vagyunk, Í6 pengő és egy, az egész ország
érvényes
vasúit
bérletjegyet
találtak.
A
vasúti
'gazolja magát! . » .
eria
(2)1
bérletjegyet
Bodor
1680
pengőért
váltotta
ki.
Kiderült hogy veszedelmes nemzetközi tolAz elfogott zsebtolvajt őrizetbe vélté.
riijt foglalt el. Az igazoltatott Bodor Sándor

hangzott fel a jelenlévő bácskaiak felé. Az elnök meleg, testvéri szavakkal üdvözölte a szegedi ós délvidéki iparosságot,
— A rendkívüli viszonyok ólomsúllyal nehezednek az iparosság érvényesülése, megélhetésének biztosítása elé — mondotta Rainer elnök. — Ez a seregszemle kérő szózat arra is,
hogy tartsa kötelességének a magyar hazai
minden magyar érzésű polgára a magyar kisipar és a magyar kézművesipar
támogatását.
Rainer Foreuc nagy tapssal fogadott beszéde utáu
Varga József miniszter
mondotta el megnyitó beszédét
— Büszke örömmel jöttem Szegedre, — mondotta beszéde elején Varga miniszter. — Nemrég csukta, be kapnit a Nemzetközi Vásár Buti sak a kor lesz szép
a lakása, ha bútorát A S Z T A L O S n á l u n k vásárolja ! M E S T E R E K

liúforcsarnoha

•MHM«aMM>«»aMB Szendrényi Géza és Társai,

ieK

e&
Szeg®
ltia

ÜSZŐhfr
D*
it. A»il

t í

elyeeí*
emcs®1,

t köof

,osabb>

törőd?
Hűl*
lözéf*
iely :
szen"1
>vö tűikéről

T R A U B

könyvesboltja
a mai SZEGED
legrégibb
k S n y
v t e r i e u t ő i e

Varga niiiif«iferflnneptlaescnmetfngifolfc!
a 13. Szegedi ipari Vásárt
A szegedi végvár most már fellegvára es gócponttá lelt a Deivideft
gazdasági es hnHaráiis eieteneh" — Bácshaf, nemet es olasz rcn~
degek a vásár megnyitásán

>gy r .
X 2 Délmagyarország munkatársától) Szomzzókb*.
baton
délben üunepélyes keretek között nyitot•elyeíU
r, kouf ta meg Varga József kereskedelmi és .iparminiszter a XIII. Szegedi Ipari Vásárt.
•iiágit;;
iiágit®8 Á! minisztes és kísérete délelőtt tíz órákor éritási»®r kezett Szegedre autón. Villásreggelin
vett
f
észt, majd fogadás volt a főispáni hivatalban.
lőcs*? ,a4 fogadáson a város iparos- cs kereskedőtárkivi"; dalmának vezető személyiségei adták elő a
st kie^ 8tógedi anyagellátással és egyéb, az Ipari és
kereskedelmi élettel kapcsolatos problémákat,
ragadás után a miniszter és kísérete elindult
* Vásári megnyitásáfa. A megnyitásra Szegedre
6f
kezett vendégek között volt a miniszter és
^leségén kívül Uans Sehnert, a német kézmű-,
si-céFt Ve sipar birodalmi központjának vezetője, MiItíbW sáéi Thurm, a központ titkára, Pietro Gaaz olasz kézművesipar nemzeti szövetségnek elnöke, Valamint a szövetség sajtófőn ö k e : Gerano Pistolese. A miniszterrel együtt
Nézett Budapestről Királdy Ákos miniszteri
é s z a k i tanácsos, Flórián Szabó László mititkár, dr. Gyulay Ákos miniszteri ta"'ösos, Papp József kormányfőtanácsos. EPOKJhÖk. dr. Dobsa László lPOK-igazgató. dr
faalóczy
Rezső IPOK-főtifkár. A visszatért
?flv{dék iparosságát. Ábrahám János, az ujvikamara megbízottja képviselte. A város
.izéről megjelent az ünnepélyes megnyitón
f
- Tukats Sándor főispán, dr. Pálfy József
'íártnester, ott volt Lám Dezső főkapitánykettes, dr. Széchenyi István kormánybiztos
6|> K
okan mások a város vezető köreiből.
Hatalmas törueg gyűlt összo a déli órákra
4
ú j kapuja előtt, ahol Rainer Ferenc
4 ^ásár vezetőségéből álló küldöttség élén fo^ t a Varga minisztert és a megjelent vendé-

geket. A miniszter és kísérete ezután a fellobogózott díszhelyre ment. Szemben a díszhelylyel, az épület tetején helyezték el a rádió mikrofonját, amely előtt Budinszky Sándor, a rádió ismert riportere vezette a vásár megnyitásának helyszíni közvetítésétA Polgári Dalárda Hiszekegy-e után
Rainer Ferenc
möndott üdvözlő beszédet. A város kézműiparossága nevében köszöntötte Varga minisztert
és a megjelent vendégeket.
— örömmel jelentem — mondotta —, Hogy
a vásár iránt helyileg és országszerte is igen
nagy érdeklődés nyilvánul meg. Annál nagyobb
oz az öröm, mert a vásár jelentős fejlődése akkor tortánk amikor afig két hónapja városunk
is a háború zivatarába sodródott. A háború
rémsége sem tudta törekvéseinket
megakadályozni. Hála Főméltóságú Kormányzó Urunk
bölcs országlásának — mondotta lídmer Ferenc
elnök —, rövid idő alatt mcgszabaduHnnk a
hábörú zivatarától. Visszatért hozzánk Bácska
magyarsága.
Rainer Ferenc ezen szavainál

zúgó
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dapesten és büszkeséggel tölti el az embert Hí
újra egy ilyen nagyszabású felvonulását látja
a magyar munka nagyszerű,
eredményeinek.
A munka nemcsak gazdasági, hanem erkölcsi
érték is. Ez a vásár megmutatja a magyar
munkás, a magyar iparos leleményességét,
szorgalmát. Ez a szorgalom, ez a törekvő akarat pedig azt mutatja, hogy a szegedi és <*
délvidéki iparosság átérzi, átéli azt, hogy mit
jelent magyar iparosnak lenni.
— Körülöttünk háború dúl s bár a Csaták!
zivatarja messzebb tolódott határa ifiktől, mégsem szabad elfelednünk, bogy a háború hatása
nagy nehézségekehró reánk az anyagellátás é*
a beszerzés tekintetében. Nem lehet azt seu*
felejtenünk, hogy a jövőben még fokozódik a
helyzet súlyossága. Ezekben a nebéz időkben
van szükség olyan emberekre, olyan munkásokra, olyan iparosokra, akik minden nehésséí
get áthidalva, ha kell áldozatok árán, sőt nélkülözések árán is teljesíti ott a. kötelességééi
ahová a sors állított a.
— Az ország megnővelcedett, most többéit
vagyunk, többen dolgozunk. A visszatért Bácss
kával 72 ipartestület és 21.000 iparom tért visz*
sza közénk. A magyar állam tudni fogja a kö*
telessegét 8 haza testébe visszatért
niagya*
iparosokkal szemben, igyekszik őket minél
előbb bekap'esölni a magyar gazdasági é!e#
vérkeringésébe, lehetővé teszi, hogy a közipun.*
kákban résztvegyenek' és hitelt kapjanak. Eli*
ben a munkában Szeged visszakapta régi Jtl-i
válását. Nemrég még végvára volt az iparosi
súgnak, most fellegvára, gócpontja lett ismét al
Délvidék gazdasági, ipari, kereskedelmi és kuli
turális életének. Melegágya marad Szeged a m
nak a tetterőnek, munkaerőnek es dolgozni)
akarásnak, amely mindenkor megnyilatkozott
a szegedi iparosok részéről. Ez az alkotó szellem megnyilatkozott most is evén a kiállításod
olyan időben, amikor a háború egyre nehezebbé teszi anyabeszerzésünket és életünket. Mi la
tudjuk, mert le akarjuk küzdeni a nehézségeket s erre bizonyság a szegedi ipari vásár.
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Ezután éljenzés és taps között megnyitott-
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