
D É L M A G Y A R O R S Z A G SZOMBAT, SZEPTEMBER 14. 

Ma nyílik meg 
a Szegedi Ipari és Mezőgazdasági Vásár 

(Szeged, szeptember 13) Pénteken 
délután megtartot ták a ma megnyíló 
XIV. Szegedi Ipari é« Mezőgazdasági 
Vásár saj tóbemutatóját . A szegedi 
iparotok é« gazdák hósi erőfeszíté-
sének. az or«zág újjáépítésének ©gy 
állomását látta a szemlélő. 

Egy ország talpraáUitáúában még 
tohaSem játszott oly nagy szerepet 
a ktt ipar, mint napjainkban, a de-
mokrácia meg'eremtésekor. A Sze-
gedi Vásár annak bizonysága, hogy 
a nemzet élniakará®a minden aka-
dály le tud küzdeni. Bármiiyen ne-
hezek lösznek a párizsi békeszerző-
dések a nemzet. Számára, talpra tud 
é® fog állni. Az aíko.ni, az épiteni tu-
dás legszebb bizonyítékai sorakoztak 
fei az Ipari Vájáron, ü röm és büsz-
keség töltötte ei a kiállítás sajtóbe-
mutatójának valamenuyi résztvevő-
jén hogy Szeged iS.mét az első volt 

a vidéki váltatokból, aki ilyen nagy-
jelentőségű megmozduláS sai járul 
hozzá az újjáépítéshez. 

A sajtóbemutatón Szöíősi Sándor, 
a vásárbizodtiág elnök?, ismertette 
azt a munkát, mellyel életnéhivták a 
XIV. Szegedi Vásári. Fa rk a s István 
az ipar-estüfet elnök© mondott ez-
úton köszönetet a vásárbizottság tel-
jesítményéért. Gábor Arnold a sze-
gedi sa j tó nevében üdvözölte a ki-
aái ást és biztosította a rendezősé-
ge . a sa j tó támogaiáSáróI. 

A szép szánunai összegyűlt vendé-
gek ezúton megtekintenék a kiállí-
tott és elismerésüket fejezték ki a 
kiállítóknak. 

A Szegedi Vásár ma délelőtt 10 
órakor ünnepélyes külsőségek közt 
ny t lk meg Rőth államtitkár beszé-, 
dével. 

S é t a a v á s á r o n 
Az Ipari Vásár egyik leglátványosabb 

pavillonja az ujszegedi MAGYAR 
KENDEK, LEN- és JUTAIPAR ki-
állítása. Akik közelről kisérték a hősi 
újjáépítési munkát, azt, hogy a romok-
ból 60 dolgozó segítségével hogyan lett 
1300 munkást foglalkoztató textilüzem, 
minden tiszteletüket és elismerésüket 
kifejezésre kell, hogy juttassák a kiál-
lításon látottak felett. 

Réti Józset igazgatóval néztük vé-
gig a kiállítási anyagot, ahol már nem 
csak kender és len produktumokat lát-
tunk felsorakozni, hanem' gyapjú és 
félgyapju termékeket is. A legújabb 
gyártmányok nem csak kiváló minő-
ségükkel, hanem ízléses divat színeivel 
is megnyerik maja a közönség tetszé-
sét. Sugár Miklós főmérnök szép mim-
kát végez munkatársaival és a szak-
szerű vezetése alatt álló gyár valóban 
az ujjáépités egyik vezető üzeme. 

Feltűnik HODÁCS ANDOR, a régi 
ismert kocsigyártó kiállításai. Leküzd-
va az anyaghiányt, a luxus hintótól a 
legerősebb teherkocsiig mindent meg-
találtunk a kiállításon. Egyetlen ko-
csinál sem találhatnak a szakemberek 
kivetnivalót és minden vonalon, úgy 
minőségben, mint kivitelben a legkitű-
nőbb békebeli minőséget reprezentálják 
•a kiáUnott kocsik. 

BÖRCSÖK LAJOS ízléses szíjgyár-
tó munkái a kézi ipar remekei, a pa-
rádékocsi szerszámtól a sportcikkekig 
mindont megtaláltunk. Valamennyi ki-
állított tárgy a kéziipar ízlését és meg-
bízhatóságát bizonyítja. 

PAPDI MARIA háziipari csipkéi fi 
r.om ízlésről és nagy gyakorlati érzés-
ről tesznek tanulságot. A sajtóbemuta-
tó női közönsége nagy érdeklődést ta-
núsított a kiállítás iránt. 

VIRÁGH NÁNDOR műasztalos mo-
dern és egészen új stilusu kitűnő mi-
nőségű bútoraival tűnt fel. A háboru-
okozta nehézségeket leküzdve, u j élet-
forma igényeinek megfelelően egyszerű 
vonalakkai alkotta meg a iegizlésesebb 
bútorokat. 

A budapesti kézműipar is képvisel? 
tette magát HEGYI GÉZA orvosi mű-
szerész és kórházberendező (Rákospa-
lota Beller limre-ut 127) személyében. 
A legkomplikáltabb orvosi műszertől 
a legegyszerűbbig tökéletes és megbíz-
ható kézimunkát állít ki. A kiállítás 
orvos vendégei megnyugvással vehetik 
tudomásul, hogy orvosi műszerhdá-
nyaikat belföldi megbízható produktu-
mokkal tudják pótolni. 

A MODERN képszalon hatalmas 
tárlati anyaggal vonult fel, Csók Ist-
vántól egészen nagy jövőjű fiataL mű-
vészek képeiig. 

A kiállítás néznivalói mellett állan-
dó muzsikaszóval szórakoztatja a ren-
dezőség a közönséget. SZANISZLÖ 
BÉLA rádiólaboratóriumának lelkiis-
meretes munkáját dicséri a tökéletes 
hangátvitel. 

LINDNER tápsüteményeivel lepi 

meg a kiállítás közönségét. Kitűnő es 
valóban békebeli minőségű gyártmá-
nyainak nagy sikere lesz a vásárlóké 
zönség körében. 

TEMKÖ JÁNOS reszelővágó üze-
me a kis és kézüpar valóságos remek-: 
lőhelye. Tökéletes és megbízható gyárt-
mányaival a legnagyobb elismerést 
araija a kiállításon. Szakemberek meg-
lepetéssel vették tudomásul, hogy rég 
nélkülözött szerszámokat kaphatnak 
ebben az üzemben. 

A kiskundorozsmai KUNSÁGI SZÖ-
VÖÜZEM paplanselymeivel aratja a 
kiállítás egyik legnagyobb sikerét. íz-
léses színei és megbízható jóminő-
ségü termeivényei iránt óriási érdek-
lődés mutatkozott már a sajtóbemuta-' 
tón. A kiállítás látogatóit meglepte az. 
a sokrétű produktivitás, amit a gy úr; 
felmutat. 

A „TISZA", Kabók Ferenc és Zsip-
mond Vilmos épület és géplakatos üze-
mének csőrendszerü rugós gyermekko-
csijai a meglepetés erejével hatoltak. 
Az áramvonalas sport- és gyermekko-
csik tökéletes produktumok. A sport-' 
kocsik újítása a ródlivá való átszere-
lést lehetőség, A kocsik minden darab-
ja a Tisza üzemben készültek és szolid 
megbízhatóságról beszélnek. A nagy-
jelentőségű szegedi fémipari vállalat a 
Rigó-utca 38 szám alatt működik. 

SZABÓ FERENC ecetgyáros ecet-' 
különlegességeivel tűnt fel. Minden 
nangos reklám nélkül végezte az ujjá-
épités munkáját ez a szegedi üzem és 
a ki állításra már ízesített ©cetjeivel 
vonult fel: tárkony, gyömbér, kapros, 
xömény, alma stb. különlegességei arat-
tak megérdemelt sikert. 

BÁLINT LAJOS műbútorasztalos 
annak ellenére, hogy csak öt embert 
foglalkoztató kisüzem, feltűnést keit 
izéses és egészen elsőrangú megbíz-
ható minőségű bútoraival. 

ALFÖLDI VEGYIPARI ÁRUTER-
MELŐ ÜZEM tulajdonosai, Alföldi 
László és István a kiállításon mutatják 
be legújabb találmányukat a „Rati-
mort" gázpatront, amely egy egyszerű 
gátositó készülékbe helyezve, fojtó-
gázzat öü meg a patkányokat. A ta-
lálmány szakkörökben is érthető ér-
deklődést keltett. A cég ezenkívül 
ipari segédanyagokat, üzemszükség-
te i és háztar tás i cikkeket gyárt . El-
sőrendű cipőkrémjeit »Dixi< és .Egy 
forintos paszta* néven hozza forga-
lomba. 

A VÁROSI ÉLELMISZERÜZEM íz-
letes szalámiféleségeit állította ki és 
kostolóival nyerte meg a nagyközön-
ség tetszését. Olcsó és valóban nagy 
tömegek szükségletét elégíti ki gyárt-
mányaival az üzem. 

Az Ipari Vásár Iegizlésesebb ás 
legnagyobb feltűnést keltő része két-
ségtelenül az ELSŐ SZEGEDI KON-
ZERVGYÁR nagystílű pavillonja. Lip-
csei és Fenyő Iparművészek munkáját 
dicséri az ízletes pavillon. A szegedi 

konzervgyár meglepte a nagyközön-
séget. Amit a nagyon s 0 ka t ' emlege-
te t t béke világban termettek, ismét 
előáílitja az üzem ős ezzei az ország 
egyik legfontosabb üjjáépitési üze-
mévé dolgozta fel magát. Konzervjelt 
kizárólag külföldnek szállítja, hogy 
így szerezzük meg az annyira szük-
séges nemes valutot. A magyar ipar 
kiválóságát és életrevalóságát dicséri, 
hogy egy elvesztett hálboru után már 
ia győz leseknek egésze n elsőrangú 
áruo tudunk szállítani. A gyár tmá-
nyok sorában o t t látjuk a pástéto-
mok, húskonzervek, befőttek, jCmak, 
izek és cukrozott gyümölcsök ízletes 
és végeláthatatlan torát. 

A vásárról természetesen nem ma-
radnak el a már világhírű PATZAUER 
BOROK ÉS LIKŐR KÜLÖNLEGES-
SÉGEK. A magyar italok világhírét 
csak öregbíti a kiállított anyag, 
ameiy ma kizárólag a külföld szá-
raára készül és erősíti a külföld bizal-
mát demokratikus gazdaságunk Iránt . 

Közvetlenül a vásár bejárata köze-
iében a POLGÁRI SERFŐZDE jólsi-
lcerült és ízléses kiállítási csarnoka 
vonz maga köré kitűnő minőségű 
Röreivei nagy közönséget. A jóhirii 
magyar sör ' eíöőhirnökei már meg-
jelen ©k a vásáron és csak sajnál juk, 
hogy nem sikerűi nagyszámú JttÚ-
fö dl vendéggel is megismerbetni. 

MAJOR JÁNOS bornagykereskedő 
felvonultatja régi és nagysikerű bor-
spéciaü'áeait: Kadar, Veöeiini, Riz-
ling és pecsenyeborai írásit má r is 
nagy az érdeklődés é® ízléses csoma-
golása csak ketlendőbbé t szí a ki-
állított borait. 

•> • ww 

A vásár látogatói keressék fel ORLEI GYÖRGY 
vashereshedéaéL Mikszáth Kálmán-utca t, 

Sodronyszeg, patkószeg, huzal és vasaiások. 

Októberben „Szegedi Hetet" rendez a város 
Jövő héten kerül minisztertanács e l é a s z e g e d i zenekon• 

zervatórmm ügye 
(Szeged, szeptember 13.) Dr. An-

talffy György elvtárs h. polgármestre 
péntekeri visszaérkezett Budapestről. 
Budapesten a belügyminisztériumban 
a város státusztervezetéről tárgyalt 
és ennek minét előbbi kiadását sür-
gette. A statusztervhez néhány 
ujabb adat benyújtását kérték, de 
előreiáihatóan hamai-osan véglegesen 
rendezik ezt az ügyet. Felvetődtek 
olyan tervek is, hogy a szegedi városi 
státuszt az iQ37-esre állítják vissza. 

A kereskedelmi miniszlériumban a 
vásártar tási joggal kapcsolatban foly-
tatot t tárgyalásokat Antalffy elvtárs. 
Előreláthatóan ismét engedélyezik 
majd, hogy szombaton ta r t sák az ál-
iaivásárokat és vasárnap a kirakodó-
vásár t . 

A szegedi zenekonzervatórium 
ügyében ia kultuszminisztériumban 
Péfaav Pál miniszteri osztályfőnök-

kel és ROmhányl Gyula miniszteri 
osz á 'ytanáctossai tárgyal t a h. pol-
gármester. A zenek onzervatórium 
kérdése a jövő héten kerül majd a 
minisztertanács elé. Egyébként 
ugyancsak a jövőhéten szegedre ér-
kezik NagySzeghy Géza kultuszmi-
niszér iumi tjtkáT, hogy részletesen 
megbeszélje ezt a kérdést az illetéke-
sekkel. Elvileg máris kilátásba he-
lyezek. hogy a tanerőket átveszik, 
de természetesen a Művészeti Tanács 
véleménye lesz a döntő. 

Megbeszélték a kultuszminisztéri-
umban az októberre tervezett szegedi 
hetet is. Ebben az ügyben Romhá-
nyí Gyula miniszteri osztálytanáco® 
érkezik rövidesen Szegedre, hogy a 
szükséges tennivalókat megbeszélje a 
váltas vezetőségével. A szegedi hétre 
előreláthatóan több ismert író és mű-
vész utazik ma jd le. 

Olajfesték, ruhafesték kimért békebeli minő 
ségben, különlegesen 

szép színekben és kiváló'minőségben. ZomAnco';, lakkok, mes l f i é s e c e'«ru. 

Tisztogatás! szerek, csáváztiszerek, növényvédelmi szerek 

H a r a s z t h y Gézánál Minőségi Oicsó arak! 

A kiállításon a bejárattól a 4 Vc 
fülkében, a 

Kőbányai Polgári ser főző 
békebeli minőségű sörkülönleges-
ségeit mérik. 

A kiállításon az Iparcsarnokban 
PAPDI MÁRIA 

kézimunka háziipar. Csipkék, fi-
léstülteritők, horgolások, zsurte-
ritők nagy választékban kapha-
tók. 

Szegedi Kereskedők Árubeszer-
zése és Elosztó Szövetkezete 
Kálvária-utca 2!b. 

LINDER MÓR 
cukrász és cukorkakészítő 
Dugonics-tér 11. 

.MODERN" KÉPSZÁLON 
Kigyó-utaa 1. 
A vásáron az udvarban. 
Tekintse meg. 

írógép, Irodapapir,Irodabútor 
korszerű, javítóműhely 

minőségi munka 
garanciával 

A vidék legnagyobb I rodagép e a p o r l c é g e 
T e l e f o n £ - 4 1 

T Ö L T Ő T O L L 

ozenesi irodagépvállalat 

S z é c h e n y i - t é r 7 

SZABÓ FERENC ecetgyár 
Kálvária-utca 20. 
Vásáron az I. emeleten. 

Tekintse meg 
MAJOROS JÁNOS 

bornagykereskedő borait a kiál-
lításon. 

Börcsök Lajos szíjgyártó mester 
Petőfi Sándor-sugárut 83. 
Délmagyarország legtörekvőbb 
szíjgyártó mestere. Lószerszám, 
sportcikkek, kiállításon• az ud-
varban. 

Bálint József műbútorasztalos 
Petőfi Sándor-sugárut 25. 
Nagycsarnok 3. fülke. 

Virágh Nándor műbútorasztalos 
Petőfi Sándor-sugárut 12. 
Nagirteremben két helyen. 

Temkó János reszelővágó üzeme 
Szeged, Kossuth Lajos-sut 34. 
Vásáron-: a kisteremben. 

özv. KÁLLAY A N D R Á S N É 
Kálvária-u. 44. 
Gyermekkocsi-csőbutor üzem. 

Igazolványképet 
sürgfta e étben 10 perc alatt készít 
KOZÖ-FOTÓ Mlknsáth K.-u. 11. 

AwaW'inv.Tta!;<d0ls0Tá*, PínvkfopyöfFpvftr'. 


