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BARANGOLÁS 
a szegedi ipari é s mezőgaz-

dasági vásáron 
Az ujszegedi MAGYAR KENDER, 

LEN és JUTAIPAR igazgatójával együtt 
haladunk az Ipari Vásár területén/ és 
ö mondja, hogy a vásár nívója egyszin-
ten mozog a legutóbb Budapesten „Az 
ipar a mezőgazdaságért" cimen rende-
zett kiállítással. Gellért igazgató elis-
merését fejezi ki a szegedi kisiparosok 
munkája felett is. 

A KUNSÁGI SZÖVŐGYÁR pavil-
lonja előtt hosszabb ideig időzött dr. 
Röth Pál iparügyi államtitkár és cso-
dálatát fejezte ki a gyár szép teljesít-
ményéért a gyár kép viseleté ben jelen-
lévő Molnár Sándor elvtársnak. A ki-
állított anyagok a vásár vendégei előtt 
is sikert értek el. 

A DRÉHER SÖRGYÁR részéről 
nincsen ugyan a vásár területén pa-
viüon, de ennek ellenére is sokan fo-
gyasztanak DRÉHER BAKSÖRT, amit 
a teraszon elhelyezett MARCINKA 
vendéglőben és mindjárt a bejáratnál 
lévő GUSSMAN VILMOSNÁL mérnek 
ki egész/-, n olcsó árban. Kalocsai Vil-
mos, a gyár szegedi lerakat ának veze-
tője a vásár alkalmával különleges 11-
kőrkészitmenyeket is árusittat a vásár 
vendégeinek kedvezményes áron. 

özv. KÁLLAI1 JÓZSEFNE gyermek-
kocsi és csőbutor üzeme is kitett ma-
gáért. A gyerek játszókocsiktól kezdve 
a legprímább gyerm/íksportkocsik so-
rakoznak egymás mellett a földszint 
utcai részén elhelyezett pavillonban. 
A kiállítást megtekintők közül sokan 
keresték fel érdeklődéssel az üzem tu-
lajdonosnőjét, hogy a megrendelési fel-
tételek után érdeklődjenek. 

BALOŐH GÉZA ORVOSI1 MÜ-
SZERUZEME sem marad el a kiállítók 
között. Szakszerűen és praktikus mó-
don elkészített orvosi műszerei méltán 
keltik fel még a hozzánemértők figyel-
mét is. Amint az üzem tulajdonosával 
beszélgetünk, megtudjuk, hogy kisipa-
ros létére bármelyik pillanatban betud 
rendezni egy 300 személyes kórházat 
is. Erre a célra műszer és nyersanyag 
bőven áll a rendelkezésére. 

KOVÁCS LAJOS épület-, mű- és 
tűzhely készítő lakatos jó szaktudással 
és Ízléses kivitelben készített tűzhelyei 
tornyosulnak ezután elénk, amint a 
feljárati lépcső felé igyekszünk. A leg-
nagyobb tetszést csempézett csikótüz-
helyei aratják. 

A B Ö R T P A R I M U N K Á S O K 
.ANYAGBESZERZŐ, TERMELŐ ÉS 
ÉRTÉKESÍTŐ SZÖVETKEZETE az el-
ső emeleten egy vitrinh.n helyezte el 
kiállítási tárgyait, melyek között főleg { 
jó anyagból géppel készített cipők é s j 
készgyártmányok találhatók, az ízléses' 
kivitelű munkásbakancsok mellett fi-
nom kézimunkáju férficipők is látha-
tók, Szokoli Ferenc elvtárs, igazgató 
és • Lacsányi Mihály elvtárs, műszaki 
vezető munkáját dicsérik a már eddi® 
is élért szép sikerek. 

SZEGED VÁROS BODOM1 GAZ-
DASÁGA nagy és szép mezőgazdasági 
•anyaggal vonul fel a vásáron. A gaz-
daság — mint Szécsényi Lajos intéző-
elmondja, kétszáz kataszteri holdon ter-
rra rí és főképpen a köztisztasági telep 
alkalmazottait látja el termékeivel. A j 
szőlőn elhelyezett tábláról mindjárt] 
szembetűnik, hogy a kiállítás második 
diját nyerte el a gazdaság a szőlő mi-
nőségi versenyében. A vasvirág máso-
dik helyezése is a gazdaságban folyó 
".crmelő munkát dicséri. Az utóbbi si-
ker Baráth Ferencnek, a kertészet ve-
zetőjének érdeme, 

DÉR IMRE szőregi gazdálkodó íz-
léses és szépen elhelyezett termeivé-
nyei keltik fel ezután a megjelentek 
csodálatát. Ehhez mért.n a kiállítás 
szépségversenyében első helyezést ért 
el a fiataL szőregi .gazdálkodó. Közel 
két méteres dohánynövényéért sok gra-
tulációt kell fogadnia. 

AZ ELSŐ SZEGEDI KONZERV-
GYÁR. Patzauer Dezső vállalata is 
-'laposan kitett magáért. Művészi tö-
kéíyü pavillonjában megcsodálhatjuk 
azokat a konzervgyártmányokat, me-
lyek nagyrésze külföldi piac számára 
készül. Legjobban azonban a békebeli 
hangulatot árasztó Triple Sec ízlett ez 
alkalommal. 

SZABÓ FERENC ecet/gyáros készít-
ményeit a földmüvelésügyi minisztéri-
um első dijával tüntették ki a kiállí-
táson. 

REJTŐ J BÉLA domaszéki szőlő 
és gyümölcstermelő kiállított gvümöL 
esei szintén az első dijat nyerték a v á 
sáron. A nagymennyiségben és izlése! 
sen elrendezett gyümölcskülönlegessj-
gek valóban díszére válnak, a vásár-
nak. A két oldalt palackokban' elhe-
lyezett borok a város első diját ny:.r-
ték. 

NAGY SÁNDOR baktói földműves 
csak az elmúlt évben kapott a föld-
oszlás alkalmával földet és máris a 
kiállítók között szerepel. Az egyszerű 
parasztember méltán kel Versenyre 
mezőgazdasági termel vényei vei a sze-
gedkörnyeki gazdatársadalom tagjaival. 

A SZIEON VEGYIPAR kiállítása 
amellett, hogy a kiállító azok közé a 
kev.sek közé tartozik, akik Budapc ;t-
ről jöttek el Szegedre kiállítani, külön-
legességgel is szolgál a vásár látoga-
tóinak. ötletes, kanócnélküli öngyújtók 
kaphatók itten. Az öngyújtót most sza-
badalmazták ós Szegeden kerül először 
bemutatásra és eladásra. 

ZALKA ÉS TÁLAS hentes és mé-
száros pavillonja az udvaron található, 
de a vendégek a KÖZSÉGI ÉLELMI-
SZERÜZEM pavillonja mellett őket] 
keresik fel nagy számban. Az étvágy-
gerjesztő és ínycsiklandozó felvágot-
tak mellett ott látjuk az üzem külön-
legességét a finom sonkakolbászt is. 

Van-e filozófiája a fasizmusnak? 
Halasy-Nagy József egyetemi tanár érdekes e lőadása 
a Kommunista Párt szabadparls-mentjében — Balázs Béla 
felszólalásában vázolta a kommunisták el lenkező állás-

pontját 
(Szeged, szeptember 14) A Magyar 

Kommunista Pár t szegedi szervezet© 
pén eken délután Kálvin-téri székhá-
zában ismé? megrendezte eddig i s 

nagysikerű szabadparlamentjéti. Az 
érdeklődés mo®t is igén nagy volt 
és a székház vörös és nemzetiszínű 
zászlókkal ünnepien feldíszít <+t nagy-
termét zsúfolásig megtöltötte a kö-
zönség. A szabadparlgmenc pénteki 
előadóját: dr. HalaSy Nagy József 
egyetemi t aná r t dr. Sz ©do'anlk László 
e/vlárs, a szegedi törvényszék elnöke 
üdvözölte a Magyar Kommunista pár t 
nevében. Hangsúlyozta, hogy a Kom-
munista Párt sohasem zárkózott et 
az ellentétes vélemények meghallga-
tásától, s ö t kívánatosnak tar t ja , hogy 
mindenki szabadon nyilváníthassa vé-
leményét és felfogását. Ez az elgon-
dolás veze te a pártot akkor is ami-
kor szabadparlament megrendezését 
elhatározta és meghívta előadónak 
Halasy Nagy professzort, akinek é'et-
szemléle'e nem azonos a marxista, 
kommunts'a felfogással. 

Racionalizmus 
és irracionalizmus 

Sztodolnik elvtárs szaval u ' án Ha-
lasy Nagy József kezd © meg nagy 
érdek'ődéssei vár? előadását a fasiz-
mus filozófiájáról. Bevezetőjében rá-
mutatot t arra, hogy az emberiség 
történetén éppúgy, mint a gondolko-
dáséban, ké? nagy árnyalat vonul vé-
gig, mégpedig a racionalizmus és az 
irracionalizmus. Ennek a két szem-
pontnak: a kapcsolatai adják azután 
az emberiség történetét. Az előadó 
szerint Ázsiát az irracionalizmus, Eu-
rópát pedig a racionalizmus jellemzi. 

Ázsia a hitet jelenti, Európa pedig 
a maga racionalista felfogásával, a 
tudományt, amely az ész segi'ségé-
vet igyekszik az egész természetet 
átvilágítani és ezzei urává válni. Ezek 
szerint a szocializmus is, amelv ar ra 
vállalkozott, hogy az ésszerűségek 
alapján formálja á t a társadalmat, 
magától értetődően a racionalista ol-
dalra tartozik. A fasizmus viszont az 
irracionális oldalon foglal helyet. 

Előadása további sQrán Halasy pro-
fesszor ©nnCk a két gondolatrendszer-
nek a történetéi; és a vele kapcso'atos 
társadalmi mozgalmakat vi 'ági 'o ' ta 
meg a kezdetben még forradalmi 'en-
düietü városi polgárságtól kezdve 
egészen a kapitalista társadalom ki-
alakulásáig. A fasizmus történeté-
vei foglalkozva hangsúlyozta, hogy a 
fasizmus nem a filozófiáiból szüle-
tet? meg, mint ahogyan a szocializ-
mus a modern elmé'eti fi'ozófiábóh 
hanem csupán ©gy kis réteg uralmi 
vágya hozta létre. Ezért kísérelt meg 
azután elődöket keresni magának és 
magyarázatokat, elméleteket szer-

kesztgetm a maga igazolására. A 
legtöbbször azonban nem racionalista 
elvekre hivatkozott és igy Születtek 
meg azutáln a különböző mítoszok is, 
rnint példán'- a német harmadik biro-
dalom mítosza, a fajmitosz és nálunk 
az uri Magyarország mítosza, meg 
a többi. Végül Halasy professzor 
mindvégig nagy érdeklődéssel kisért, 
komoly filozófiai felkészültségű elő-
adásában a fasizmushoz szegődött fi-
lozófusok elgondolásait ismertette és 
mutatot t r á tévedéseikre. 

A marxisták és a mithosz 
A nagy tapssal kísért előadáshoz 

elsőnek Balázs Béla elvtárs, a rövid 
idő óta Szegeden tartózkodó ismert 
kiváló iró szólt hozzá és marxista 
szempontból világította meg HalaSy 
Nagy József fejtegetéseit. Kifejtette, 
hogy nem áll éles ellentétben egy-
mással Európ.a és Ázsia, a raciona-
lista és irracionalista felfogás, litert 
a történelmi fejlődés folyamán az 
irracionális i® fejlődhet racionálissá. 
Feltehető az is, hogy aZ európai ra-
cionáfis kultúra valamikor szintén ir-
racionális vo' t é s éppenugy az ázsiai 
gondo'kodá® i s idővel racionálissá fej-
lődik. Hangsúlyozta, hogy a dolgokat 
nem lehet élesen széjjelválasztani és 
szembeá'litani egymással, hanem azo-
ka t összefüggé"©ikben, szintézisük-
ben k e i vizsgálni, hogy tökéletes ké-
pet kapjunk. 

Szembeszállt azzai az állítással is, 
hogy a marxista kommunisták csak 
a racionái'izmus alapján állanak é s 

kizárják teljesen az érzelmeket. Marx 
maga is éppen azt fejtegeti számos 
müvében, hogy miként válik az esz-
me érzéssé, de ugyanakkor az érzé-
sek is eszmévé. Már t sak dialektikus 
felfogáséinál fogva sem lehet a 
marxizmus tiszta racionalista világ-
nézet. Ezt történeti példák is igazol-
ják, mert az az ember, aki hajlandó 
eszméiért a b.arrikádokon meghalni, 
az már nemcsak, hogy nem raciona-
lista, de abban málr éi a mítosz ÍS. 
A kommunisták között pedig számos 
ilyen ember akadt már. 

A továbbiakban megcáfolja azt az 
állítást is, hogy a kapitalizmus racio-
ná'is termelési rend és ezzel kap-
csolatosan kifejtette, hogy minden 
emberi cselekedet rugója az érdek. 
A kü'önbrég csak abban rejlik, hogy 
ki mit t a r t érdekének. A proletariá-
tusnak csak egyefen érdeke lehet: az 
igazsf.jg minél alaposabb megmuta-
tása. Éppen ezért akarja a prole-
tar iátus pá r t j a : a Kommunista pár t 
minden téren felfedni az igazságokat. 

Ba'ázs elvtárs hozzászólása után is 
értékes £S magasszinvonalu vita ala-
kult ki és ennek során számosan 
hozzászóltak a közön-rég soraiból i s 

lűfaö&y Uatá&zc&cUda 
halkülörlegessógek Suhi Derső muzsikál Telefon : 770. 

különlegesen szép színek-
O l a i f e s t e k ben és kiváló minőségben, 
kimért békebeli minőségben, Zománcok, lakkok, meszelő és ecsetáru. 

Tisztogatási s z e r e k , csávázászerek, növényvédelmi szerek 

H a r o s z t h y G é z á n á l Minőség! Olcsó á r ak ! 

N a nyitják meg a N ő s z ö v e t s é g 
háziipari kiállítását 

(Szeged, szeptember 14.) A Magy ar-
Nők Demokratikus Szövetsége szegedi 
csoportja nagyjelentőségű kezdemé-
nyezése sikerül? és pazar kiállítású, 
értékes iparművészeti és háziipari ki-
áüüás t és vásárt rendez szeptember 
15—22-ig. melynek szombaton dél-
után volt a sajtóbemutatója. Három 

hatalmas termen keresztül a kü 
lönnböző MNDSz csoportok ház i ipa r 
és iparművészeti remekeit láthatjuk. 
Például: a tápéiak gyékény munkái, 
valamint a szövés szemléltető módon, 
továbbá Alsóváros, FeIsőváro6, Ró-
kus stb. speciális készítményeivel vo-
nul fei A kiáHi ás és vasár ünnepé-, 
lyes megnyitása szeptember 15-én, ma 
délelőtt ,io órakor lesz az MNDSz 
Tisza Lajos-körut 57- szásm alatti 
székházában, amikor Dénes Leó pol-
gármester ,tart megnyitó beszédet,, 
majd Drége'y József né etnöknő is-
merteti a kiállítást. A kiállításra,, 
iiielve vásárra belépődíj nincs. 

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

, Gyermekkocsi-csöbutor üzem. 

Bálint József műbútorasztalos 
* Petőfi Sávdor-svgárut 25. 

Nugyesarnok 3. fülke. 

Szegedi Kereskedők Árubeszer-
zése és Elosztó Szövetkezete 
Kálvária-utca 21 b. 

A kiállításon az Iparcsarnokban 
PAPIM MÁRIA 

kézimunka háziipar. Csipkék, fi-
lést ülteritők, horgolások, zsurtc-
ritők nagy választékban kapha-
tók. 

BALOGH GÉZA 
orvosi műszerész, Oroszlán-v. ti. 
A vásáron az első teremben 
földszinten. 

KOVÁCS LAJOS 
tűzhely különlegességei az ipar 
csarnokban. 

ZALKA és TÁLAS 
hentesáruk. Szabadsajtó-u. 27, 
udvarban. Vásáron az udvarban.. 

„MODERN" K É P S Z A L O N 
Kigyó-utca 1. 
A vásáron az udvarban. 
Tekintse meg. 

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

Virágh Nándor műbútorasztalos 
Petőfi Sándor-sngárut 12. 

Nagyteremben két helyen. 
Tekintse meg 

MAJOROS JÁNOS 
bornagykereskedő borait a kiájr. 
litáson. 

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

LINDER MÓR 
cukrász és cukorkakészítő 
Dugonics-tér 11. 

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

A kiállításon a bejárattól a 4 ik 
fülkében a 

Kőbányai Polgári serfőző 
békebeli minőségű sörkidönleges . 
ségéit mérik. 

F K E L M « F « S * Ő , V E G Y -
L i l l C Z J a S , t i s z t í t ó v á l l a l a t , , 

Rákóczi-lér 
Klebe'sberg-tér és 

Kazinczy-utca. 


