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E P U L A V A S A R 
Krokod i l usok , óriáskígyók, legújabb divatkoliekciók, 
vásári cigaretta és egyéb negiepetések várják a látogatót 

Hétfő reggel óta hangos ko-
pács©', ás veri fel a Horváth Mi-
húty-ufca és a Deák Ferono-
uica egyhangúságát- EpőI a Sze-
gedi Ipari Vásár. Fürge mun-
káskezek munkája nyomán egy-
más után emelkednek kl a 
földből a fnalkotmányok, ktálll-
iási bódék, pavillonok, Kü'öo 
város emelkedik itt nemsokára, 
amely a maga tartus forgatagá-
u l két héten át a környéx, 
sőt az egész ország érdeklődői-
nek Mekkája lesz. 

Nem hevesebb 
nú-it száz-százhuszczer lálogn-
tót várnak eblien az évben a 
sásárra, amelynek célja kettős; 
egyrészt, liogy bemutassa a sze-
gedi kisipar készítményeit, más-
részt, hogy nz ország gazda-
sági lércu c'ért legújabb ered-
ményeit tárja a magyar pa-
rasztság elé, amelynek uagyró-
i.za az éppen akkor folyó ara-
tás miatt nem vehetett részt a 
Budapest! Nemzetközi Vásáron. 

Mitláthatmajd a látogató 
lia végigjárja a vásárt? A bejá-
rattól jobbra-balra a kiVónbözŐ 
kisiparosok, papucsotok, bőrö-
sök. sziigvártók állítják ki ké-
szilmé íycT et. Az ipartesiü'et 
be'áratn e ölt embermagasságú, 
ilerékvaslagságu gerendákból 
ácso't vörös hetük hevernek; 
T, E, X . . . Fz lesz a lexti'iparl 
•igazgatóság 10 méter magas, 
3il mélcr hosszú pavi botija, 

ame'vhen a kü'ónbőzö magyar-
országi textilgvárak kol'ektlven 
óliitják kl cikkeiket. 

Az „élvezeti udvar" 
AZ ipartestü'et udvara. Itt kap-
ható n kfl'ónbözö cscmegcfa'a-
tok és lxirok mel'ett a kü ön ez 
alka'ómból enge lélvezell zsem-
lye, amelyet minden bc'épö-
Jcgy ulán adnak. A (erraszon 
eszpresszót rendeznek l>e. Az 
udvaron áru'ták a jómlnőségfl 
és o'csó • Vásári és •Szegedi 
Ipari Vásári cigarettát is. 

Az iparexnrnok 
mindhárom eme'e'ét lakbéren-
<! -zésl lárgvak töltik mujd be, 
akárcsak az iparleslü'el nagy-
termét. ahol az Ang'lának ké-
szített (ipusbutorokat áütlják kl, 
mint a szegedi kisipar reme-
kei \z ipartestü'et e'sőemete'.l 
hai'Jában nz OTT vcllt egész 
nap h ngosfllmcket egészségvé-
de emrői és ba'csele hárításról. 

A Széchenyi udonrán 
készül n MOSzK. pavlt'onjn, 
ame'vben érdekes grafikonok, 
ké;>ek mulatták n szövetkezés 
nj'uilotta g zclaságfej'esztésl tcw 
het őségeket. 

A Baross eimttázlum 
udvarán 

a NIK 400 négyzetméteren me-
zőgazdasági gépelt, a rehézvegv-
ipari központ műtrágyát, fosz-
fátokat, pcrmctczőszcrckct ál-
lit ki. Ili lesznek az üzemek 
paVillonjai is. A gimnázium ter-
jesen kiégett tornaterme Is tető 
alá kerüi a vásár a kannából. 

odafenn már dolgoznak az 
ácsok, a padlózat és a faiak 
is készülnek. A Magyar AHamI 
Szónbányák igazgatósága állítja 
itt kl a budapesti vásár teljes 
anyagát Visszatérve az udvar-
ra, eredeti halászcsárda várja 
a látogatókat. Ugyanitt a bauxit-
ipari Igazgatóság sátrában a kÖL 
zönség szeme'áltára fulószalla-
gon gyártják az aluminiumedé-
oyeket 

A Deák Ferenc-ulcát 
végig fefogla'iák a kisiparosok 
kiállítási bódéi. Az eíőző évek-
hez képest tehát nngy területtel 
bővün a vásár. A minőségi mun-

kájáról ismert szegedi kisipar* 
nak Itt fesz alkalma bemutat-
ni legki vá'ól»b készítményeit és 
megmutatni, hogy fokozottabb 

í kedvvel dolgozik a hároméves 
terv sikeréért. 

Sok más esemény 
szórakozás vár még ezenkívül 
a vásár látogatóira. A gimná-
zium épfllelébeu a Kamara Báb-
színház mutattatja a gyermeke-
ket, amíg szfl'eik a vásárt né-
zik. A Magvar-Szovjet Műve'ő-
désl Társaság ugyancsak az Is-
ko'ábau bé'veg- és képkiádlfásl 
rendez. A honvédség aknaku-
tató zász'ó ilia a be'kercskedei-
nu Igazgatóság nagvtermét>cn 
reprezentatív kiállításon és fl'-
men mutatja I>e az aknakuta-
tók nehéz munkáját. Végül exo-
tikus cs<*meeéfc ts fesz a vásár-
bak- a Va'érla-'écen át'omásozó 
Czá'a-drkiisz krokodj'ok'al és 
óriáskígyókkal népesíti lé nz 

egyik pavillont, a szörnyetegek 
természetesen megfelelő üveg-
bura alá kerülnek. 

A n ő k számára 
nagy esemény lesz a vásári di-
vatbemutató a Tiszában, nme'y-
re Szegőd dlvatszalónjal már 
nagyban készülnek. Még egye-
lőre nem lehet tudni, e pilla-
natban, milyen őszi divaton tö-
rik fejüket a párisi tervezők, 
annyi azonban bizonyos, hogy 
a nyári divat mégegyszer mó-
dosul addig: az uj kollekciók 
már mintegy tiz centiméterrel 
hosszabbak az eddigieknél, rend-
kívül bő aljakkal. További tért 
hódítanak a japán ujjak, most 
már nemcsak ruhánál, hanem 
köpenynél is. A favorizált szin 
a nagyvirágos minta. Már elő-
re látható, hogy Őszig a pa-
lettó (bőhátu kabát) elveszíti 
domináló szerepét és előtérbe 
kerül a kevésbbé bő, egybe-
szabott ujjú kabát. Japán sza-
bású, testhezálló lesz a téli-
kabát is. 

A vásáriroda 
kilincsét egymás után nyomják 
le az ujabb jelentkezők, érdek-
lődő!:. Eddig 200 szegedi kis-
iparos közölte résztvétefét, de 
úgyszólván valamennyi magyar 
városból akadnak klslparos-ki-
áliítók. 

Az idei Szegcdi Ipari Vásár 
igy pompás (ükre fesz Ipari és 
gazdasági ételünk ujabb fejlő-
désének a második tervév kez-
detén és érlhető az az orszá-
gos érdeklődés, ame'y julius 
31-1 kapunyitását megelőzi; 

Ma kezd! moakálá! 
a dfmokraPfeiis Magyar Vürits&ereszf 

szeleli- s?erysze g 
Nagyon komoly feladatok 

mego'dását lüzte ki célul az új-
jászerveződött Magyar Vörös-
kereszt. Kórházak, gyógyintéze-

tek felállítása és fenntartása, 
hivatásos és önkéntes ápo'órtők 
kiképzése, sebesült- és beteq-
szá'lllás, viharjelző és vizből-

j mentő szolgálat szervezése, 
! nemzetközi szociális szolgálat 
az idegenbe rekedt magyarok 
és az itthoniak közötti kapcso-
lat megteremtése céljára, vér-
adók toborzása, a véradószo'gá-
Jat országos megszervezése, or-
szágos szoriá'is szolgálat, gyer-
mekvóde'em. gyermeknynrnifa-
(ás, napközik, csecsemőül tho-
nok létesítése szerepel program-
jában. 

E program végrehajtására or-
szágosan megindult a munka. 
A Magyar Vöröskereszt mintán 
most a nép érdekében dolgozik 
kizárólag, a széles tömegekkel 
veszi fel az érintkezést. Első-
sorban nz üzemek munkásaival. 
A Magyar Vöröskereszt most 
meglndn'ő országos szervezési 
munkájában éreztetni szeretné 
mindenkivel, az üzemi munká-
sokkal Is, hogy saját sorsát, 
né]>e lie'yzetét Javltja, boldogu-
lását segitl elő az, aki a demo-

kratikus Magyar Vöröskereszt 
táborába lép. 

Szegeden a Vöröskereszt szer-
vezete vasárnap kezdi komoly, 
széles arányú működését. Sze-
ged népévei a városházán, dél-
előtt Hz órakor tartandó n3gy-
gyü'ésen ismerteti a Vöröske-
reszt változott szellemét és fel-
adatát. 

— Jöj jetek és ismerjétek meg 
munkánkat I — mondja e gyű-
lésre kibocsátott meghívó. Való-
ban Szegednek meg kell ismer-
kednie a magyar nép legna-
gyobb szociálpolitikai tőmeg-
szervezetévc', annak országos és 
szegedi elgondolásaival, tervei-
vek És ha megismeri, egészen 
hízlos, hogy á'dozatos munkájá-
val segitL, melléje áll. 

Mert a Vöröskereszt Immár 
a népé, a Magyar Vöröskereszt j 
regit, e'sősorban azokat, akiket • 
a nép segítsége megi'Iet... 

Az uj bolgár haza építésének 
vágya hazahozta a tengeren-

túlról a bolgár szakembereket is 
A régi világban Keleteurő-

pj munkásai és parasztjai a 
nyomor elől más országokba 
menekültek, másutt próbálták 
megtalálni azt a szerencsét, 
amit saját hazájukban nem ta-
lálhattak meg — azt, hogy két-
kezi. becsületes munkájukból 
megélhessenek és eltarthassák 
családjukat -.Kt tántorgott 
Amerikába másfélmillió embe-
rünk* — sir fel József Attila 
a magyar nép forradalmi köl-
tője. " 

Európának még ma Is van-
uak olyan országai, ahol a 
lakosság ezzel a módszerrel 
akar a nyomortói, a nélkülö-
zéstől. a »túlnépesedéstől« 
megmenekülni. Azókban az or-
szágokban van ez. ahol a 
•nyugati demokráciái érvénye-
iül. ahol a Marshall-segélv Y.l-
•iíisalt élvezik. Igy például 
Olaszországban a lakosság egy-
ötödrésze v-ált »feleslegessé c és 

Igyekszik valamelyik más atá 
szágban megtalálni azt a m!ap 
dennapd keúyerct. amelyet sas® 

Íát hazája, mely ma nem a® 
I hazája, nem' tud számár® 

nyújtani. 

Ezzel szemben az eurójüfi 
népi demokráciákban tömege* 
sen térnek vissza azok, akikéi 
h rég! reakciós uralom szülő® 
földjükről elkergetett. 

Annakidején Ivolgárok lizo*-
rel a Jőbbi európaival együll 
97 uj kontinensekbe — A "me-
ri Icába és Ausztráliába — vs® 
ló kivándorlással igvekczlead 
elmenekülni saját szülőföldjük 
nyomora és népein yomfi 
rendszere elől és ott akarfalt 
kedvezőbb körüiménvok kö-
zött uj éJelet kezdeni. Ezek-
nek munkája és szakérteim® 
nagyban hozzájárult egyes ten-
gerin li népeknek jelenlegi b*» 
taimához 

Most i s k o l á i építünk 
A Szegedi Kenderfonó munkássága ó» 
az M. N. D. 8z. a mőravárosi diákokéri 

x Em!éto"«tenlt87t©tet. Ked-
den, 27-én este 7 érakor Herzi 
Tivadar halálának évforduló-
ja alkalmából emléktetenttsz-
lelet lesz a zsinagógában. 

x Fényképezőgép vétel, cse-
re. eladás Kotokópia. fény-
képnagvilások LIEIM1ANN, 
Kelemen-ulca 12 

Korán reggel már asszonyok-
kai népesedik 1*5 ft Szegedi Ken-
der fonó fogorvosi rendelője. 
Nem mint páciensek ülnek ez-
úttal Itt, hanem azért, hogy meg-
beszél jék nz Iskolák sürgős hely-
reS'litását. A kendergyári nőlá-
zoltság tagjai, ezenkívül h köz-
ponti MNDSz részérői Havalecz 
Istvánné, dr. Drégely Józsefné, 
a mőravárosi MNDSz képvisele-
teiében Kissné, Mlsonné, Csó-
tiné. 

Vastagné közti az üzemi nő-
bizottság elhatározását, hogv 
munkaidőn kivül, Önkéntes 
munkával helyreállítják a mő-
ravárosi Iskolát. 

- Ez lesz a harmaiíik 
testvér-lntézmányfluk 

— mondja Mária, akinek már 
csak a fogorvosi széklyen jutott 
hely (mert ki ismerné más né-
ven at üzemben Nngygyörgy 
Mária munkásigazgatót?). — 
Testvérül fogadtuk már a bel-
városi és a Margif-ntcal leány. 
Iskolát, kimélyítettük a kapcso-
latokat az üzemi munkások, pe-
dagógusok között. Most Iskolát 
építünk, szívesen, hiszen már 
a mi isko'ánk. 

Most már sürgősen oc'eked-
ni kell Előkerül Rózsa János 
elvtárs, az üzem asztalosa és 
elindul a kis csoport a Zoltán-
utcán, hogy a helyszínen te-
kintse meg, milyen munka szük-
séges. 

Az ódon építtetőt 

még nz árvize'őttl Időkből felej-
tette itt a jószerencse. Nyolc 
éve he is 0111 folt az egvlk tan-
terem niennvezetc. de »csnki 
ketten sérü'lok meg és igy nem 
sok vizet zavart az eset felelős 
köröknél. Nagy elkeine ide uj 
éoö'et. vagv esv emelet ráépí-
tése, de cgye'őre megfelel a 
gondos renová'ás is. 

Wéber József tgazgafó vezet 
végig a fo'vosókon, tanterme-
ken. A tornaterem kong az 
ürességtől, ablakai rosszul zár-
nak, korhadtak, a fal és a 
meonvezet piszkos o'dalát for-
dítja a réző felé. Rózsa elvtárs 

létrát ragad, ugy mászik fel 
minden egyes ablakhoz, hogy 
megállapítsa, mi kell, hová. V6 
gig a tantermeken rossz az ajló, 
padló, dobogó, pad, szekrény, 
küszöb, ablak, meszelni is ké-
ne, ajtókat festeni. Uj fogas kí-
vánkozik a falra, a tornatere® 
bordásfalat kap, ami eddig egy-
általában nem volt. Rózsa elv-
társ szorgalmasan Jegyez, d« 
közben e'árulja, liogy uugus*-
tusban 28 napi szabadsági* 
megy. 

— Hát akkor ml lesz? — 
szontyolodnak el a móravárosl 
nőszövetség táján. 

— Az fesz, hogy előbb feje-
zem be a munkát — adja me| 
a csattanós választ. 

A szenv'e végeredménye: 
50 kl'ó oIajfc3lék keli, egy má-
zsa glt és ugyanannyi mész. 
Ezenkívül rengeteg faanyag, 
Honnan? Az üzem csak a mun-
kát tudja adri. 

— Az is tesz — mondja IT»-
vatecz elvtársnő. És már meg 
Is beszéli a móravárosiakkal, a 
tantestü'etlel: julius 31-én és t 
kövelkező napon, szonibalon-va® 
sárnap nagv urnasyüjlést ren-
deznek a »Társadarom nz isko-
láért* akció keretében. A ken-
dergyári me'ósok már égnek 
a munka lázától, hogy meg-
kezdhessék a mőravárosi iskola 
helyreállítását. S usy gondot-
juk, nem fesz egyetlen szegedi 
do'gozó sem, aki megállás nél-
kül megv el az urnák előtt. 

D'mlirov 
madyar kiti>nte(ése 

Budapest. Julius 24. tildf 
Zotián köztársasági elnök a küU 
Ggvmtniszlornek a miniszterei® 
nök utján tett előterjesztésért 
Georgi Dimilrovnak a magyar-
bolgár harátság épitése teréat 
szerzett érdeujel elismeréséül • 
Kossuth Érdemrend e'ső oszló-
Ivát, Vaseil Kolarov külügymlp 
niszternek pedk? a magyar kő» 
társasági érdemrend nagyke-
resztjét adományozta. 

és an inszta'? !-ía: Hsraiaüségl népi tnccsiH 

- _ Awwz'in 3 én és 4-én: Szetüiváné i á'om a Bérezik tdncrsopottal. 
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Jegyek elővételben lapunk kladóhivaíaiában válthatók. 


