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Miiyen meglepetést tartogat az ipari vásárra 
a s z e g e d i k i s i p a r o s 

Szeged kisipari műhelyeiben 
serényen folyik a munka. A 
kisiparosság az Ipari Vásáron 
•karja isméi bebizonyítani, 
bogy életképes, dolgozni akar 
és jobbat alko'ni a demokrá-
ciáért. A vásár terük'ének 
legnagyobb részé' az ő pavil-
lonjaik. sátraik togla.ják mr;„d 
ei. ami mindennél inkább mu-
latja. mennyire megliecsűii a 
népi demokrácia a nem tőkés 
haszonért, banem a minőségi 
termelésért dolgozó kisipart. 

Háziasszonyok öröme 
llorváih Gyöígy Vidra-utcai 

asztalosmester már tavaly is 
SzenL István-serleget nyert 
konyhabútorával, az idén már 
tizenegyedszer sze:ej>ei a Sze-
gedi Inarl Vásáron, lizutlai is-
mét kel komplelt konytugarnl-
lurávai lép a közönség elé. 
Egyik rózsaszín: a másik hal-
ványzöld színezésű csontfehór 
Bia<">on Mindkét garnitúra 7— 
17 darabból áll. A pompás ki-
vitelű kredencben külön fió-
kok minden elképzelhető ház-
tartási cikk számára. külön 
szekrény csatlakozik hozzá a 
takarítóeszközök számára. A 
kredenc falán rászerell óra. A* 
fcsztai lapja alatt kihúzható 
gyúródeszka. e>z afatt pedig 
forgós mo.sogatöasztal, amely-
be egymás mellé két edény 
helyezhető. Két konyhai ülő-
ke. zsámoly, lásláda és bádog-
betétes szemetesláda egészíti 
ki a garnitúrát, amefynek tu-
lajdonosnője l)oldog háziakz-
ezenynak vallhatja magát. 

A halhatatlan halbiczha 

Dosztig An-ior késes és kö-
szörű1 mester ts meglepetést 
tartogat a vásárra. 12 darabból 
Kiló haievőkészlete valóságos 
temek'., enuetc az Iparágna* 
De van hat darabból áiló íészr 
tele is. Egyéb kiállítási tár-
gyai: gyöngyháznyelü lialbics-
fca. speciális csprkésztőrök 
hson Inyéliei. nemzetiszínű be-
létekkel. rozsdamentes kony-
hakések, zse)>kósek, papárváyo-
és lyukszemvágókésck. Kii'lö-
Jftösca szép az egyik szarvas-
•ggancsnyelü tőr." A mester 
mái' aa első sacgedi vásártól 
kezdve minden évben kiállí-
tott az idén a budapesti őszi 
vásárra ls készül. 

Szeszfőzde—miniatűrben 

Szűcs Béla rézműves a vá-
sárra miniatűr szcszfőzőbe-
rendezést labrikált. amelv gya 
torlalilag ugyan nem használ-
ható. de arányaival szemlél-
tetően mulatja be a szeszfő-
«és menetét. Hatalmas rézüs-
toket Ls kiülit. egy 75 litere-
set és két 45 litereset. Időálló, 
masszív munka, szinte kíván-
kozik belé a jó paprikás. Fes-
tett kouaérokat is készített, va-
lamint hosszú, csonkaknpala-
k'j gözölűt kelmefestők számá-

ra. Most vesz részt először az 
ipari Vásáron, ki akar tenni 
magáért és iparáért. 

Qacrvetn-mű tőszéh 
— 3450 forintért 

Balogh Géza orvost műsze-
ré-/. műhelyében méig csak 
acci- és alpaccaalkatrészeket 
látunK. dc hamarosan előáll 
belőlük a mütő-. vagy vizs-
gálóasztal fogorvosi szék és 
egyéb orvosi mübulor. Művég-
tagokat. testegyenesilö gépeket 
is készít, cikkeivel az egész 
Délvidéket ellátja. A vásárra 
újfajta mütőszéket.készít (juer-
vein elgonaotása alapján. de 
mig az ebből a fajtából egye-
dül kapható svájci olajpumpás 
mütőszék mintegy GO.OOO fo-
rintba kerül, addig itt kisipari 
uton 3450 forinLért állítják elő 
ugyanazt a mütöszékict még 
precízebb felszereléssel, nem 
öntöttvas aikatréctzekkjei, ha-
nem acélcsövekből. íme. a ma-
gyar kisipari termelés 'nem-
csak minőségileg, hanem ár 
tekintetében is versenybe száll 
a külföldi gyáripar készítmé-
nyeivel. 

Nincs többé „papucs" 7 

Bálkai Sánoor papucskészi-
tő most aserepci másodízben 
önállóan 0 vásáron, ennek a 
speciálisan szegedi iparú aa 
nvole egyéb tóráió művelője 
között. A kiállításra váró pa-
pucsok között számos kék. pi-
ros és fekete bársonyos, hím-
zett. műselyem-, illetve toll-
bojtos péioánv akad magas 
talppal, dc már készítenek te-
litalpu papucsot ís. hiszen a 

papucs követi rokonának, a 
cipőnek dlvalkilcngéteit. Ne-
mesen egyszerű és szép a szűr-
ke bőr- "és antilopfelsőrészü 
papucs fs. amely elüt a tarka-
barka salhngos kreációktól. 

Ahol a tanonc ts 
kiállít 

Németh Latos dpésjmestcr 
dupla- és triplatalpu férfi fél-
cipőket készített n /^sárrn fe-
kete. barnafehér és mattfehér 
színben. Női cipői a legniabb 
divat szerint készültek, nagy-
részt saját kreációi, különösen 
Ízlésesek piros és fehér szan-
dáljai. valamint éksartras dnp-
iatatptt női félcipője. Nehe-
zen. szabarMruként szerezte be 
hozzá az anyagot, de remélt, 
hogy a legközelebbi vlsáron 
már feleannyiért elő tudja ál-
lítani. Büszkén mulat egy fe-
kete sportfélcápőrc. ugv gon-
doljuk. m ő keze munkája, 
de ammt kiderül, másodéves 
tanulója Ktss Antm készttette 
ezt a remek kidolgozású min-
tát. Amint a mester mondja. 
ez « munka négyéves segédnek 
is becsülelére válna. Van fe-
hát jövője a kisiparnak, a ta-
nondfíus/g soraiban már nö-
vekszik az utánpótlás és rö-
videsen uj mesterek lépnek fi 
munkapfltmoz. hogy fenntart-
sák és növeljék a szegedi kis-
ipar vlíá^Wrnevéf. 

A Délmagyffr'orszáig egyéb-
ként ezüst cigarettatárcái aján-
lott *et unnak a kisiparosnak, 
aki a legszebb pavlflont ál-
lítja tó és atónek munká ja kő-
sxítménvel alapján n le^red-
ményesébbnek látszik. 

Börcsök Vince 45 holdas 
nagyszéksósi ku ák többször 
hajtogatta, hogy gabonáját 
inkább a zsizsiknek adja, 
vagy elássa, de nem adja a 
demokráciának. Egy házku-
tatás során Börcsök lakásán 
több, mint két mázsa elrej-

Pánikkeliéssel is foglalkoztak 
a lötdmecelésügyi minisztérium 

összeesküvőt 
Budapest, juiius 29. A 

földtoivelésügyi minisztéri-
umban működött összeeskü-
vő csoport a pánikkeltést is 
felhasználta szabotázs-ak-
dóira. A ndvényegésiségügyi 
szolgálat vesetője Hinfner 
Kálmán dr„ a párionkivüli-
ek blokkjának egyik meg-
alakítója és Perneczky Béla 
legközelebbi munkatársa 
amikor jelentést kapott 1947 
juniusában arról, hogy 
Győrmegyében Kolorádo-
bogár fertőzés lépett fel, 

szándékosan tutezva ter-
jesztette a Mrt. 

Mintegy 25 holdőn találtak 
fertőzést a kiküldött szak-
közegek. Hinfner 

közzétette, hogv tőbbszáz 
holdra kiterjedő fertőzés 
van. 

Kihallgatása sorén beval-
lotta, 

Szeged legkellemesebb üdülő és szórakozó helye 

a VÁROSI PARTFÜR üö 
m njszegedl Tiszaparton ai épülő hid mellett Vend gtő ol«ó árakkal. 

F i l l é r e s b e l é p t i d i j a k . 

Jó g a z d a s s z o n y o k 
ló recept 

r e g y e n o t t h o n 
Savanyitasl recept díjmentesen kapható SZA0Ó teET-| 

GYAR, Kálvária utca 20. szám 

S z a b í - e c e 

I p a r o s o n é s s z a b o k , f i g y e l e m 1 

Ipartestület által kiutalt cérna, úgyszintén szabókellékek 
nálunk , kaphatók: 

G O M B HA ZH FARKAS ERNŐ 
C s e k o n c s u l c a 3 j Mikszá th K á l m á n utca 12 

arra számított, hogy a 
do'üozó parasztság rémü-
letbe esik és ez a bangiu-
tat a termelés folytonos-
ságának ár!. 

A sajtóban koholt rémhí-
reket helyeztek el és sürgős 
beadványt intéztek a mi-
nisztertanácshoz őt millió 
forint rendkívül! hitel meg-
szavazását kérve. A kor-
mány éberségén múlt, hogy 
csak egy milliót folyósítot-
tak. Az ősszegből t-Iinfne-
rék 500.000 forintért jófor-
mán hasznavehetetlen géi> 
ropcsokat vásároltak 100 
százalékkal drágábban a 
rendes vételárnál. 1947 
augusztusában ujabb 850.000 
forintot Igényeltek teljesen 
feleslegesen. 

A tervhivatal engedéfve 
nélkül tőbb mllífó forin-
tos Iteniházásokat eszkő-
ző'teU iuvu«épl?kezé©ekre 

A budakeszi állattenyésztési 
kísérleti telepbe feleslege-
sen beleöltek 700 ezer fo-
rintot. 

„ W á h h a zsizsiknek, m W t» rfemokrác^ngL" 

N^pieniwságíi SISZÉÍ és lisztet 
m e g e í M egy mvszéksósi M á k 

tett tavalyi buzál és másfél 
mázsa lisztet talállak. A 
buza már teljesen használ-
hatatlan volt, meri nyüzs-
gött a zsizsiktől. A szabo-
táló kulák ellen eljárás in-
dul s a rendőrség rendőri 
felügyelet alá helyezi, 

B?harmegye wex&t 
a gabonmheszolgálíaiásban 

Budapest, julius 29. A 
cséplés az egész o s ágban 
zavartalanul folyik. Az első 
3 héten a cséplést 812.157 
kat.- holdon, azaz a kényéi*. 
Gabonával bevetett terület 
20.6 százalékán végezték el. 
A különböző szabálytalansá-
gok miatt az elmúlt héten 
összesen 28 cséplőgépet ko-
boztak el, 8 azokat a föld-
mives szövetkezetnek, illet-
ve az állami gépállomások-

nak adták át. Kilenc jegy-
zőt és két segédjegyzőt a hő-
szolgáltatással kapcsolatos 
szabálytalanságok miatt ál? 
fásuktól felfüggesztettek, 
több jegyzőt rendbirsággal 
sújtottak. Az első 3 héten 
a gabonabeszolgáltatás terén 
első helyen Bihar megyo áll 
52.9 százalékkal, második 
Tolna megye 49.7, harmadik 
Pest megye 40.8 százalékkal. 

Egyre több áífomosiiott iskola 
helyreállításai Se^zi teketővé 

a palronázsbizotiságok mannája 

Szeged egész társadalma 
megmozdult az államosított 
iskolák mielőbbi helyreállí-
tására. A Szegedi Kender-
fonó munkássága, amely ön-
kéntesen vállalta a móravú-
rosá Iskolában szükséges 
teendők elvégzését, augusz-
tus 2-án már munkához ís 
lát. Kedden jelentkezeti az 
MNDSz-nél Kopasz Károly. 
Halász-utca 21. alalt Inko 
kétgyermekes szobafestő-
segéd1. Elmondotta, hogy ő 
ugyan bombakárosult és 
még nagy nehézségekkel 
küzd, de 

tudja, mennyit köszönhet 
A demokráciának és hálá-
ját most ugy akarja 'cró-
ni, hogy háromnapos In-
gyenes munkát vállat a 
móravárosi iskola he'yrc-
APitásánál. 

Kopasz elvtárs példáját bi-
zonyára többen követni fog-
ják. 

Effi'ébként rövidesen sor 
kerül a piarista gimnázium 
épületében lévő Szent 
Gellért-általános iskolára is. 
A szükséges költségek elő-
teremtésére az egyes ifjú-
sági szervezetek és üze-
mek kultiirgárdái, továbbá 
az Úttörők szabadtéri elő-
adásokat rendeznek. 

De 

megalakultak kerületen-
kint és tnlvanhtnt ts a 

patronizs-htzoltságok. 
Minden kerületi bizottság 
különböző rendezésekkel já-
rul hozzá a legjsürgősehb 
helyreállításra váró két is-
kola munkálataihoz, n be-
vétel fennmaradó részét pe-
dig saját kerületi Iskoláji? 
mik javítására fordítja. 

A deszkl, szőrééi, é* új-
tizeiuitáiii palronázsbl-
zottság gondoskodik a 
helyt vott pőrCgkrleil áb 
taiános Iskola hely reá W-
tásáról. 

A bábomban félliemaradt 
Tápé-töröktelepi által áno» 
iskola továbhépifését a 
KIOSz és a KISOSz, tehát 
Szeged1 kisiparos- és kiske-
reskedő-társadalma vállalta 
magára. 

Infernótnak 
egy mezei fofcajI 
Az elmúlt napokban a sze1 

gedl rendőrség bűnügyi osztály* 
elfogta Kist János Fclsővárosí-
Fekete földek 212. szám alatti 
Jakost, akt sorozatosan és üzfet-
xrerűen követte el Szegwl liatá 
rában n mezei lopásokat. Afc 
utóbbi időben sok hasonló lo-
pás történt Szeged környékén 
s ezért Kiss Jánost, az ellene 
fmMíott bűnvádi eljárás és Imn-
tetésének kitöltése utáu a ívn 
dőrség internálja. 

01 hStldoli képviseli 
Szeded étmanknaait 
a budapesti élmun-
kás Pfen-teesstuson 
Szeged érmunkásalt a buda-

oesü élmunkás kongresszuson 
Haesek József (DfiMA cipő-
gyár), Talpal Antai (Közüli 
hld), Schüsz'er Margit (Magyar 

I Kender Len és Jutaipar), Bába 
, Mihálvné (Angol Magyar Jula-
[ipar) és Kalmár Jánosné (Sze-
gedi Kenderfonó) képviselik. 

A S Z E G E D I B U r O H I P A R 

U3KBERE1ÖEZÍSI BEMUTATÓT 
rendez nz Ipart Vésár alkalmával 

Kelemen-utca 8. sz, a lat. Betépő díj nincs. 
KendKI-vtilI olcte Aruslia*. 

a viiághirü 
grafológus 
és asztrológus 

mindent megmond. Jellemét, 
múltját, családi körülményeiI, 
tanácsot, utrnutalást ad a jö-
vőre. teiviiágoátást ad hozzÁ-
tartozóiról fa. 

ÍFGOLCSOBBAN ES uEGGYCHoAbBAN SZALUT A 
V.ibOSBOL A TANXARA IS. P/'YAROL A VAROSC^ 

SZEGED! GAZDASÁGI VASÚT 
KIRÁNDULÓKNAK 2> SZEMÉLY JELENTKEZESD 
ESETÉN 50 o/o-OS KEDVEZMÉNY. 100 UTAS JE-
LENTKEZESE ESETÉN ESTE KOLONVONAT UGY A 
VAROSBA BE. MINT A TANYARA KI. ' 

• || .MM MMTír i—t rrarmT T—TUtmOTTTrT* ywy'vw,w',,aiHt*' 

Felkereshető a lakáséit 
egüsz nap: Takaréktár utca6 


