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8 D^iaagyarorszig látogatása a vásáron 
At at ezernyi látnivalű 

anyag, gép. alkatrész, bú-
tor, háztartási és élelmi-
dkk, ami a XVI. Szegedi 
Ipari Vásáron felhalmozó 
cfrk a látogatók legteljesebb 
érdeklődésére tarthat szá-
mot A Délmagvnrország a 

évi termelési szravonatat. 
Üzemünk ét muri kása Itehék 

I atos. aki országos vonatko-
zásban egyte legképzettebb k»-
i elfűrészel munkák Mennyi-
tó^ és minőség? termelése, 
valamint munkafegyelme pél-
dát mutató 

Hároméves termelést ter-
kővefkezőkről készilette az,vünket ké! év és 5 hónap nlntt 
Biábbi pillanatfelvételeket,Ifogjuk teljesíteni. A termelés 
amelyek élénken bizonyít-? a terv megkezdéro óta roha-
Mk ú vásár érdekességét és V Z ^ J l 
feltűnő minőségeit. 

isen az átéamositás óta nyers-
i nn1 fl -ellátásunk fokozolt mér-

. „ liékl-en biztosíttatott Az érvé-
A Ba'o$h oreoai műszer- nversanva«1riutafások ez 

üzem 
több mint háromévílzcdes cég 
a Szegedi Ipari Vásár m'ndcn 
évében részt vesz a kiáf'Iláson 
Evrőt-évre szebb készítményei-
vei Tépi meg a bírálókat és a 
vásár látogatóit. Országosan el-
kmer' tökéletes munkával kiét 
ütött munkál a külföld hasonló 
kés zitm én veivel méllán felve-
szik a versenyt. Az kirí kíá"t-
íáson látszik, hogy átérezte, 
bogv a Szent István Serleg 
nagv díszoklevele kötelez és ezt 
a most kiáldtott tárgyaival be 
Is bizonyította, hogy mire ké-
pes a hazai kisipar és hogv reá-
juk biztosan számítani lehet a 
dolgozók hároméves tervén ez 
keresztülvitelénél, (x)' 

„B*cs8 d a fcáiwász?" 
A MASz R. T. sz első éila-

mosítolt vállalat az államosítás 
fcírom küzdelmes évének 

Kedmdnyeit szemlélteti l-rép-

n. számokban és Wáüilotl 
léi-gyaíban »Szerencse fel. 
axerencse le. Ilyen a Idnvász 
élete h'rdetl az egyik hatal-
mas feüruf a vásár pavtlton-
fcan és mellette sorakoznak 
fehér-fekete színekkel feíraj-
Bofva. jelenetek a báhvász 
eaindennfl'U munkáliból »Bo-
ksüld o bányászt' — "hirdeti 
B képsorjza1 végén a másik 
hatalmas tábla — »éfotét ér-
ied ts kockáztatja!* Kis moz-
«ó mode lekkoi a szén vegvi 
feldoígozárínak ercdniényei-
Tef. a szerszámok Iremutalásá-
yat méltán az egyik legím no-
Báiisnhh pavillonja van a sze-
»edi vásáron » MASZ R. T.-
fcek. ahoi a kiállított anvag 
meglefcinté-én ivfil a Idái li-
lás hely|séaé!>en lévő szén-
kiadási irodában beszerezheti 
K nagvközónoég léll srénszül--
Réglelét Is. A bányászok kérik 
Itéimagyai-orsziág népét, hogv 
minél számosablran tekintsék 
meg a MASr-ktáJlltóst. (x) 

KTntaffir k r e t é n * 

Az Ujszegedi Gózfürész és 
-iádagvár R T. államosilolt 
Sríí'a'at foglalkozik fűrészáru 
gyártással ' csomagolólárfák, 
Valamint koporsó előállításá-
val A* üzem keretén belül 
két uj ftzeniág beáliitása van 
(oívamatoan éspedig a fagya-
not. valamint s-n>-.'tayé(gyár-
ai s. A ragyapot gvártásához az 
fezem már hozzáfogott- erre a 
fcéira nagymennyiségű nyers-
anyagot szerzett be. A aeprö-
B.vélgyártáshoz augusztus hó-
»«:> elején fog hor/r. 

Fő üzemáeaink kőzöl a fű-
részáru gyártásában az utóbbi 
hónapokban 2S-30 százalék-
kot túlteljesítettük az 1938. 

év végéig btztositták az üzem 
zavartalan mükődé'ét. 

Az üzem vezetősége és üze-
mi bi'otlsága megértvén fl' ál-
lamosított fizetnek legfonto-
sahb feladatait. az (izem ler-
meléken végének fokozásán a 
kihasználási száratok eme'é-
tésérr é« a seleitnek a mtoimd-
llsra való lecsökkenté én fára-
dtaik teljes sikerrel karöltve 
a* fireni Winkrlsságával 

A XVI Szegedi Inarl Vá-
tóron az TTjszegecN Gőzfürész 
és Ládsu vár R T. a többi "fa-
h>at5 váía'a'ckhoz hasonlóan, 
összes produktumaival részt 
fog venni A vásárt norilIon-
ban két gét>et is kiálíit üzem-
ben .ecv miniatűr kereffürészt, 
valamint Mehel'er János fő-
génészünk saját konslrníccíó-
/ában házilag elkészített sep-
rőn ' élgöinbölvitő génét — me-
sélik a pavi Ilon ban. (x) 

szeged i panr t&ab i f á lw 

p-iv'if-rll 
A Paprikabcvíltó a papri-

ka termelő kisgazdák érdeké-
ben dolgozik, mint állami ér-
dekeltségű vállalat. 

Termelési költégek alapján 
efőrc megül toll áron vált-
ja be a paprikái a külföldi ár-
alakulásoktól függetlepü! egész 
éven kereszliii. Tennelés-e!, 
kikészilésével é« feldolgozásá-
val több mint 10.000 ezer 
család foglsÍKOzik több csa-
ládtagén I. igy Szegeti gazda-
sági éfeiélen nagyon fontos 
tényező. 

Évente, s termés nagyságá-
tól függően. 15—30 mii Hó fo-
rint vérkeringést biztosit Sze-
led Város gazdasági életében. 
A feldolgozás tökéletesítésé-
vel világhírnevei szerzett a 
szegedi paprika. A szegedi pap-
rikát külföld szívesen vásá-
rolja }ó mlnösépe miatt és így 
nagy vaiuta-hevélelt Jelent az 
államnak. Szovjetunió. Ameri-
ka és Anglia a szegedi papri-
ka felvevői. 

A szegedi paprikabevAltő pé-
pet a legmodernebb moto-
rikus erővei lettes hígénfkusan 
•órténi'k ff paprika csomagolá-
sa. hallása és az áru előkészí-
tése »?.ál lilásra. 

A Szegedi Panrikabe váltó 
egvedüfi az. orszávbim gépi fel-
szerelés tekintetében. 

Az ipart vásáron izlósés pH-
vfl'Onnni vesz részt ahol 
Fc<-ed'y Ferenc ígffz"ató adfet-
rilágositást a PaprikabevAItó 
Tiivatásáról. (x)-

t f s l i ^ f t l i i e b í g 

A* ál'sraasTalt Sfa-var Ken-
der.- len- és Jutiiípar Jelen/ 
leg 1700 mimkássai dolgozik, 
Gvffríást Irány: ícommers cik-
kek. pamut, fen és kender. 
Amint a nyersan vaghiány zneg-

M w . ' w - j v - uumi 
Uj vezetéssel VASARNAP NYÍLIK MEQ a 

t e r e i m 

e r e - t e r e k á v é h á z 

szűnik, divatáru gyártásával is 
foglalkoznak. 

1944-ben mindössze 160 
munkással Kezdtéx meg az or-
szágépiitő munkál és ma a gvár 
ennek a számnak lőbb niint 
tízszeresét foglalkoztatja A 
gyárban jeíenfeg 5 élmunkás 
van. 

Julius 31-én saját kultúrter-
münkben tervönnepéfvt ren-
dezünk. itt ismertetjük az 5 
hónapos részlettervet és egy-
ben ünnepeljük az újonnan ki-
nevezett élmunkísokat. 

Kufturcsoportnnk 30 tagból 
áll ezt a létszámot az 5 hó-
napos terv keretében duplá-
jára emeljük. Most rendeztünk 
szavaló fehetségkutató ver-
senyt 27 résztvevő',el és a 
helyezettek a közeljövőben a 
többi gyárak dolgozóit szavaló-
versenyre hívják ld. Néní 
'ánccsóportunk szer-verés a'a'.t 
áll — mondják a gvár illetéke-
sei. (x) » 

A Winter kefeffyár 
pavUionra 

A szepeái államosiloft faipart 
vállalatok között kitűnik a 
Wiuter Kefegvár sok izfésrőlés 
nagy szakérlefemről tanúskodó 
pavil'onla. Nagy tömegek áll-
ják körül, mert egy automati-
kus kefefüzőgépet fátnl munka-
közben. A gép automatikusan 
üh be a szőnnepomatokat az 
előre kifúrt fába. Szinte percen, 
ként készül egy kefe. De ami 
főleg megkapja az embert, az a 
gyártmányok sokfé'eségc. Itt 
látható mindaz, amit ez a nagy-
hírű szegedi üzem készitr a 
háztartásban használatos kefék, 
a festőiparosok ecsetel és a leg-
változatosabb müszakt kefék, 
láthaljuk az üzem élnumkásá-
nak, Berta Istvánnénak a fénv-
képít ís. Megkérdezzük az itt 
dolgozó Mészáros Katót, mi-
ként lett nő! é lm un kása agrár-
nak? Megtudjuk, hogy az iizem 
dolgozóinak kétharmada nő és 
nemcsak az élmunkás, hanem a 
vállalatvezető is nő- Fényszá-
rosi Károlyné. Vezetése alatt a 
gyár erősen fejlődésnek Indult 
és a hároméves tervet az ed-
digiekben jeíentőscii túlteljesí-
tették. Megtudjuk azt ls, hogy 
a gyárban csak szervezett mun-
kás dolgozik és Igen élénk párt-
ós szakszervezeti éfet folyik. 
Ilyenformán nem ls csodálko-
zunk a Idvá'ó vezetésen, a gyár 
fejlődésén, valamint a sikeres 
tervmunkán. (x) 

S p o r t 

Ma es a Ha a d á s - S i e r e d 
Myari K w a h a n o i i Budapesten 

Po'yéfc Gvn'« u aj táti 
A_ Ferencváros— Jeunola U>n- tckelék ma reggel autón utaz* 

"nak a fővárosba. 
Az uj edző kérdésélien tég-

nap esle döntölt a SzAK ötös-
bizottsága. A fonlos pozíciói 
hosszas tárgyalás után Polyák 
Gyulával töltöttéi be. 

tenáris Kupával közős pro-
gramban játszék le ma este 
negyed 8-kor az F le kl romos 
Latorra uicai pói ájón a Sze-
ged—Haladás Nyári Kupa mér-
kőzést. A bajnokira n piros-

Víros^Hzl kaoamérhSzések 
a Hunyadi-téren 

A Nagvszegodi NSB és az 
SzMTE közös rendezésében 
hármas latidarugó tornái >«> 
nyolitanak le a Szakszerű-
sporttelepen. A program heve 
zető mérkőzése fél 3 kor a 
Színház—KISOSz üzemi baj-

SzeUec-i zenetanár 
etSadása Sopronban 

ágh Magda, « szegedi zene-
konzervatórium tanára a peda-
gógus szakszervezet meghívásá-
ra Sopronban előadás-orozatot 
tartott a magyar népzenéről. 
Előadásait minden alkalommal 
igen nagyszámú közönség hall-
gatta végig. 

Ma nyitih a szegedi 
bélyeabiámtás 

Az MDP színházi pártszerve-
zetének helyiségében a Volt »'!> 
re-Fere« helyén ma délelőtt 
nyílik meg a Magyar-Szovjet 
Művelődési Társaság rendkívül 
érdekes bélyekiállítása. Itt kü-
lönleges bélyegérdekessérekef, 
hatalmas magyar és küffőldi 
gyűjteményeket mutatnak be a 
látogató közönségnek. 

Í''riJmcrt Vo Ihájával 
íb'árl árak Menürendszer, Giró Szászné Mária, 

FxnresH kává, kBS'nleccs lasytalt 
8 * í f t l ' * cct.rásiSa a H dnál 

Atlíttia úszó és lőrvivó döu-
lők Lentaaban 

A londoni olimpia maf mű-
során a birkózás előil-jiiVoH 
folytatják. Az atlétikában a 
10Ó m. sikrulás elődöntőt bo-
nyolitják le délelőtt, mig dél-
után már a döntőkre kerül 
sor. 800 pié'eres síkfutásban 
az elődöntőket futják. Fz fo-
lyik a 400 méteres gáton is. 
Az 5000 méteres síkfutásban 
a selejtezőket ejtik meg. mig 
a távolugrásban már a dön-
tőkre la sor kerül. A kalapács-
vetésben amelv számunkra 
talán Német révén az első baj-
nokságot jelenti, ugyancsak a 
döntőkig mennek a küzdelmek. 
Az 50 km gvatogló verseny 
döntője zárja a fér Ti allékai 
versenyeket. A női atlétikai 
számok közül a 100 m. síkfu-
tás előküzaelmeíre kerüt sor. 
a gerelyhajilásban pedig a 
döulőjcrc. 

Selejtezők tesznek n kosár-
labdáért labdarugó' ért. a pen-
fallonban. a gvepinbdabajnok-
ságért és a vízilabdáért. A mai 
napon Anglia lesz az ellenfe-
lünk. 

Az úszó számoz ban a férfi 
100 mélercs bajnokság döntője 
az esemény. Folytatják a mű-
ugrást. Megkezdik a 400 méte-
res gyorsii-zss és a női mű-
ugrás selejtezőit. A középdön-
tőket bonyolítják le a női 100 
méteres gyors, vajamint a női 
209 méteres mellen. 

A tnásoaík magyar bajnok-
ság születhetik meg a mai fér-
fi tőrcsapat döntői nvonián. 
Végül megkezdődnek a női tőr 
egyéni bajnokság döntői is. 

A U n d a n e s t — k e r é k p á -
ré s beteltél este fél 7 a titz-

ottálaliUnyáuál 

Tíz év után elsőizben ma 
rendezik még Ismét Szeged vá-
ros bajnokságáért 8 Rudapest 
—Szeged országút! viadalt. A 
viadalon elindulnak az ország 
összes nagyágyúi. Éppen ezért, 
nagy küzdelemre Számítha-
tunk. főleg a hairákűzdelmek-
ben. ami a Kossuth Lajos-su-
gáruton zajlik inajd le. 

Motoros felvonulás • vásár 
nicsiiyttöján 

Szeged ünnepi sporthetét b 
ma délelőtti motoros felvonu-
lás vezeti be. Motorosaink reg-
gel 8 órakor gyülekeznek a 
Rákóczi-téren, tanén csopor-
tosan Indulnak et a város kü-
lönböző pontjaira, majd min-
den irányból csillagszerűen 
futnak be a Dugonics-térre, 
ahonnét a Kárász-utcán és a 
Korzón át oszlopban hajtanak 
a vásár bejáratához A űiszfel-
vonutast egy a vásár kerületét 
felölelő tiszteletkör zárja be. 

toroki. Ezt követi a fél 5-fcor 
I kezdődő Makó— Hódrnezővásár-
1 hely válogatottjainak tahüko-
jzója a Vásár Kupáért A fő-

mű kőzés a féJ 7 órakor ke-
Idödő SzMTE-KAC Nyári és 
Vá'ár Kupa játék tesz'. 

Szcgcáí T'sza VSE férfi és 
nőt kosrirtabdázód Debrecen-
ben ven d'éiszere;>e 11 ek és rr 
következő erednrén veket éri ék-
el: DVSC—Tisza női 27:6(10: 
2). Vasutas edzőtábor—'Tisza 
női 14-7 (4:5) Tisza vasulasve-
zetfí tébo. férfi 21:15 (8:7). Ti-
sza- DVSC íérn 34:12 (16:6). 

Czem' hajnoksá*: Ládagyáf 
-Márkus 4:4 (1:1). 

SporltüL Az NSB és a vá-
sári rendezőség ma este fél 
10 órai Kezdettel a Tisza ősr-
szes helyiségeiben sportbálat 
rendez. 

A nemzelklM saWrvprseuy 9, 
fordulójában Szabó László ve-
zet egv félbemaradt függő-
játszniávai 6 ponttal. Ugyan-
csak 6—6 pontja van Staí-
bergnek és Bronsleimiek ís. 

r í s s f e v e ^ é 7 ö k 

a munkósirréságon 
Graman't: Sándor budapesti 

kereskedő utazói 60.000 forin-
tot vettek fel rizsbeszerzésr":, 
majd a pénzt elsikkasztották 
Gramanilz a hiányt ugy pótol-
ta, hogy Kiss Sándor gyomai 
mérnök rizshán totójában 35 má-
zsa fekete rizst vett át a maxi-
mális árnál drágábbon. Kiss 
természetesen ezt a mennyisé-
get nem Jelentette a MOSzK-
nál. A szeged! munkásbiróság 
szakértő és lőbb tanú meghall-
gatása után Kiss Sándort nVolc 
hónapi, Gramanltz Sándort hal 
hónapi börtönbüntetésre I tói te 

A dohányzóknak 
keliemos meglepetés 

a 

VÁSÁRON 

a 1 4 filléres 

NIKOTEX 
KOSSUTH 

F r i s s e n c s a p e l t s i r ö k * * * * * * * 
ktf3n8 borok a főposta mellett. 

^ z z T Ü s k b Felftensketi a lakásáB 
gralológaa tanácsot, útmutatást nd a jö- " 

.és asztrológus * * m u nap i lakaráktár ytca e 


