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At ipar? vásáron 

Bzücs Béla rézműves az MDP 
Balogh János cipész az ipartestület 
Meghozta döntéseit a vásár bírálóbizottsága 

váHfSorserle^ét nyerte 

A Szeged Ipari VAsár 
Irént továbbra is hatalmas 
érdeklődés nyilvánul meg. 
A* elmúlt bárom nap alatt 
talár 35 ezer látogatója volt 
• vásárnak, akik közül igen 
•okan alkómyékbeli tanyák-
ról, falvakból, d<e az ország 
más részeiből is jöttek ide. 
A vásári bírálóbizottság ked 
den befejezte munkáját és 
odaítélte a kiállítási ver-
Rtenydájakat. 

AT iparügyi minisztérium 
ezlr'én alapitó l kfi ön ván-
d'nrserlcgét Balogh Géza 
orvosi műszerész, kisipa-
ros nyerte el. A Magvar 
Dolgozók Pártja e klripa-

- rosság királó munkájának 
•'Ismerésére ugyancsak 
ízléses, ezüst vámlnraer'e-
grt alapított. Ezt a birá'ó-
bizottság Szűcs Béla réz-
műves kisiparosnak ítélte 
oda. 

A KIOSz is vándorserleget 
alapitolt és ezt Kélity Emii 
faesztergályos kisiparos 
kapta. A Kisiparosok 0r» 
•zágos ' Szabadszervezeté" 
nek elismerését egyébként a 
Szegedre érkezett Pásztor 
Béla országos titkár küjön 
Is kifejezte. 

Az Ipartestület vándőrsor-
'egét Balogh János rinész 
kisiparos nyerte. A »DéI-
manvarországf által fel-
ajánlott ezüst cigaretta-
tárcát Ktstf" Lajos asztalos 
kisiparos kapta megL 
Ezenkívül a belkereske-

delmi Igazgatóság, az ioar-
felügyelőség. az ipartestület 
iés a KIOSz lielvi csoportja 
oklevéllel jutalmazta a ki-
ál(itó kisiparosok legszebb 
munkáit. -

A „Délm&gvarototzáq" 
vásár i n e r k e s z i é s é c o 

mindennap délelőtt, dél-
után hangszórókon keresz-
tül tájékoztatja a vásárjáto-
(ptó közönséget. Lapunk 
mnnkatársai színes ripor-
tokban nemcsak a Délmn-
feyaroj-szág hasábjain, de 
nyomban a vásári hangszó-
rókon !s felhívják a fftgvcl-
Hef az érdekességekre és a 
Vásár szenzációira. Ezenkí-
vül egvéb apró Írásokkal, 
renés műsorral fs jelen (ke-
lőik tanunk, hogy ezzel is 
hozzájáruljon a vásár sike-
réhez és ahhoz a sikerhez, 
•melvet a dolgozók munká-
ja teremtett Szegedén és 
•zerte az országban. 

A be lénád l ) 

körül olyan hirek terjediek 
el, hogy a vásár vezetősége 
felemelte azokat. Ezzé1 

azeml>en 
továhhra ls két forint a 
felnőtt- és egy forint a 
gyermekjegy. 

A közönség éi is ezzel az ot-

lcsó lehetőséggel éa súrü tő-
'megekben tódul a vásár ka-
! púján, odabenn pedig nénes 
csoportok áliriak a pavilo-
noknál, kiállitóhelyiségek-
nél. Megcsodálják Szeged 
kisioarosainak remekeit, kü-
lönös áhítattal szemlélik az 
áhamositolt üzemek mun-
káit, a Magyar Állami Szén-
bányák bemutatóját, az alu-

! minium és tevtilpavillont. A 
; főútvonal szines forgatagá-
ban 

a háziiparosok 
nagy gonddal készített hol-

mim tűnnek fel, a tarka fali 
szőnyegek, szatyrok, papu-
csok és az ötletes, fából ké-
szült gyermekjálékujdon-
ságok. Szeged háziiparosai 
méltóképpen sorakoznak fel 
á többi kiálli'ók mellé és 
hasznos készítményeik meg-
érdemlik az érdeklődést. 

Ma, szerdán kedves ven-
dégei lesznek az Tpari Vá-
sárnak. A Szegeden tartóz-
kodó pécsi bánvászgyerme-
kek érkeznek oda látogató-
ba és az ötven kis apróságot 
a vásár rendezőbizottsága 
ebéden látja vendégül. 

Letartóztatták 
a mindszenti maiomtu ajdonost 

Tegnapi számunkban hirt 
adtunk arról, hogy a mind-

! szenti malom leégett ős a 
j felraktározott gabonakészlet 
; tet sikerült megmenteni. A 
! tüzeseihez a szegedi ügyész-
ségről azonnal kiszálltak és 
megkezdték az ügy kivizs-
gálását. Először az üz'eti 
könyveket tekintették meg 
és kiderült, hogy öt vagon 
gabonahiány mutatkozott. 

Ezzel szemben a tüzeset 
nyomán gabonaégési termé-
ket nem találtak. Feltehető, 
hogy a malomégés az öt va-
gon hiány-eltüntetését szol-
gálta. Az ügyészség letartóz-
tatta Rosenzwelg Lajos ma-
lom tulajdonost, Urbaniczki 
Ferenc főmolnárt és Balázs 
György hántolőgépkezelőt. 
Az ügvben a nyomozás to-
vább folyik. 

E g y é v a l a l í 

35 milliót iordifott Szeged 
ftiifíinbüzo beruházásokra 
Róna Béla tanácsnok el-

készítette Szeged' város há-
roméves 'ervének első évi 
eredtaénystatisztiká ját. Esze-
rint Szegeden 35 millió fo-
rintot ford:toltak különböző 
beruházásokra és a dolgo-
zók jobb megélhetésének 
előmozdítására. Ebből a ha-
talmas összegből 25 millió 
az áljami beruházásokra 
esik (maga a Tisza-híd! ké-
szítése 17 milliót emésztett 

jfel), a magánberuházásoké 
'7 millió, a közületi beruhá-
zásoké 3.2 millió forint. 

A mezőgazdaság a 35 míl-
| lióból 1,757.000 forintot ka-
pott. A bekötőutak egy év 

, alatt 486 ezer forintba ke-
i rültek, mig a városi utak 
építése 268 ezer forintba.'Az 
első tervév keretében ké-
szült el a hét városi autó-
busz és egy teherautó. A 
tűzoltóság egy tűzoltó szer-
kocsit rohammunkával ma-
ga készitettl'el. A T.ugas-ulcai 
fontos átjáró 400 ezer fo-
rintba került. A lakásínség 
enyhítésére építés alatt ál'ó 
40" lakásos Faragó-utcai 
munkásbérházra eddig egy 
millió 800 ezer forintot for-
dítottak, a partfürdőre 220 
ezer forintot. A munkanél-
küliség enyhítésére 2 millió 
100 ezer forintot költöttek, 
ebből a város maga 686.000 

forintot fizetett ki. A házi-
ipari tanfolyamokon 464 női 
munkanélkülit foglalkozta-
tott aiváros. Különböző köz-
munkáknál jelenleg 358 
munkanélküli nyert elhelye-
zést. Atinezőgnzdaságnakegy 
év alatt réndtelkezésre bo-
csátott velőmag és műtrá-
gya értéke 620 ezer forintot 
tett ki. i 

S z n ' a i v á n v o z f r s l las j 
a t a n á c s r ó l v i s s z a s z á l l t 

a p o l g á r m e s t e r r e 
A város ügyvitele erősen 

meggyorsul azzal a kor-
mányrendelettel, ame'v 
szerint a pénzutalványozási 
jog augusztus 1-től a tanács-
ról viss'nszáll a polgármes-
terre. Eddig a költségvetés 
kiadási utalványait! előbb be-
vitték a| tanácsülésre és csak 
azután került kifizetésre. 
Ezt szünteti meg a most ki-
adott rendelet, ami azt je-
lenti, hogy a tanács ügvd'a-
rabjai legalább 70 százalék-
kal csökkennek, a felek sok-
kal hamarabb hozzájuthat-
nak pénzükhöz, mint eddig. 
A polgármesterre vissza-
száljt utalványozási jog ter-
mészetesen a költségvetésen 
belüli összegekre vonatko-
zik. ' 

fiíe* István és Hajdú Gyula 
a szegedi jogászszakszervezet 

csütörtöki előadásán 
Csütörtökön délután öt 

órakor a jogász-szakszer© 
vezet rendezésében előadás 
lesz az ügyvédi kamarában, 
amelynek során dr. Agai 
Dezső megnyitója után <tr. 
Szelényi Zoltán miniszteri 
osztályfőnök a népi demo-

krácia büntető igazságszol-
gáltatásáról beszél. A rend 
kívül érdekesnek ígérkező 
előadáson előreláthatólag 
résztvesz Rirs István igaz 
ságügyminiszter és Hajdú 
Gyula államtitkár is, aki 
Irozzászól az előadáshoz 

Ujabb arab tamadások 
a zsidó állások ellen 

Telaviv, augusztus 3. A Tass 
iroda hivatalos izraeli jelentés 
alapján közli, hogy az arab lé-
gierő megszegte a fegyverszü-
neti egyezményt, támadást In-
tézett Karakla község ellen. 
Hebron és El Majdai között 
pedig harckocsi bevetésével 
arab csapatok támadást indi. 
toltak a zsidó állások ellen. 
Egyiptomi erők — mint egy 
francia jelentés mondja — hét 
főn Bironiuzs környékén is na-

gyobb gyalogos csap&lokkal és 
harckocsikkal támadásba len-
dül lek. 

Shertok külügyminiszter hét-
főn kijelenlelte, hogy amennyi, 
ben az arabok megszegik a 
fegyverszünetet, Izrael hadse-
rege ismét harcba kez<i. 

Bernadotle a biztonsági ta-
náeshoz Intézett táviratában kö-
zölte. hogy a zsidók és arabok 
elvben elfogadták Jeruzsálem 
demilitarizá'ását. 

Egymással versenyezve díszítették fel 
éeüföie<ket az Ünnepi Hefefcre 
szegedi Iskolák 

A Szegedi Ünnepi Hetek al-
kalmából ünnepi díszt öltött 
minden szegedi iskola Is. Az 
MDP dijat tűzött ki a legszeb-
ben diszitett Iskola tanári tes-
tületének és diákságának. A fő 
céi az voll, bogy az iskolaépű-
letek Szembetűnően hirdessék a 
d-mokratikus gondolatot, az 
egységes állami nevelés felen tő-
ségét, a másik szempont a ka-
puk, ablakok, az épület hom-
lokzatának művészt dekorálása 
volt. 

Vasárnap délután bírálóbi-
zottság járt végig 27 belterű-' 
fett Iskolát, amelynek tagjai dr. 
Páti Ferenc tankerület! főigaz-
gató, Kiss László főigazgató-
sági előadó, dr. Sörös Jenő tan-
felügyelő, dr. Bóka Ferenc he-
helyeltes tanfelügyelő és dr. 
Simon József a pedagógus 
szakszervezet titkára voltak. 

Legjobbnak az ujszegedi ál-
talános iskola díszítése bizo* 
nyuit. Az épület felett halak 
mas vörösbetüs drapéria hirde-
ti keresztül a Tiszán: -Éljenek 
az államosított iskolák!- -Ta-
nulj többet!- A verseny máso-
dik helyezettje a Margit-utcai 
általános iskols, amelynek ka-
puja mellett grafikonszerü rajz 
mutatja a dolgozók Iskoláinak 
kiépítését a tanyavilágban. A 
rókusi iskola a harmadik he-
lyezett, diszitése rendkívül gon-
dos, művészi. látni, liogy az 
adott lehetőségeket a legjobban 
kihasználták. Hasonlót mond-
hantunk a belvárosi leányisko-
láról és a kereskedelmi leány-
iskoláról, amelyek egy épület-
ijén vannak és a negyedik hely-
re kerültek. Az ötödik és hato-
dik dijat a Madács-utca! és a 
Szent Imre általános Iskola 

kapja Ízléses díszítéséért. 
A bizottság ezenkívül dicsé-

retben részesítette a Dugonics-
utcai leányiskolát, a kereskedel-
mi fiúiskola, Szilléri-sugárutl, 
Csongrádi sugárutl, Szent-
győrgv-téri, móravárosi iskola, 
valamint a vegyipari középis-
kola és Iparostanonc-iskola ta-
nári testületét és diákságát Is. 

Dr. Z&íd Sóndo? 
6$ Dénes Leó tórgvalásal 

a Tervhivatalban 

Dr. Zöld Sándor ország-
gyűlési képviselő és Dénes 
Leó polgármester hétfőn 
Budapesten megbeszélése© 
ket folytattak a Tervhivatal 
vezetőivel, akik előtt Sze-
ged munkanélküliségi pro-

j Némáját tárták fel teljes 
; részletességgel és azt java-
1 solták, hogy annak megol-
dójára létesítsenek néhány 
uj üzemet,! amelyben a mun-
kanélküliek " elhelvezést 
nverhetnének. A Tervhiva-
tal nagy figyelemmel és 
megértéssel fogadta clr. Zöld 
Sándor és Dénes Leó elő-
terjesztéseit és a vezetőség 
ígéretet tett arra. hogy Sze-
gednek ez;t a nagy és fontos 
problémáját és a felvetett 
javaslatokat gombjs tanul-
mányozás alá veszik. 

Emresso kávé. klilünletes lantlalt 

K a t i c a enkrásda » Hídnál 

Tiszavirág-halászcsárda 

Üdülés, szórakozás, zenetüjsze. 
gedi Tiszaparton lefelé 5 km 

A SZEGEDI ÜNNEPI HETEK előadásai f x A D 
Augusztus 4 én: Szanfivánélf Mm a Bérezik tánccsoporttal 
Augusztus 5-én; M I ö O L E T T O Svéd Sándorral, 
Gyurkovits Máriával és Simándi Józseffel. 

fagyai illvétoibOR lapunk klatfóhivata ában válthatók M n villamosok, autóbuszok ós tanyai vasul az előadás alá* 


