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Fehér és szines nyári cipők 
óriási választéka 
¡ E t a * 1 * " ««Ci R á C I A " cipüáruházban 

I. A R A S Z U C L A 3. 

Hírek 
— A HŐSÖK EMLÉKE. A törvényhozás má-

jú« utolsó vasárnapját az elesett hősök emlék-
ünnepévé avatta. Szeged társadalma, mint esz-
tendők óta mindig, az idén is méltó keretek kö-
zött emlékezik meg az elesett hősökről. A hivata-
los ünnepségek a szegedi vegyesdandár közrdi 
működésével délután fél 5 órakor a belvárosi, a 
protestáns és a görögkeleti temetőben, délelőtt 
háromnegyed 11 órakor a zsidó temetőben lesz-
nek. A fogadalmi templomban Raakó Sándor plé-
bános celebrálja a szentmisét, a gyisziinnepségbőí 
a. többi felekezet is kiveszi résziét. Az istentisztele-
tek részletes sorrendje a következő: a fogadalmi, 
felsővárosi, rókusi római katolikus és az evan-
gélikus templomban délelőtt 10 órakor, a refor-
mátus templomban fél 12 órakor, az alsóvárosi 
templomban 8 órakor, az ujszegedi templomban 

9 órakor, a móravárosi templomban egynegyed 
10 órakor; Somogyi-telepen a községi iskolában, 
valamint a görögkeleti magyar és görögkalolikufl 
templomban délelőtt 10 órakor, a görögkeleti 
szerb templomban fél 11 órakor; a zsidó temp-
lomban délelőtt 9 órakor lesz. A Hősök napját 
megünneplik a zsidó iskolában is, ahol délelőtt 
fél 10 órakor lesz a gyászünnepséjs;. 

— Évzáró ünnepély az egyetemen. A Ferenc 
József Tudományegvetem 29-án, pénteken délelőtt 
fél 12 órai kezdettel tartja évzáró ünnepélyét. 
Az ünnepély tárgysorozata a következő: dr. Ditrói 
Gábor rektor megnyitó beszéde, dr. Issekutz Béla 
orvoskari dékán a cbremotherápiáról tart elő-
adást, dr. Főgcl József, bölcsészkari pródékán az 
egyetem hősi halottairól mond ünnepi beszédet, 
majd a pályamunkákról szóló jelentést olvassák 
fel. Az ünnepély a rektor záróbeszédével fejező-
dik be. Az egyetem évzáró ünnepélyét a feleke-
zetek templomaiban istentisztelet, előzi meg. A fo-i 
gadalmi templomban, a reformátusoknál, v alamint 
a zsidó templomban az istentisztelet 10 órakor 
kezdődik, az ágostai hitvallású evangélikus temp-
lomban a tanévzáró ünnepélyt követő vasárnapon, 
május 31-én délelőtt 10 órakor lesz az ist̂ in tisz-
telet. 

— A Szeged FC városi segélye. Szombaton 
délelőtt megjelent a polgármesternél dr. Hedry 
Miklós kórházi sebészfőorvos, a Szeged FC el-
nöke és aziránt érdeklődött, hogy Szeged rep-
rezentáns futballcsapata megkaphatja-e a városi 
segélyt, amely körül eddig bizonytalanság ural-
kodik. Elmondotta, hogy a Szeged FC eredmé-
nyes működését súlyos anyagi gondok bénítják 
meg és sürgős szükség lenne a segély kiutalására. 
A polgármester közölte, hogy a város hatósága a 
legnagyobb jóindulattal kezeli a kérdést, egyelőre 
azonban nem utalhatja ki a segélyt, mivel a vá-
rosi költségvetés minisztériumi tárgyalása alkal-
mával szóbelileg a segély törlésérőt volt szó, en-
nek azonban a költségvetés jóváhagyását tartal-
mazó belügyminiszteri leiratban semmi nyoma 
nincs. A város felterjesztést intézett a miniszter-
hez és a kérdés tisztázását kért». A válasz még 
nem érkezett meg; a polgármester reméli, hogy 
a miniszter válasza alapján a Szeged FC mégis 
megkaphatja a város évek óta szokásos segélyét. 

x Réteslapok Kocsisnál. 

— A deszki gyermekszanatórium közgyűlése. 
A Szent Imre Gyermekszanatórium Egyesület dr. 
Glattfelder Gyula püspök elnöklete alatt 28-án dél-
után 4 órakor Deszken, az egyesület szanatóriu-
mában tartja közgyűlését. 

Vegyen államsorsjegy ©t s ha egy kis szeren-
cséje van, megoldhatja a nyaralás nehéz problé-

máját A húzás már június 5-én lesz. 

sszony kötelessége tÖTŐdni azzal, 

hogy bélmüködése rendben legyen, amit pedig 

ugy érhet el, ha naponta reggel éhgyomorra 

egy félpohár természetes „Ferenc József" ke-

serüvizet iszik, amely enyhén és kellemesen, 

pontosan és biztosan szabályozza az emésztés 

folyamatát. Az orvosok ajánl ják. 

— A piariftagimnáziumban pünkösd vasárnap-
ján tartják az önképzőkört évzáró ünnepélyt. Az 
iskolából távozó tanulók nevében B a y e r Miklós, 
az önképzőkör ifjúsági elnöke mond bezédet. Kí-
vüle a diákok közül L á n g Tibor és K l e i n Ar-
tbur szavalattal szerepel a műsoron, amelyet az 
intézet zenekarának számai egészítettek ki. 

— A Szegedi Leányegylet garden partija jú-
nius 6-án a Vigadóban. 

Mindenki szerezze meg 
választójogát 

A kihagyás ellen május 16-tól 30-ig kell 
felszólalni. 

A szociáldemokrata párt közli: Május 16-tól 
kezdődően közszemlére került az ideiglenes 
országgyűlési képviselőválasztói névjegyzék. 

Szegeden minden házban feltűnő helyen kel! 
kifüggeszteni az egyes házakra vonatkozó 
névjegyzéket. 

Igen sok választót kihagytak a névjegyzék-
ből, olyanokat, akiknek megvan minden Kellé-
kük a választójoghoz. Ez ellen azzal kell véde-
kezni, hogy mindenki nézzp meg, fel van-e vé-
ve és aki nincs fölvéve, jelentkezzék azonnal, 
legkésőbb május 29-ig hétköznap este 7—9-ig 
a Mnnkásotthonban (Hétvezér-ucca 9.) a vá-
lasztójog megszerzése érdekében. 

Jégszekrények 
FeíeieiiínMpnai «ománooiott -rlit»rttlly»l 

résiletre i* lejjolciiAbbMi I Tslefon JO—72. 

x Fiuggi-vizet Márkásnál, Kigyó-ucca, 
— A Frontharcos Szövetség IV. körzete 30̂ ár> 

este 8 órai kezdettel a felsővárosi katolikus kul 
turházban változatos műsorral és tánccal egybe 
kötött estélyt rendez. 

eladott 
Magyarországon 

8 0 7 BÁLLILAT 
1 5 5 ABD1TAT 

S tyí év alatt 

3 . . 
8 hó alatt 1 2 7 „1500"-ast 

Kizárólagos képviselet: 

Markivics Szilárd 
oki. gépészmérnök, Szeged, Tisza Lajos 
kr l 44. — Telefon 30—20. — Dijultn 

bemutatás. — Próbautak. 

- ANYAKÖNYVI HÍREK. Az elmúlt héten 

született 13 fiu és 13 leány. Házasságot kötöttek: 
Vincze Bálint Farkas Annával, Stiebí József Bre-
zina Lujzával, Lévai József Császár Ilonával, Ra-
kita József Flach Ilonával, Pál József Benczer 
Máriával, J. Turi Albert Jeszenszki Arankával, 
Szél István Molnár Gizellával, Ferencz László Pol-
lák Erzsébettel, Regdon József Kalmár Erzsébet-
tel, Talpai Dezső Nagy Máriával, Vörös János 
Tápai Júliával, Dékány Mátvás Tanács Annával, 
Zana Rudolf Bitó Francivaj, Mokracsek István 
Hódi Máriával, Vörös József Majoros Terézzel, 
Kovács Ferenc Gila Erzsébet'«!, Örincsák László 
Keresztes Erzsébettel, Kudlács Miklós Fülöp Te-
rézzel, Balog István Puskás Hónával, Balog Fe-
renc Sánta Etelkával, Kovács liftre Jenei Erzsé-
bettel, Vig István Adók Vikivel. Meghaltak: Ma-
gyar Péter 73 éves, Vecsernyés Imre 10 hónapos, 
vas Endre 67, Jager Zoltán 2 éves, Baka esi Rozál 
14 napos, Brauner János 67, Bogdán János 40, 
Csóti István 57, Varga Mihály 19, őzv. Boncsér 
Jáno* 74, Tóth Jenőné 68 éves, Gál Etalka 9 
hónapos, Milassin Gyula 50, Rundió Mihály 35, 
Farmasi Erzsébet 2 éves, Tánczos István 9 hóna-
pos, özv. Csikós Ferencné 69, Tóth Sándor 59 
eves korában. 

— Hölgyek öröme. A Brázay Charming-krém, 
Charmins púder, Charming kölnivíz és Charmini 
szappan hamarosan a legkapósabb márkás cikkel 
lesznek. 

Minden hölgy <*FB harisnyát visel 
szavatolt minőséé, divat SChort (térd) harisnvák kizárólac Pollák Testvéreknél 

— Anyák napja-ünnepély a Csongrádi-sugáruti 
iskolában. A Csongrádi-sugáruti/elemi iskola vö-
röskereszt csoportja vasárnaip, kedvezőtlen idő 
esetén junius 1-én délután 5 órakor az iskola 
udvarán „Anyák napja"-ünnepélyt rendez. Az ün-
nepélyen az iskola növendékei szerepelnek: Friss 
Erzsébet, Szegi István, Barna Klára, Haász Irén, 
Tábith Mária, Kecskés Béla, Dobra Klára, Bite 
Erzsébet, Ugrnov Anna, Sámson Terézia, Csár-
dás Endre, Stumpf Mária, Aradi Margit, Czakó 
Erzsébet, Csőr Éva, Katona Anna, Tarnai Rózsi. 
Tóth Ilona, Benkő István, Dozó László, Csűri Jó-
zsef, .Tójárt ödön, Kiss Gyula, Mészáros István 
Bóvó József. Kuklk László, Hevér ödön, Annus 
Sándor, Lakatos Antal, Takács Sándor, Kiss Ist 
ván, Bakacsi Béla, Dékány József, Faragó JáftCs 
Zubek Irma. Az ünnepi beszédet Meggyes fiózsa 
tanitónő mondja. 

Gumi harisnya Gumml fflzc, 
kétzen ás mérték l l - T I m ketztyt lsnél 
nt4n kaph»M I H T t i C Ktaoiil-tér «. 1 1»S 

— MUNKAKÖZVETÍTÉS. Állást kaphat * Ha 
tósági Munkaközvetítő utjám: 1 cipész, 1. L r. 
nagyszahó, 1 kovács, 1 épületlakatos, 1 hajóépítő 
famunkás, 1 vizsgázott úszómester, 1 asztalos vi-
déken, 1 vegyes szabó vidéken, 1 bognár, 1 
hölgyfodrásznő, 2 téglagyári kemence- és berakó, 
munikás, 1' kerékpáros kifutófiú, 1 asztalos tanuló, 
1 géplakatos tanuló, 1 sütő tanuló. 1 kovács ta-
nuló. 

i x Budapestre érve a Park-szállodában a Keleti-
pályaudvar mellett megtalálja kényeimét, legjoM 
ellátását olcsó árakért E k p előfizetőinek M szá-
zalek engedményt nyujtunfc. 


