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Pünkösdi cipővásár! 
Fe h ér-piros és kék cipők! Nyári 
szandálok és weeckend-cipök. 
O l c s ó á r a k ! N a g y v á 1 a s z t é k ! Grácia cipfiuziei. 

Kírasz u. 3. 

— Évzáró ünnepség az egyetemen. A Fcrcnc 
József Tudományegyetem évzáró ünnepét a 
király által 1872. május 29-én aláirt alapítóle-
vél emlékére mindig május 29-én szokták tar-
tani. Az idei ünnepséget a rektor az eucharisz-
tikus kongresszusra való tekintettel elhalasz-
totta. A mai napra kitűzött évzáró díszköz-
gyűlés előtt a templomokban hálaadó isten-
tiszteleteken jelent meg az ifjúság és a tanári 
testület. Az évzáró ünnepségen az egyelem 
énekkara énekli a magyar Hiszekegyet és a 
Himnuszt. A diszközgyülést a rektor bevezető 
Szavai nyitják meg, dr. Fröhlich Pál tart elő-
adást „Válságban van-e a fizikai világképünk** 
cimen. Erre a jövő évre rektort adó karnak, 
a jogi karnak dékánja emelkedik szólásra és 
emlékezik meg az egyetemnek a világháború 
folyamán elesett hős diákjairól. Ezt követi a 
pályadíjak kiosztása. Az idén az egyetem köz-
pénzéből, a város, valamint más közületek, il-
letőleg egyesek hozzájárulásából tetemes ösz-
szeg gvült össze az egyetem pályadi jalap tára. 
Az évzáró ünnepnapot este háromnegyed 9 
órakor az Egyetemi Énekkar ballagással ösz-
szekőlött szerenádja zárja le. melyet az ének-
kar az egvetem tanári testületének és tanácsá-
nak tiszteletére a központi egyetem kertjéből 
ad. 

— Erdélyi irók Szegeden. Csütörtökön dél-
előtt, a Könyvnap alkalmából Szegedre érke-
zik az erdélyi irók egy reprezentáns csoportja 
báró K e m é n y János, T a m á s i Áron. H o r-
v á l l i Sándor és T a v a s z Andor vezetésével. 
Az erdélyi irók ezzel a látogatással is ki akar-
ják hangsúlyozni a magyar könyv ünnepének 
jelentőségét. Az írókat Szeged ünnepélyesen 
fogadja. 

— ípitöinunkások ertekezlete. A Magyarorszá-

gi Építőipari Munkások Országos Szőve'régének 

szegedi csopor ja 3 én, pénteken délután 5 óiakor 

az Épitőmiuikásotlhopban (Fodor-ucca 10.) szak-

értekezletet tart. Napncndcn a kővetkező poniok' 

szerepelnek: beszámoló u küldöttközgyűlésről, 

bérmegállapítás jóváhagyása a fcstöiparban, hoz-

zászólások, előadók: Ladvánszky József, Csűri 

Mihály és Bozóki József. 

— Leesett a padlásról egy öregasszony, özr. 
K o v á c s Józsefné 69 éves tápéi asszony a ma-
gas padlásról ismeretlen okból leesett és súlyos 
természetű zuzódásokat és bordatörést szenvedett. 
A mentők a kórházba vitték, állapota életveszé-
lyes. 

Csütörtök. I9"Sff. fimius 3. 

flz ország legöregebb 
iparosa 

a Szegedi Ipari Vásáron 
Országos visszhangot keltett a szegedi ke-

reskedelmi cs iparkamara elnökségének ha. 
tározata , amellyel SzeH István Serleget 

adományozott annak a kézműiparos kiállító-
nak kitüntetésére, aki a bzegedi Ipari Vásá. 
ron bemutatott tárgyain legjobban egyesiti 
a kózmüipari tökéletességet és a kereskedel-
mi értóliesi tcerc vájó alkalmatosságot. Uj 

utakon hajad a Szegedi Ipari Vásár, amjkor 
igyekezik olyan kézműipari tárgyakat, is be-
szerezni, amelyeket nem hivatásos kczmüjpa-
rosok, liancm úgynevezett ős tehetségek ké-
szítet lek. A szegedi tanya vidéken kct ilyen 
östehe»égi) iparost sikerült, felkutatni, az 
egyik fából készült biciklit, a más ik egv töké-

letes mozdonyt készít, amelynek minden al-
katrésze fából van. Mindkét, őstehetségü ipa-
ros egy-két éles birskával készítette el az 
ipari vásár kiállítására kerülő müvét. 

A Szegedi Ipari Vásár intézőbizottságának 
sikerült megtudnia, bogy Szeghalmon c[ az 
ország legöregebb kézműiparosa. Idősebb 

Szilágyi Lajosnak hívják, aki junug 20-án 
ünnepli születésének századik évfordulóját. 
Siilágyi csjzmadiamcstor 70 esztendeje üzi 
iparát. A vásár intézőbizottsága Szilágyi La-
jost születésének századik évfordulója alkak. 
mából a szeghalmi főszo]gabiróság ^ utján 
megbfvta a jubileumi SzeSedi Ipari Vásárrá 
Valószínű, bogv Szilágyi Lajos egy kísérővfét 
a vásárra érkezik és mjnt a vásár vendége, 
több napot fog Szegeden tölteni. 

Pclneházy államtitkár nyitja meg 
a vásárt 

A vásár intézőbizottsága nevében R«/ncr 
Ferenc kamarai elnök Bornemisza Géza ipar-
ügyi minisztert kérte fel a jubiláris vásár 
megnyitásán. A miniszter kilátásba helyezte 
szegődi látogatását, amiben most megakadá-
lyozta az, hogy berlini utja tovább tart, ez-
ért a kíséretében lévő vitéz Pet.neházy Antal 
államtitkárt kérfc fel. bogy képviseletében 
a vásárt, megnyissa. Pct,noházy államtitkár 
3-án délután a gyorsvonattal érkezik Szeged-
re, este résztvesz a Baross Szövetség scrleg-
lakomáján, majd 4-én déli 12 órakor ünnepé-
lyes keretek között megnyitja a vásárt. Az 
államtitkár szombaton délután autón Bajára 
utazik. Az ünnepélye® megnyitáson úgyszól-
ván az összes magvar ipari és kereskedelmi 
érdekképviseleti szervek képviseltetik magu-
kat.. 

Az ipari vásárra megadott 50 százalékos 
ntazási kedvezménnyel junius 12-ig lehet 

Szegedre utazni, úgyszintén ezen idő a lat t 

cj-vcnyes a kétharmados vjzumkedvezmény. 
Visszautazásra junius 4—14-ig éi-vénycs a 

féláru utazási kedvezmény. Az utlevéllátta-
mozó kirendeltség .junius 4-én kezdj meg mű-
ködését a vásár területén, naponta délelőtt 
9— 12-jg, délután 3—6-ig. Ugyancsak 4-én 
kezdi meg működését a vásári postaj Iciren-
"deltóég. amely „Ipari Vásár Szeged" jelzésű 
postai bélyegzővel látja el a vásáron feladás, 
ra kerülő'posfai küldeményeket. Az iparj 
vásár postai kirendeltségénél 20 százalékos 
kedvezménnyel lehet, belföldi távolsági be-
szélgetéseket folytatni cs belföldi táviratokat 
leiadni. 

Olcsó és )6 szálloda Pesíen a 

METROPOLE, Ráhóczt-ufon 
löO kényelmes szoba 4 pengőtől, 
teljes penzióval 9 pengőtől. — Az 
étteremben szegedi Farkas Jóska 
muzsikál, a télikertben délután és 
este a Virány-jazz játszik a tánc-
hoz. Hallgassa meg mindkét zene-
kart rádión. Adjon barátainak ta-
lálkozót, hivja meg őket vacsorára 
a M E T R O P O L E - b a ! 

3 
nap múlva nyiilk a j u b i l á r i s 

/zegedi Ipari Vásár. 
— A Szegedi Iladastyán Egylet jubileuma. 

A szegedi ipari vásár zárónap ján rendezik meg 
25 esztcndős jubileumukat a szegedi hadas-
tyánok. Az ünnepség kétségtelenül jól fog 
silkerülnj, már eddig is igon sokan jelent-
keztek a részvételre. Az ünnepségek 11-én 
este kezdődnek az egylet ezékházában tar-

tandó ismerkedési vacsorával. Másnap a 
Fogada]mi templomban ünn0pi szentmisét 
hallgatnak a jubileum résztvevői, a szentmi-
sét dr. Halász Pá| püspöki tanácsos mondja. 
A jubileumi díszközgyűlést egv órakor a. vá-
ros közgyűlési termében tartják. Dr. Sóreghy 
Mátyás elnök nyitja meg az ülést, majd .In-
ger Gyula tb. e'nök ismerteti az egylet tör-
ténetét. Az ünnepi beszédet dr. vitéz Shvoy 
Kálmán országgyűlés) képviselő mondja, a 
záróbeszédet dr. Hunyadi Vass Gergely or-

szággyűlési képviselő, A jubileumi ünnepsé-
gek iránt országos érdeklődés nyilvánul meg. 

— Évzáróiinnepély a piarista gimnáziumban, 
A piarista gimnázium ..Horváth Cyrill" önképző-
köre pünkösd hétfőjén tartja meg évzáró ünnené-
lyét. A műsoron szerepel az intézet zenekara, Ge-
ra József I. gimnázisti Sajó-verset szaval, csel-
lón játszik Wambach Ferenc, akit Kertész Lajos 
V. osztályos tanuló kísér zöngörán. Szécsi Ferenc 
VI I I . osztályos tanuló Mécs László verset ad élő. 
Ünnepi beszédet Tóth Ágoston VITT. ósztáíyös ta-
nuló tart. Dr. Buócz Béláné. az ünnepség során át-
nyújtja a diákok édesanyái által készített diszes 
teritőt az intézetnek. A műsort a zenekar zárja 
bo, amely Flolow Stradellá-ját adja elő. 

Schortok, frottír köpenyek Pollák Testvéreknél. 

— MUNKAKÖZVETÍTÉS. Munkát kaphatunk' 
a Hatósági Munkaközvetítőnél. Férfiak: 2 Kovács, 

2 vasesztergályos, 1 gözekevontató, 1 kocsifénye-
ző, 3 bognár, 1 kosárfonó, 1 cipész, 1 magyar 
szűcs, 1 szalagfiirészes, 2 borbély, 3 kifutó. 2 nöta 
]en gazdasági mindcr.ts, 10 faügynök. Nő ki 2 
hölgyfodrósznő, 3 varróleány, 1 vasalóleány. I 
kifutóleány, 1 kiszolgálóim, 1 clpőtözőnő. Ház-
tartási alkalmazottak: 2 szakácsnő, 1 szobileány, 
3 mindenes főzőnő. Hadigondozottak részérc fenn-
tartott munkahelyek: \ malommunkás vidéken. 
Tanonehelyekj 1 szabó, 1 kerékpárműszerész. f 
szobafeslő, 2 borbély, 1 varróleány, 1 hölgvfod-
rászlcány. Foglalkozást keresnek: kertészek, csa-
posok, gép- és gyorsirónök, kiszolgálónök, kcrcs-
kedősegédek, házmesterek. 

— A Tömörkény-Társaság és a könyvnap. V 
Tömörkény-Társaság irói a könyvnapok alkalmá-
ból 9 órakor a fogadalmi templomban misét mon-
datnak, amelyen Boris István megemlékezik a 

szegedi könyvnnpró], A társaság tagjHi n miséről 
átvonulnak a Kultúrpalotába, ahol a díszteremben 
10 órai kezdettel megemlékező ülést tartanak n 
kónyvnapról. A bevezető beszédet dr. P á 1 f ? 
György kujturianácsnok- mondja, ma jd dr. L u g o-
s i Döme „A régi szegedi könyvkiadókról'' cimen 
ad elő, ezt követően M á r k y Imre cs N é m e d v 
Gyula n könyvvel és a könyvmppal kapcsolaton 
versekből olvasnak fel. A kőnyvnapokon a Tö-
mörkény-Társaságban tömörfiit irók az egyik' 
Klanzál-téri könyvsátorban délelőtt 11-től l-ig, 
délután 4-től 7-ig a közönség kívánságára müvei-
kel dedikálják. 

A jégszekrények kiválóságát a Fekete név garan-

tálja. Állandó raktár Kossuth Lajos-sugárut 18. 

— Tragikus haláleset Három nappal ezelőtt 
beszállították Dorozsma Ménesjárásfól a nő-
gyógyászati klinikára M á r t a Jánosné 33 
esztendős asszonyt vérrnérgezés gyanújával. 
Az asszbnv a klinikán elmondotta, hogy ön-
magán végzett tiltott műtétet. A szerencsétlen 
asszonyon nem tudlak segíteni. nz elmúlt éj-
szaka meghált. A rendőrség holttestét. ÍClbön-
coltatia. 


