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660 ezer és a: egész világ tízmillió emberéletet 

veszett. Az érző embert lenyűgözi a hősök példa-

adása. Az cdes haza, amiért vérüket ontották, meg 

van csonkítva és a legbuzgóbb erőfeszítések sem 
változtattak azon a tényen, hogy egy talpalatti-
nyi földet scin tudtunk visszaszerezni. 

Nem az üresen puffogó szólamok, 
nem is azok. akik minden külföldi 
••színét szolgai módon lemásolni 
és nem tiszteletreméltó hazafias 
áramlatok vámszedői viszik előbb-
re az ország sorsál, hanem azok, 
akik liszla érzéssel, tiszta fejjel 
maradandó eredményeket tudnak 

elérni 

és az ország szellemi és anyagi emelkedésraj 
munkálkodnak, 

A gazdasági válságok és a háború és béke 
kérdésével foglalkozott ezután. 

— .1 békét nem lehet papiroson biztosítani — 

mondotta. Ma már mindenki tudja, hogy a béke. 

leiadatát félreismerték. Miközben a békét pap i-oson 

szervezték, megszületett acélban, vasban, motor-

ban, gázban a totális háború, amelyhez a világ-

háború méretei eltörpültek. 

Mégis reinénysugárt lát abban, hogy az embe-

riség nagy problémáinak megoldásán szüntelenül 

fáradoznak a gondolkodó elmék. Hangsúlyozta, 

hogy a: irányított társadalom csak abban az ér-

telemben válhátik előnyössé, amely mértékben az 

egyén szabadsága is jobban tud érvényesülni. A 

jobb jövő reményében hiszi, hogy a kiogyenlit-

betetlennck látszó ellentétek között termékenyítő 

kapcsolat jöhet létre. 

Dr. Horváth Barna professzor nagy tetszéssel 

fogadott beszéde után elhelyezte az egyetem ko-

szorúját az emléktáblán-

Ezután következett 

a pályadíjak 
kiosztása. 

A jog- és államtudományi karon meghirdetett 

pályatételeket dr. Horváth Barna dékán ismer-

tette. Pályadíjat nyertek: Tamási Mátyás 90 pengő, 

Horváth Róbert 90, Tasnády Elek 90, Agonás Pál 

40, Pátffy Miklós 90 pályadíj és dicséret, Gauder 

Andor 60. A dr. Dános Árpád ösztöndijalapilvány 

évi kamatjövedelméből dr. ültl Vilmos havi 20 

pengő ösztöndíjat elvez. 

Az orvostudományi kar pályadíjnyerteseit dr. 

Rusznyák István dékán hirdette ki. Pályadiijat 

nyertek: Erdős Tamás 90, Csendes Oszkár cs Bő/mi 

Borbála 191.22, a Miiller—Nyáry alapítványból, 

Szobonya Miklós 90, Borbo/a József 90, H. Egyed 

Miklós 120, Berkes László és Szépkiüi Andor 120, 

Erdélyi Gyula és Győri István 90, Szende Jolán és 

Földes Livia 90, Strömptl Ilona 90 pengő. 

zl bölcsészet-, nyelv- és történettudományi kar 

pályatételeit dr. Vdrkonyi Hildebrand dékán is-

mertette. Pályadíjnyertesek: Tarnóczy Tamás 90, 

Kovács Gyula 95.60, Pelle. Pál 95.61, Mo'nár Sán-

dor 92.25, Dubecz József 40, Pataky Szilveszter 40, 

Viitcze Ferenc 40, Varya Judit 40, Somos-Siímczhó 

István 40, Bohdaneczky Edvin dicséretben és 

Ditrói Zsófia, Vincze Ferenc, Siubenvoll Anna 

az Vkndémbi könyvjutalmában részesültek. 

A matematikai és természettudományi kar pá-

lyázatának eredményét dr. Frőhlich Pál dékán 

ismertette. Pályadijat nyertek: Petrics József 90 

és dicséret, Kovács József 90, Somos stván 40, 

KCrtvélyessy László 60, Pazonyl Béla 90, Grlel 

oábor 120 pályadíj és dicséret, Boros 'Judit 90, 

' arayó Mária 90, Szőkefalvy Nagy Zoltán 90, 

Bodacz Ilona 40, Csókán Pál 90, Vellich Károly 

90, Rapcscik András 40, Szabó Katalin 50, Varya 

Éva 50, Lclicl István 25. Sirokmán Margit 25 

oengö. 

A pályadíjakat dr. Gtlei József rektor nyújtotta 

Őt a nyerteseknek. Végezetül a rektor záróbeszédet 

mondott, bu/ditó szózatot intézve az ifjúsághoz, 

majd az évzáró ünnepély az Egyetemi Énekkar 

Himnusz-énekével ért véget. 

Az Alföld legnagyobb 
táblaüveg raktára: 

Körösi Géza 
SZEGED. Mérei-urca 9b. szám. 

Telefon: 19-57. 

Shvoy Kálmán 
országgyűlési képviselő 
a képviselőház képvisele-

tében jelenik meg 
a Szegedi Ipari Vásáron 

Ma délutón: sajíóbemuíaíó 

A Szegedi Ipari Vásár felterjesztést intézett az 

országgyűléshez, amelyben részletesen ismertette 

a vásár történetét. A vásár vezetősége egyben 

meghívta mindkét Házat a jubileumi ünnepélyre. 

Csütörtökön délben vitéz dr. Imec» György fő-

ispán közölte Rainer Ferenc kamarai elnökkel, 

i hogy Komis Gyula, a képviselőház elnöke meg-

köszönte a Szegedi Ipari Vásár vezetőségének 

meghívását, felkérte vitéz dr. Shvoy Kálmán ny. 

altábornagy, országgyűlési képviselőt, hogy az or-

szággyűlés képviselőházának nevében hivafalosavi 

jelenjék meg a Ház elnökének képviseletében is a 

jubileumi ünnepségen. 

Eddig 27 különböző érdekképviseleti szerv és 

mintegy 30 törvényhatósági küldöttség jelentette 

be inagát a szombati megnyitó ünnepségre. Vitéz 

Petneházy Antal államtitkár, aki a Berlinben tar-

tózkodó Bornemisza Gcza iparügyi miniszter kép-

viseletében szombaton délben 12 órakor nyitja 

uneg a jubiláris vásárt, pénteken este a gyorsvonat-

tal érkezik Szegedre, megérkezése után a Baross 

Szövetség lakomájára megy, ahol serlegbeszédet 

mond, szombaton délben pedig megnyitja a vá-

sárt, amelyről a rádió helyszíni közvetítést ad. 

A rádió mérnökei tegnap este megérkeztek Sze-

gedre, ma déWött épitik ki a vonalat, hogy a 

szombati helyszíni közvetítés zavartalanul történ-

jek. Ugyancsak ma érkezik Szegedre Budinszky 

Sándor, a rádió helyszíni közvetítési osztályának 

vezetője, aki a szombati helyszíni közvetítést ve-

zeti. 

A polgármester fel fogja hivni a háztulajdono-

kat, hogy szombat, reggeltől 12-ig lobogózzák 

fel házaikat. A kiál'iíók javarésze már megérke-

zett Szegedre, ma délután 4 órára az ipari vásár 

teljesen készen fog állani. 

A vásár vezetősége ma délutánra sajtóbemuta-

tót hívott össze, amelyen az újságíróknak bemu-

tatja a jubileumát ünneplő Szegedi Ipari Vásárt. 

A postaigazgatóság külön postai kirendeltséget 

állit fel a vásáron. A jubileumi alkalomra való te-

kintettel most érdekes újítást vezetett bc az igaz-

gatóság. Tegnap közölte a vásár vezetőségével, 

hogy azok, akik a vásári postai kirendeltség-

nél telefont rendelnek, vagy rádióelőfizetést esz-

közölnek, különböző kedvezményekben részesülnek. 

Aki az ipari vásár postahivatalánál jelentkezik, 

korlátozás nélkül alakíttathatja át külön vezetékű 

távbeszélőéUomását ikerállomássá, ugyancsak kü-

lön dij nélkül áthelyezhető egyizben az állomás. 

A vásár látogatója a bekapcsolástól számított egy 

hónap alatt saját állomására öt ébresztést, öt tiz-

szavas üzenetközvetítést, három tizszavas bel-

földre szóló táviratot dijmentosen bemondhat. Vé-

gül a vásár látogatója a bekapcsolás napjától 

számított egy hónap alatt saját állomásáról bár-

mely időben három darab háromperces díjmentes 

belföldi távolsági beszélgetést folytathat. 

A vásárra junius 12-ig érvényes az 50 százalékos 

utazási kedvezmény, visszautazásra junius 4-től 

14-ig szól a kedvezmény. A külföldiek junius 12-ig 

léphetik át a kedvezményes vízummal a magyar 

határt. 

Kitünteteti iparosok 
A Szegedi Ipari Vásár intézőbizottsága elhatá-

rozta, hogy azokat az iparosokat, akik az első vá-

sártól megszakítás nélkül ál'.andó kiállítók voltak, 

kitüntetésre terjeszti fel a kereskedelmi és ipar-

kamarához és az iparügyi miniszterhez. A keres-

kedelmi és iparkamara elnöksége közölte, hogy 

a maga részéről oklevéllel tünteti ki az iparoso-

kat. Ugyancsak diszes emlékirattal ajándékozza 

meg az ipari vásár kiállítóinak törzsét a vásár ve-

zetősége. A kitüntetésre kerülő iparosok a követ! e-

zők: Szöllösy Sándor, Kocsis Ferenc, Spltier Sán-

dor, Üveges András asztalosmesterek, Wirtli és 

Renueu irodaberendezö, vitéz Tölgyes István í zö -

nyegkészitő, Krirka Pé'.er cs Taksa Pá l papucsosok, 

vitéz Dóczy Imre és Szedrest Lajos kárpitosok, 

Kulai József faszobrász, Richweisz János vas- és 

fémönfö, Rclch Sándor aranyműves, Márton Ilona 

kézirnunkakészitő és Rőth Hajlított Fabutorgyár. 

Könyvnap - Szegeden 
(A Pelmagyarország munkatársától.) Csütörtö-

kön reggel kezdődölt meg Szegeden u magyar 
könyv ünnepe, amely könyvnap cimen három na-
pig lart. I lárom napon ái a könyv előbújik a 
könyvesboltok poros homályából, hogy közelebb 
kerüljön a közönséghez, amely bizony nem mutat 
kellő érdeklődést a magyar irók hatalmas kultur-
munkája iránt. 

A könyvnap gondolata egyike a legszebb gon-
dolatoknak és magyar, nemzeti, de egyetemes em-
beri szempontból is mindenképen rászolgált arra, 
hogy fölkarolják azok, akikre tartozik, tehát irók, 
kiadók, kereskedők, hatóságok, testületek, egye-
sületek, intézmények és közönség egyaránt. Azok' 
a nagy célok, amelyek a magyar irodalom szerete- ' 
lének fokozásával és népszerűségének növelésé-
vel kapcsolatosak, mindenképen megkövetelik, 
hogy 

a magyar könyv ünnepe ne sikkadjon 
el a nemtörődömség, a kicsinyesség, 

a rosszul értelmezett üzleti szempontok posványá-
ban. Hiszen a könyvolvasók és a könyvvásárlók 
táborának növelése egyaránt érdeke mindenkinek, 
érdeke az egész magyarságnak. 

Éppen ezért elszomorító az, ami a könyvna-
pokkal és a könyv ünnepe körül Szegeden törté-
nik. A szomorúságra már 

a budapesti kiadóvállalatok 

okot adtak, amikor könyvnapi kiadványaik legy-
zékét összeállították és meghatározták a köliyv-
napi könyvek árát. Ha végignézzük a könyvnapi 
kiadványok jegyzékét, kiderül, hogy alig akad 
egy-két olyan könyv, amely alkulinas a könyvnap 
gondolatának népszerűsítésére, dc még kevesebb 
olyan könyv akad, amelynek ára megfelelne a 
könyvnap céljainak. 

öt, hat, nyole és huszonkilenc pengős 
kiadványokkal a mai viszonyok között 

nem lehet a literaturát propagálni. 

De nem lehet könyvnapot csinánl ugy sem, 

ahogyan azt 
a szegcdi kereskedők 

elképzelik már hosszú és meddő esztendők óta. fi 
könyvnap go.idolaiának lényege az, hogy ezeken » 
napokon ünnepelni kell a magyar könyvet, tehát 
szívvel, lélekkel, oda kell állni a gondolat szolgá-
latúba és könyvnapok ünnepi jellegét megfelelő 
külsőségekkel is ki kell domborítani. Szegeden ez-
zel szí ntben az történik, hogy a szegedi könyvke-
reskedők kiállítanak üzleteik elé néhány rozog:i 
állványt, arra ráraknak néhány könyvet, azlán 
nyugodtan várják, hogy akad-e valaki, akiben föl-
ébred a hajlandóság a könyvvásárlásra. A szegedi 
könyvsátrak nem diszei az uccának, hanem —« 
csúfítják a város legszebb részét. Ilyen könyvnap 
Budapesten például az év minden hétköznapja, hi-
szen a pesti körutakon lépten-nyomon találkozik' 
az ember hasonló gonddal összetákolt uccai, vagy 
kapualatti könyvsátrakkal. 

A könyvnapok ünnepi hangulatának és fényé-
nek emelése céljából csütörtökön Szegedre érke-
zett három . ' 

erdélyi Író, 

báró K e m é n y János, K o v á c s László és Ta-
m á s i Áron. Azért jöttek, hogy spgitségére legye-
nek a szegedi könyvkereskedőknek, bogv megje-
lenjenek az egyes sátrak elölt és aláírásukkal lás-
sák el vevőre akadó könyveiket. Sajnos, nem sokí 
aláírni valójuk akadt. 

Egyik-másik szegedi könyvkereskedő ráadásul 
még arra szerette volna felhasználni a könyvnapl 
alkalmat, hogy üzletének legiiálulsó poteiin poro-
sodó és régen salátává vált ócskaságaitól megsza-
baduljon. 

A szegedi könyvnap sivárságát kissé enyhíti az 
a sátor, amelyet az 

egyetemi ifjúság 

úgynevezett egységmozgalma állított fel a Kos-
sulh-szobor előtt és amelyben a fiatal egyetemi 
hallgatók és hallgatónők propagálják vidám lel-
kesedéssel a fiatal magyar Irók munkáit. 

A Tömörkény-Társaság csütörtökön reggel ün-
nepi misét celébráltatott a fogadalmi templómhan, 
majd nyilvános ülést tartott a kulturpalótábin, 
ahol dr. P á l f y György kulturtanácsnok besze-
det mondott, dr. L u g ó s l Döme elÖHdást tar-
tóit, dr. N é m e d y Gyula pedig verseket adott 
elő. . 


