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Képviselet: Holczer László Budapest, VI., flndrássy ut 33. H.2 

Az egyelem 
Marsigli-ünnepsége 

A szegedi egyetem — mint jelentettük — va-
sárnap tartja meg Marsigli-ünnepélyét, amelyre 
számos olasz vendég érkezik Szegedre. 

Marálgli La jos Ferdinánd gróf olasz katona és tu-
dományos iró volt, született Bolognában 1658 ju-
lius 10-én. Miután tudományos képzettségét szülő-
városában megszerezte, Törökországban tett uta-
zásokat. Visszatérése után Lipót császár szolgá-
latába lépett és kitüntette magát a törökök elleni 
harcokban, melyeknek során egy csatározásnál a 
Rába mellett megsebesült és fogságba esett. A 
katonák, akik foglyul ejtették, egy pasának adták 
el, aki magával vitte Bécs ostromára. 1684-ben 
kiváltották a fogságból és ekkor résztvett a spa-
nyol örökösödési háborúban. 1703-ban Arco gróf 
parancsnoksága alatt Alt-Breisach várának má-
sodparancsnokává nevezték ki. A várat védői a 
burgundi hercegnek feladták és Aroo és Marsigli 
haditörvényszék elé kerültek, amely az elsőt ha-
lálra, az utóbbit pedig rangjának elvesztésére 
ítélte. A közvélemény azonban ártatlannak ilélte 
őket. Marsigli ezután életét tudományos kutatás-
nak szentelte, nagy utazásokat tett egész Euró-
pában. 1712-ben gyűjteményeit szülővárosának 
ajándékozta, ahol ezek a bolognai tudományos és 
művészeti akadémia magvát szolgáltatták. Meghalt 
1730 november 1-én Bolognában. Marsigli tagja volt 
a londoni Royal Societynek és a párisi Tudomá-
nyos Akadémiának. 

Munkáinak száma a húszat meghaladja. Ezek 
között vannak: emlékiratai, Breve ristrétto del 
saggio flxleo Intorno alla storia del maré: Stato 
mllftare deli, impero ollomano, megjelent Amster-
damban 1732-ben olasz és francia nyelven; Osser 
varion! inlorno al Bo^fl1"« Traclo, megjelent Ró-
mában 1681-ben és a Danubius pannpnico mystikus 
hatkötetes nagy munka, amely temérdek érdekes 
történelmi és tudományos adatot tartalmaz a du-
nai országokról. Ez a munka a XVII-ik századbeli 
Magyarországnak egyik legjobb ismertetése. 

Sauer ma nyolckor Tisza. 
x A szeszélyes időjárás óvatosságra int. Már 

most vegye meg hócipőjét és hócslzmáját DEL-
KA-nál. Ár, forma, minőség meglepetés. 3g 

— Az ipartestületi Kinizsi Levente Egyesület 
szombaton este 9 órai kezdettel zenekarának meg-
szervezésére bálát rendez, 
"x A szegcdi zsidó nőegylet hólabdauzsonnáját 

6-án, csütörtökön délután 5 órakor tartja a VI-
rágh-cukrászdában. Háziasszonyok: Szécsi Izsóné, 
C.erle .Tenőné és dr. Kiss Menyhértné úrasszonyok, 
akik szívesen látják a nőegylet összes tagjait. 165 

AZ IDO 
S Z E G E D : 

A szegedi egyetem földrajzi lntéze-
lének mctcorologiai obszervatóriuma 
jelenti, hogy szerdán Szegeden a hő-
mérő legmagasabb állása 13.4 fok Cel-
sius, legalacsonyabb 7 6 fok Celsius. 
A barometer adata 0 fokra és lenger-
szlnre redukálva reggel 745 5 mm., este 
7506 mm. A levegő relatív páratar-
talma reggel 10n százalék, délben 80 
százalék. A szél Iránya délnyugati, 
erőssége 3—5 volt, 

R U D A P E S T : 
A Meteorológiai intézet Jelenti este 

10 órakor; Hazánkban még minden-
felé, volt kisebb eső Estére kelve a 
szél megé'énkUlt. A hőmérséklet nyu-
gaton S—9 Celsius fokig, egyebütt 12 
—13 Celsius fokig, Debrecenben 16 
Celsius fűkig emelkedett. 

Pr-gnózi.s: A szél gyengülése, az 
eső megszűnése és átmeneti lehűlés 
után az időjárás javulása várható. 

Az asszony 
összeszurkálta férjéi 

(A Délmagyarország munkatársától.") Kedd-
ről szerdára virradó éjjel végzetesen végző-
dött egy családi perpatvar a Boszorkánvszi-
get-xiccában. Gál Mihály államvasuti kalauz 
felesége tudta nélkül csak későn tért haza. Az 
asszony zokon vette, hogy férje kimaradási en-
gedély nélkül hagyta ott otthonát és amikor 
éjféltájban hazatért, szigorúan felelősségre 
vonta. A házastársak összevesztek, szó szót 
követett, aminek az lett a vége, hogy Gálné 
felkapott egy konyhakést és beledöfte urának 
testébe. Gál kiabálására és jajveszékelésére 
összefutottak a házbeliek, akik a földön ta-
lálták az eszméletlenül fekvő Gál Mihályt. 
A szerencsétlen embert ekkor már siránkozva, 
bünbánólag kötözgette harcias felesége. Ki-
hívták a mentőket, akik beszállították a sú-
lyosan sérült embert a sebészeti klinikára. 
Gált nyomban megoperálták és remélik, hogv 
megmenthetik. Az asszony ellen a rendőr-
ség megindította az eljárást. 

Kosztolányi Dezső székfoglalója 
a Kisfaludy Társaságban 

Budapest, november 5. A Kisfaludy Társa-
ság szerdán délután tarlott felolvasó ülésén 
Bcrzeviczy Albert elnöki megnyitójában me-
leg hangon parentálta el a kedden eltemetett 
Szabolcska Mihályt, majd Kosztolányi Dezső 
tartott székfoglalót Bartóki József örökében. 
Voinovich Géza felolvasása után Kéky Lajos 
titkár közölte, hogy Kisfaludy Károly halálá-
nak 100-ik évfordulója nevémber 2Í-én lesz. 

BDCHFa'szén'koksz 
W T e l e f o n 1 - 2 6 . » 

Aranyműves műhelyemet 
i t f r e l y e z i e m K á r o l y i u c c a 3 . s z á m a l á , dr. Salgó é s Társa textiláru-

üzletével szembe. Műhelyemet é s üzletemet megnagyobbítva, abba a kellemes helyzetbe jutotlam, 
hogy i. t. megrendelőim é s vevőim igényeit fokozottabb mérvben is kielégíthetem. 

Monogram, címer, díszvésés. 57 F. Molnár Béládé« aranyműves. 

— Súlyos baleset munka közben. Súlyos sze-
rencsétlenség érte szerdán délelőtt K i s Pál 41 
éves Máv. munkást, akinek a feje munka közben a 
gyalupad közé szorult. A gép Kis Pál álkapcsát 
összezúzta. Súlyos sérülésével a sebészeti klinikára 
szállították. 

x Leszállítóit áron vásárolhat bnlort az Aszta-
losmesterek Bútorcsarnokában, Szendrényi G. és 
Torsai. Dugonics tér 11. n 

— Életfogytiglani fegyházra itéllék a rele=ég-
gyükos gazdát. Budapestről jelentik: Mi i l e i Ist-
ván iváncsai gazda a mult év januárjában ösz-
szeverte feleségét, majd a kútba dobta. A nyo-
mozás megállapította, hogy Miileit anyja bujtotta 
fel a gyilkosságra. Az ügyet ma tárgyalta a Kúria 
és Miileit életfogytiglani fegyházra, anyját pedig 
15 évi fegyházbüntetésre ítélte. 

— Dinnyés Ferenc kiállítása nyitva november 
9-től 23-ig. 

Elhájasodásnál, köszvénynél és cukor-
betegségnél a természetes „Ferenc Józseí" 
keserűvíz javítja a gyomor é s a belek működé-
sét és előmozdítja az emésztési Az anyagcsere-
bántalmak gyógyító el járásainak több kuta-
tója megállapította, hogy a Ferenc Jözsef 
viz-kura nagyon szép eredményre vezet. A 
Ferenc József keserűvíz gyógyszertárakban, 
drogériákban é s íüszerflzlelekben kapható, RÍ 

— Varieté, »Csudabár«, Drink Sálon a novom-
ber 15-1 riporterbálon. A november 15-i ripor-
terbál rendezőbizottsága a bálrendezés előmunkála-
taival már jórészt elkészült. A meghívókat va-
sárnap küldik szét és az erre vonatkozó igénye-
ket akár személyesen, akár telefonon, vagy le-
vélben a Kass portásánál lehet bejelenteni A 
bál a Kass emeleti nagytermében s a nagyterem 
mellett elhelyezett két kisebb teremben fog le-
folyni A három helyiséget eredeti ötletekkel épí-
tik ki. A nagyteremben felépitik a »Csudabárt«. 
Szenzáció« varieté műsora lesz a Csudabárnak s 
az egj'es számok a táncok közötti szünetekben 
peregnek le. Éjfélkor megjelenik az Éjféli Riport 
című lap-persziflázs. A Csudabár előtti helyiséget 
Americain Drink Salonná alakítják át, a mellette 
levő helyiségben pedig Télikertet varázsolnak. A 
belépőjegyeket és a Csudabár 18 páholyjegyét elő-
vételben árusítja a rendezőség. 

Zürichi deviza zárlat: Páris 20.22.5, Londoű 
25.03 egynvolcad Newyork 515.45, Brüsszel 71.82 5, 
Milánó '26.97.75, Madrid 57.80, Amsterdam 207.42.5, 
Berlin 122.75, Bécs 72.62.5, Szófia 3.73, \ Prága 
15 28.25, Varsó 57.75, Budapest »020, Belgrád 9.12 
tizenháromtizenhatod, Bukarest 3.06. 

Budapesti valuta zárlat: Angol font 27.67—27.82, 
Belga frank 79.40—79.80, Cseh korona 16.84—16.96, 
Dán korona 152.40-153.00, Dinár 10.04—10.12, Dol-
lár 570.10—573 10, Francia frank 22.30—22 60, Hol-
landi forint 229.35-230.35, Lengyel zloty 63.70— 
64.10, Leu 3.36—3 40, Léva 4 12—4.18, Lira 29.70— 
30.00, Német márka 135.65—136.25, Norvég korona 
152.40-153.00, Osztrák shilling 80.20—80.60, Svájci 
frank 110.60-111.10, Svéd korona 153.00—153.60. 

Irányzat: A mai értéktőzsde irányzata egyenet-
len volt. A párisi értéktőzsde megnyugodása és a 
jobb frankfurti árfolyamok nyomán a nyitás barát-
ságos volt, később azonban a helyi eladások némi 
nyomást gyakoroltak az árfolyamokra, ugy, hogy 
kisebb gyengülés volt észlelhető. A tőzsdeidő ké-
sőbbi folyamán berlini jelentésekre szilárd irány-
zat kerekedett felül, amely zárlatig megmaradt 
A forgalom mérsékelt volt. A fixpiacon az árfolya-
mok stabilok, a valuta- és devizapiacon New-
york árfolyama 10 fillérrel magasabb. 

Határidős terménytőzsde zárlat: Buza máre. köt. 
15.56, zárlat 15.56-15.57, máj. kőt. 15.68, zárlat 
15.68-15.69. Rozs márc. köt. 8.70. zárlat 8.70— 
8.71. Tengeri máj. köt. 11.86, 11.46, 11-57, zárlat 
11.57—11.58. Transit tengeri máj. köt. 9.40, zár-
lat 9.40. Az irányzat gyenge, a forgalom csendes. 

BudapeMI terménytőzsde zárlat: Buza 77-es ti-
szavidéki 14.00-14.65, 78-as tiszavidéki 14.15—14.80, 
79-es tiszavidéki 14.30—15.05, 80-as tiszavidéki 14.40 
-15.25, 81-es tiszavidéki 14.40—15.45. Rozs 7.56— 
7.60. Takarmányárpa I. 12.75-13.25, II. 11.75— 
12.10. Sörárpa felsőmagyarországi 18.50—20.00. 
egyéb 14.50-16.75. Zab I. 16.25—16.75, II. 15.75 
—16.00. Tengeri tiszavidéki 13.80—13.90. Korpa 7.00 
—7.20. Az irányzat gyenge, a forgalom csendes. 

Csikágói terménytőzsde zárlat: Buza lanyha. De-
cemberre 73—72 hétnyolcad, márciusra 76 ötnyol-
cad— egvkettcd, májusra 79 egynyolcad—79. Ten-
geri alig tartott. Decemberre 71 hétnyolcad, már-
ciusra 74 háromnegyed, májusra 77 hétnyolcad. 
Zab lanyha. Decemberre 30 háromnegyed, már-
ciusra 32 háromnegyed, májusra 34 egynyolcad. 
Rozs lanyha. Decemberre 42 egynyolcad—egyne-
gyed. márciusra 46 egynegyed, májusra 48 egy-
ketted. 


