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V F Szerda. Róni. kath. Gertrúd. Pro-

testáns Lipót. Nap kél 7 óra 5 perc-
kor, nyugszik 4 óra 24 perckor. 

Szegeden a gyógyszertárak Közül szolgálatol 
tartanak: Apró Jenő Kossuth Lajos-sugárut 59. 
(telefon 1996), Borbély József Tisza Lajos-körűt 
20 (telefon 2268), Butcsu Barna Kálvária-tér 7. 
(telefon 3278), Gerle Jenő Klauzál-tér ü. (telefon 
1359), Moldván Lajos Újszeged. Vedres-ucca 1. 
(telefon 1846), Nagy Gy. örök.: bérlő Takács I., 
Botdogasszony-sugárut 31. (telefon 2125). Selmecii 
Béla Somogyitelep IX a 489. (telefon 3425), 

A z i d ő 
A Szegedi Meteorologiai Obszervatórium je-

lenti; Szegeden a hőmérő legmagasabb állása 12.4 
C, a legalacsonyabb 8.6 C. A barométer adata null-
fokra és tengerszintre redukálva reggel 755.0 mm, 
este 755.0 mm. A levegő páratartalma reggel 95 
százalék, délben 95 százalék. A szél iránya észak-
keleti, erőssége 1—2. A lehullott csapadék meny-
nyisége 4.3 mm. 

A Meteorológiai Intézet jelenti este 10 órakor: 
Sok helyütt, főleg a déli részeken esők. A hőmér-
sékleti viszonyok még nem változnak lényegesen. 

— A kereskedők szövetségének tiltakozása 
az yjabb kedvezményes utazás ellen. A Sze-
gedi Kereskedők Szövetsége ma szerdán este íél 
9 órakor a Lloyd Társulat helyiségében nagy-
tanácsi ülést tart, melynek egyetlen tárgya: 
tiltakozás a karácsony előtt, december 2—10 
között „Rádióhét" cimén engedélyezett ujabbi 
ötvenszázalékos vasúti kedvezmény ellen. A 
szövetség elnöksége ezúton is kéri a tagokat, 
hogy az ülésen minél nagyobb számban jelen-
jenek meg. 

— Szentgyörgyi professzor előadása. Dr. 
Szentgyörgyi Albert egyetemi tanár csütörtö-
köd este 9 órakor tartja népszerű előadását a 
C-vitaminról az Alföldi Utazók és Kereskedők 
Egyesülete disztermében (Kálvin-tér 6.) Ven-
dégeket szívesen látnak, belépődíj nincs. 

— Szerdán ülést tart a közigazgatási bizott-
ság. A közigazgatási bizottság szerdán délután 
négy órakor tartja dr. Somogyi Szilveszter pol-
gármester elnökletével novemberi rendes ülé-
sét. 

— Szabadegyetemi előadás. A Ferenc Jó-
zsef-Tudományegyetem Barátainak Egyesü-
lete ma délután 6 órakor az egyetem aulájában 
(Dugonics-tér) szabadegyetemi előadást tart. 
Előadó dr. Miskolczy Dezső egyetemi ny. rk. 
tanár „öröklődés és a nevelés" cimmel. A be-
lépés díjtalan. 

— Kinevezés. Az igazságügyminiszter dr. 
G o l t n e r Dénes és dr. P a r a s z k a y Gyula 
bírósági titkárokat, valamint dr. R e g d o n 
László törvényszéki jegyzőt önálló működési 
körrel ruházta fel. 

— A vásárhelyi gazdasági egyesület válsága. 
A Vásárhelyi Gazdasági Egyesület hónapokkal 
ezelőtt súlyos válságba került. Egyesek sulvos 
vádakat emeltek az egyesület adminisztratív és 
vagyoni vezetése ellen. A vádak tisztázására 
dr. F a r k a s Béla főispán vizsgálatot rendelt 
el és a vizsgálat lefolytatásával Z i l a h i K i s s 
Tibor gazdasági főfelügyelőt bizta meg. A 
vizsgálóbiztos most befejezte működését. Je-
lentése szerint a gazdasági egyesület elnökét, 
vagy tisztviselőit semmiféle váddal nem le-
het illetni, mert munkájukat mindég lelkiis-
meretesen végezték. Ha voltak is jelentéktelen 
hibák, azok a volt pénztáros járatlanságára 
vezethetők vissza. A válságot — állapította 
meg a vizsgálóbiztos —, nem bűnös mulasztás, 
vagy éppen bűncselekmény okozta, hanem az 
egesz világon uralkodó gazdasági krízis, amely 
ezt a nagvmultu egyesületet sem kímélte meg. 

Esernyő tBS? javítást, áthúzást na-
Bryon olcsón készítek 
Stelner Jözsefné 

KBlcsey ucoa 12. Gázgyár irodával «zömben. Ernyők már 4.80 
PeagStől. — Kész eruyökben nagy választék. 234 

— A MIEFHOB kulturestje. A MIEFHOE sze-
gedi csoportja kedden este nagy érdeklődés mel-
lett tartotta meg kulturestjét, amelyen P ap Ká-
roly, a kiváló fiatal író három finom tollal meg-
irt novelláját olvasta fel a hallgatóság nagy tet-
szése mellett. T a b á k Gyula, a kulturbizottság 
elnöke Pap Károly írói munkásságát méltatta. A 
novellák között R ó n a Pál zongoraszámokat 
adott elő. 

Divatcsikós-% ernyő 6 88 
Fehércégtáblás Borosnál. 

Bsrsüwi főispán 
elhagyta a kórházat 

Bárányi Tibor főispán nyolcheti betegeske-
dés után kedden délben gyógyultan, friss egész-
ségben elhagyta a közkórházat és Oroszlán-
uccai lakására ment. Közvetlenül távozása 
előtt a kórházban a következőket mondotta a 
Délmaqyarország munkatársának: 

— Mondanom sem kell, hogy nagyon rá-
untam már a hosszura nyúlt betegeskedésre. 
De most végre hazamehetek és remélem, hogy 
odahaza egyheti pihenés után teljesen össze-
szedem magamat és elutazhatom háromheti 
utókurára Balatonkenesére. December közepe-
táján jövök haza és átveszem hivatalomat. 
Lehet, hogy Kenese után ellátogatok Nógrád-
ba is, ahonnan szegedi főispánná történt ki-
nevezésem után szinte bucsu nélkül jöttem el. 
Most majd elintézem a bucsulátogatásokat, 
hiszen olyan szeretettel ragaszkodtalc hozzám 
a nógrádiak. 

Elmondotta mé? a főispán, hogy teljesen jól 
érzi magát, az utóbbi napokban alig feküdt, 
a nappalok legnagyobb részét felöltözve, ágyon 
kivül töltötte és sókat sétálgatott a kórház fo-
lyosóin, sőt látogatást is tett. Dr. Lőw Immá-
nuel főrabbit látogatta meg, akinek az állapo-
ta szinttn rohamosan javul és aki néhány nap 
múlva szintén elhagvbatia a kórházat. 

E É L H E I reggeli köpeny BLAUNAL I 
T K5 IS ?R I P S-AO SACHANT! FÉR | 

Geleí professzor előadása 
a szárazföld benépesedéséről 

Az Egyetem Barátai Egyesületének termé-
szettudományi szakosztálya kedden délután 
tartotta meg ezévi első népszerű előadását Dr. 
K i s s Árpád megnyitó szavaiban a népsze-
rű tudományos előadások rendezésének szük-
ségességére mutatott rá, majd dr .G e 1 e i Jó-
zsef egyetemi tanár tartott „Hogyan népesült 
be a szárazföld állatokkal" cimmel érdeke* 
előadást. 

— Már a Szentírásban is azt olvashatjuk — 
kezdte előadását —, hogy Isten előbb a vize-
ket népesítette be és csak azután került sor a 
szárazföldre. Nagyon sok állat eredetét is csak 
ugy tudjuk megmagyarázni, ha feltételezzük, 
hogy vizi lényekbői fejlődtek ki. A természe-
tes terjeszkedési törekvés benne él a vizi álla-
tokban is és ennek folytán igyekeznek kijutni 
a vizből. A vízből való kijutást nagyban elő-
segíti a hold, illetve a hold vonzóereje folytán 
bekövetkező apály, amely után egy darab part-
részlet és vele együtt sok vizi állat szárazon 
marad. A vizből egyszer kijutó állat a csillái-
val távolabb megy a parttól és a tenger mellé-
kén legtöbbször dúsan tenyésző erdőségben él 
tovább és fejlődik, testében, életmódjában hoz-
záidomul a szárazföldi élethez. Ez a fejlődés 
útja- Mi. emberek is a holdnak köszönhetjük 
létezésünket. Az ember is ősi vizi lényből fej-
lődött ki. 

Előadásának végső tanúságaként azt mon-
dotta Gelei professzor, hogy a szárazföldi lény-
ben a magasabbrendüség szerves kapcsolatban 
van azzal, hogv létre jövetele alkalmával gyen-
ge, felnevelését egy egyén, az anya nem bír-
ja és a társadalom segítségét veszi igénybe. 

Az egyetem védelmében 
Jelenik meg Budapesten egy hetilap, amely 

/ többször foglalkozik Szeged dolgaival és min-
den tôle telhetőt elkövet, hogy a szegediek fi-
gyelmét magára terelje Legkedvesebb cseme-
géje a szegedi földbér-politika és kétségbe-
esett erőfeszítéssel igyekszik esztendők óta 
mozgósítani a város ellen a földbérlők töme-
geit. Legutóbb Szeged polgármesterébe mart 
bele olyan parlagi hangon, amilyenre képte-
len lenne a jegeldugottabb falucska újságja is. 
Megtámada Szeged polgármesterét, amiért sík-
ra mert szállni a megcsonkítással fenyegetett 
szegedi egyetem integritásáért. A Délmagyar-
ország, amely nem egyszer vívott igen ke-
mény elvi csatákat S o m o g y i Szilveszterrel, 
de soha nem téved a személyeskedés olcsó ba-
bérokkal kecsegtető mezejére, leközölte a pol-
gármester nyilatkozatát erre a durva táma-
dásra. 

Most azután megjelent a viszonválasz, ha le-
het, még parlagibb, még személyeskedöbb 
hangon. A hetilapocska cikkírója most már 
nemcsak azt az embert mocskolja, aki közel 
husz esztendeje áll a legnagyobb 6s a legma-
gyarabb város élén, hanem ugyancsak pél-
dátlan hangon támadja a Délmagyarországot 
is, amiért kifogásolni merte korábbi cikkének 
hangját és azt a nyilvánvaló tendenciáját, 
amely a vidéki egyetemek ellen irányult. Va-
lótlanságnak minősiti azt az állításunkat, 
hogy első cikkében a vidéki egyetemek szük-
ségtelenségét bizonyítgatta. 

Nem kenyerünk a személyeskedő gorom-
báskodás, de még arra sem vagyunk kapha-
tók, hogy a Délmagyarország nyilvánosságát 
a lapocska és a káromkodó cikkiró rendelke-
zésére bocsássuk, ezért csupán néhány cik-
kéből vett idézettel bizonyítjuk, hogy milyen 
durva ügyetlenséggel és ügyetlen durvasággal 
védekeziíi; az — igazság ellen. 

Ezeket írja? 
„... valóban lehetetlenség, hogy négy teljes 

tudományegyetemet tartson fenn az ország ak-
kor, amikor a legnagyobb gazdasági nehéz-
ségekkel küzd..." 

(Ezt a mondatot, kissé merfcsz raímKszfïkà-
val úgyis lehet értelmezni, hogy nincs szük-
ség négy teljes egyetemre, de négy megcson-
kított egyetemet esetleg elbír az ország. A' 
helyes értelmezést a következő mondat adja 
meg:) 

„Már a tanító és a Jegyző is sok nekik, de 
nem sok a« egyetem". 

El kell ismerni, hog yszó van az írásmű ben 
az egyetem megcsonkításának szükségességé-
ről is, de — amint az kétségbevonhatatlanul 
és letagadhatatlannl kiderült ezekből az idé-
zetekhői — a handabandázó cikkiró első cik-
kében szükségtelennek tartotta a vidéki egye-
temeket, bármennyire is röstelli most, utólag, 
ezt a súlyos — melléfogást 

— Szakelőadás. Az Egyetem Barátai Egyesüle-
tének természettudományi szakosztálya értesiti 
tagjait és az érdeklődőket hogy ötödik szakülé-
sét szerdán délután 5 órakor tartja meg a II. szá-
ma vegytani intézet előadótermében a Templom-
téren. A szakülés tárgya: 1. K i s s Ferenc: 
„Adatok a kallócserebogár biológiájához." 2. B a-
l á z s Károly: „Spirochaetisis Szegedvidéki ba-
romfiakban." 3. H o r v á t h Péter: „Woodruffía 
Seegedkörnvéki előfordulása és tápláléka." Ülés-
elnök: dr. N á r a y - S z a b ó István. Az előadá-
sokra vendégeket szívesen lát ar. elnökség. — Az 
egyetem barátainak egyesületének bölcsészeti szak-
osztálya szerdán délután 6 órakor az egyetem 
arehaeologiai intézetében (Szukováthy-tér 1.) ülést 
tart. Előadó dr. De é r József „A trónöröklés Ma-
gyarországon a X—XII. században" cimmel. Be-
lépődíj nincs. 

x Rtibin fotelágy 98 P. Reeamier 125 P-tfll. 

— Előadás. A Magyar Cionisa Szövetség szegedi 
csoportja csütörtökön este 8 órakor tájékoztató 
előadást rendez a palesztinai elhelyezkedés lehető-
ségeiről a zsidó hitközség székházának földszint-
jén. 
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