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d i v a f f o r m á k b a n , minden s z i n b e n Pollák Testvéreknél. 

Meghall Fuad, Egyiptom királya 

fos feltüntetését 
Dr. Mester János egyetemi tanár a Várady-

féle minősítéssel kapcsolatban kijelentette, hogy 
az ügyről csupán annyit tud, amennyi az ira-
tokban benne van. Váradyt a kar kitűnő tiszt ' 
viselőnek tartotta. Előtte egy alkalommal 
Pettykó kedvezően nyilatkozott Várady Irén-
ről. Kijelentette Pettykó előtte, hogy ő nem 
«llensége Váradynok és Várady csak azért nem 
léphet elő, mert hátul van a rangsorban. Be is 
mutatta neki a napidijasok rangsorát. A böl-
csészeti karban az volt azonban az álláspont, 
hogy ez nem vonatkozhat Váradyra, mert Vá-
rady magasabb kvalifikációval rendelkezett, 
mint a többi napidíjas. Arról, hogv a kineve-
zés elmaradásának Pettvkó elminősitése lett 
volna oka, azt nem tudja, erről az ügyről tanú 
nem tárgyalt a minisztériumban. Soóky Ist-
ván eltiprásárói nem tudott vallomást tenni. 
Kijelentett«, hogy Pettykó risztről nem tar 
posztalt dr. Németh Sándor ellen irányuló ab 
eiót-. 

A tárgyald* ezzel véget is ért, szerdán reg-
gel 9 órakor folytatják a tanúkihallgatásokat. 

Mennyi pénz volt 
a tiszthelyettes 
tárcájában 

(A Délmagyarortzág munkatársától.) Dr. 
Ráday László járásbiró kedden délelőtt tár-
gyalta Jármai György nyugalmazott tiszthe-
lyettes rágalmazási perét. Jármait a városi 
gőzfürdő felügyelője, vitéz Böde István jelen-
tette fej. Jármai nemrégiben ittasan tért be a 
gőzfürdőbe és a kabinjából kijövet átadta nén-
7,ét megőrzés végett a felügyelőnek. Amikor 
Böde kezébe tette a pénzt, megjegyezte, hogy 
120 pengőt ad át és odébb lépett. Az egyik kabi-
non figyelmeztette, hogy csak 110 pengőt ka-
pott, ne vegye át a pénzt. A felügyelő nyom-
ban viasza is adta Jármai pénzét azzal, hogy 
most már nem őrzj meg, mert az előbb megté-
vesztette. Jármai nagy patáliát eeapott, hogy 
vttix Böde 10 pengőt kivett a pénzhői. 

Defekt: ' került elő. aki nyomban megálla-
pította, hogv Jármai nem js adhatott át 150 
pengőt a felügyelőnek, mert nem is volt anv-
nvi pénze. 153 pengő nyugdijat kapott és eb-
ből 38 pengőt saját bevallása szerint kifize* 
tett korábban. A tiszthelyettes ennek ellenére 
i« fenntartotta azt az állítását, hogy a felje-
lentő 10 pengővel megkárosította. A járásbiró' 
sági tárgyaláson azzal védekezett, hogy tény. 
leg 120 pengőt adott át Bődének és csak 110-
et kapotí vissza, tehát igazat állított, amikor 
meggyanúsította Bődét. A kihallgatott tanuk 
azonban határozottan vallották, hogy csak 110 
pengőt, adott á t a felügyelőnek és az nyomban 
visszaadta reki amikor figyelmeztették a do-
biam. A hijóság rágalmazásban mondotta ki 
bűnösnek Jármait és ezért 15 napi fogházra 
ítélte Járma az Ítélet ellen fellebbezett. 

Mohelvhelviséq 
»amecmuitkálé, vaçy texti UzamneK igen al-
knimso k iadó. Világítási és motoráram bant Ugyanott 

raktárhelyiség. Madáoh u. 16 » 

Karió, április 28. Fuad király az éjseakát 
rosszul töltötte, de haláltusája még nem kez-
dődött meg. Környezetének tagjai szerint reg-
gel teljesen eszméletén volt és többször látszó-
dott, hogy mély töprengésben van elmerülve. 

Reggel orvosai szérumbefecskendezést akar-
tak rajta végrehajtani, de a király nem engedte 
meg és ezeket mondotta: 

— Már nem érdemes, hagyjanak meghalni! 
A délelőtti órákban Mahar pasa miniszter-

elnököt fogadta, akit az ország főheiytartójává 
nevezett ki. 

A király ogész délelőtt folyamán a gyengeség 
jeleit mutatta, de kata-sztrófa bekövetkejésé-
re nem számítottak. 

13 óra 30 perckor állapota váratlanul rnasz 
rá fordult, hirtelen elvesztette eszmtlet.it te 
többi már nem tirt magához, Snivbinulds öl' 
te meg. 

Fuad király temetése csütörtökön tez. 

I. Faruk király. 

Egyiptom uj királya jelenleg tanulmányait An-
gliában végzi. A 16 éves ifjú király szálas 
termetű és kellemes arcú fiatalember, aki emel-
lett igen jó modorú és jó fellépésű angol neve-
lésű gentleman. 1933-ban, vagyif 13 éves ko-
rában atyja felső Egyiptom hereegévé nevez» 
te ki. 
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II szegedi egyetem 
bucsuta a halott dr. Poór 

Ferenc professzortól 
(A Délmagyarország munkatársától.) A sze-

gedi egvetam kedden délelőtt búcsúzott #1 nagy 
haluttjától. dr. Poór Ferenc egyetemi tanár-
tól. A koporsóf az egyetem előcsarnokában ra-
vatalozták fel. A csarnokot, zsúfolásig megtöl-
tette a kar társak tanítványok és tisztelők se-
rege. A gyászszertartást dr. Mes'ier János egye-
temi tanár végezte. Búcsúztatójában hangoz-
tatta, hogy ő volt az elhunyt lelkiatyja, több-
ször nyújtott neki vigaszt és csodálta azt a 
hősiességet, amellyel a professzor súlyos beteg-
ségét viselte. 

Ezután dr. Dttrói Gábor rektor az egyetem 
nevében búcsúzott «1 dr. Poór Ferenctől. Azzal 
kezdie búcsúztatóját, hogy amikor az egyetem 
tanácsa ele keriil valamilyen ügy, akkor a ha-
tározathoz odateszik: — igy döntött a tanács 
bölcsestígc Most is együtt van a tanács, hogy 
megjelenjen egvik nagynevű tagjának végtisz-
tességén. Méltatta az elhunyt érdemeit és han-
goztatta, hogy nagy tudása révén nemcsak or-
szágosan. hanem külföldön is ismertté tette ne-
vét. Igazi orvps volt, aki a betegekkel szemben 
mindig meyé •tési tanúsított. 

— Az egyetem tanácsa — mondotta végül a 
rektor —„ amely virágokból szőtt koszorút 
helyez R ravatalra, ezt nemcsak a megemléke-
zés szimbólumaként teszi, hsnem kitüntetést 
ad annak az embernek, aki a földi életben hő' 
siesen viselte a szenvedéseket. 

Dr. Berde Károly, a pécsi egyetem nyilvános 
yndkiviili tanára, azoknak a nevében búcsúzott 
el az elhunyttól, akik mesterének tekintik a 
kiváló oivostenárt. 

Dr. Fejtő Kálmán egyetemi magántanár a 
klinikai személyzet nevében búcsúztatta dr, 
Poór Fereneet, méltatta érdemeit, a nagyszer 
rii orvost, a jó embert, aki mindig lelkes barátr 
ja és oktatója volt tanítványainak. A tanítvá-
nyok részéről Popják György ötödéves or-
vostanhallgató beszélt. Ezután a koporsót aiv 
•óra tették és Budapestre szállították, ahol 
szerdán délután 3 órakor helyezik örök nyuga-
lomra a kerepesi temetőben, a esaládi sirboltba. 
A temetésen résztvesz a szegedi egyetem taná-
csa. 

P o é r Ferenc, mint az if júság barátja emlé-
kére az egyetem orvosi kara nagyobb összeget 
ajánlott fel diákjóléti célokra. 

TARTÓS ONDOlflL S 

n fajok haldoklása 
(A Délmagyarorseég munkatársától.) Az Era«r 

ricana által rendezett katolikus szabadegyetem ke-
retében kedden este tartotta befejez« előadását dr. 
S o m o g y i József főiskolai tanár „Népek és fa-
jok haldoklás«" címmel. Az előadáson nagyszámú 
érdeklődő közönség jelent meg. Bevezetőüíelmon-
dotta, hogy a Darwinizmus tanítása szerint a lét-
közdeleinben a tehetségesebb egyének és fajok 
foglalják el az élet színterét a gyöngébbek elől. A 
tapasztalat azonban sok tekintetben éppen ennek 
az ellenkezőjét mutatja. A világtörténelem nagy-
jainak utódjait ma már hiába keressük, uralko-
dók, főnemesi családok haltak ki nyomtalanul né-
hány generáció alatt. A népes fajok közftl első-
sorban a legműveltebbek közelednek a pusztulás 
fejé. Az ókor legkiválóbb ríépei: sssjjrok, babilo-
niak, a rómaiak, teljesen elpusztultak é$ a piai 
kujturnépek legtöbbjénél is megkezdődött « lassn 
haldoklás, Magyarországon is évről-évre csökken 
a születési arányszám és ma már ott tartunk, hogy 
két magyar csecsemő születésére három román és 
három jugoszláv születés esik. A születési arány-
szám csökkenésének legfontosabb oka a szaporo-
dásnak mind veszedelmesebben terjedő mestersé-
ges meggátlása. Ez ellen megfelelő erkjölesi, pe-
dagógiai és szociális eszközökkel kell küzdeni és 
rsökkenteni kell azt a különbséget, amely a sok-
gyermekes és a gyermektelen egyének szooiátip 
lielyzeto között mutatkozik. De. fontos a halálozási 
arányszám növekedése is ebben a statisztikában A 
halálozási arányszám emelkedése gazdasági kérdé-
sekkel függ össze, a nagy nyomor miatt mutatko-
zik ez a kedvezőtlen helyzet. Radikális intésedé, 
sekkel meg kell szüntetni a kiáltó aránytalanság, 
kat A jövedelem megoszlása terén. E téren sok Win 
terheli az önző, kíméletlen kapitalizmust, araeliy 
ellen ma világszerte elzúg a panasz. 

Ab álláshalmozók mentalitása ellen kústjsnl 
kell, bármilyen fajú egyénnél mutatkozik az Meg-
becsülést érdemel — folytatta előadását az a 
zsidó, aki faji hovatartozása ellenére képes volt 
levetni a rossz értelmű zsidószellemet Ez a nem 
fgji, hamem szellemi antiszemitizmus nem hoz po-
gányságot a zsidóság helyébe és megegyezik az 
egyház szellemével is, amely, miként az ftröV Bí-
ró! nem b vért. a fajt, hanem a szivet, lettet .jézt. 

MOLY KÁR 
e l len s z ő r m é i 

biztonságban 
Rosmannál 
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