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Huszti professzor 
vallomása 

a Pelíykó—Lázór ügyben 

Budapest, május 15. A szegedi törvényszék 
Vaday-tanácsa pénteken folytatta a Pettykó 
—Lázár ügyben a főtárgyalás a pestvidéki 
törvényszék esküdtszéki termében. 

Dr. Huszti Jőzsef egyetemi tanárt hallgat* 
ták ki. A tanú elmondotta, hogy abban az idő-
ben ő volt a szegedi egyetem bölcsészkari dé-
kánja. Kifogások merültek fel a diplomadijak-
nak 25 pengőben való megállapítása miatt. 
Pettvkó azt mondotta, hogy Hollandiából sze-
rezte be a különleges finomságú diplomapa-
pirt, holott hallomásból ugy értesült, hogy 
Szegeden vásárolta, azokat és az eredetileg 
állított 4—5 pengős ár'helyett mindössze 40 
fillérjéba került darabja. Az egyetemi tanács 
arról ie tárgyalt, hogy a tanácsjegyző, miért 
kap ugyanannyit az avatási díjból, mint a 
dékán. 

Ezután Terbócz Miklós miniszteri osztály-
tanácsost hallgatta ki a bíróság, aki elmon-
dotta, hogy abban az időben rengeteg pa-
nasz érkezett a minisztériumba, ugy, hogy 
csak homályosan tud visszaemlékezni az ezek-
kel kapcsolatos vizsgálatra és azok fejlemé-
nyére. 

A tanács a tárgyalás folytatását szombatra 
halasztotta. 

Minden nap hatalmas 
tömegek keresik fel 

a Budapest Nemzetközi 
Vásárt 

HéJfőn délig lehel Budapestre féláron 
utazni 

Budapest, ma.^s 15. Zsúfolt csarnokok és 
pavilonok, hömpölygő emberáradatok a vá-
sárváros széles uccám és tágas terein. Vidám 
jókedv, remek hangulat. Reggeltől estig. Igv 
van ez a vásár megnyitása ota minden áldott 
napon. Esténként százezernyi tömegek viszik 
szét a városha a vásár csodás látványosságai-
nak hirét és ez a hir másnapra újra százezres 
tömegeket vonz. Soha, még megközelítően 

volt ekkora sikere egyetlen vásárnak sem. 
Külföldről is, vidékről is sokkal többen jöt-
tek. mint bármikor az előző években. A vásár 
területében és kiállítóinak számában ezidén a 
tavalyihoz képest 30 százalékkal nőtt és immár 
bizonyos, hcgv látogatóinak száma legalább 
of) százalékkal lesz több, mint volt a mult év-
ben. 

Mi ennek a hatalmas sikernek az oka? Min-
denki más és más választ ad erre a kérdésre. 
A legtöbben mégis a technika ama legújabb 
csodáit tartják ellenállhatatlan vonzerőnek, 
amelveket maga a közönség is megnézhet, ki-
próbálhat, kiélvezhet. A tizpengős Budapest 
feletti körrepülést, az Arpád-tipusu motorkocsit 
és a Léi-vezér nevü luxus motoroskocsit, 
amely az utazás technikájában és az utazás 
kényelmében mutat hallatlan fejlődést. Mások 
viszont a magyar falut tartiák a legszebbnek. 
Csodálatos színek, még csodálatosabb formák: 
minden, minden, amit a magyar népművészet 
valaha csak megálmodott és megalkotott. Na-
ponta ezren, meg ezren vannak, akik legin-
kább a Hivatrevüre kíváncsiak, amelv mara-
dik nélkül vonultatia fel az ámuló nézők sze-
mei előtt a legfrissebb divatot és a legreme-
kebb divatkreációkat. Vannak viszont, akik 
az élelmiszer- és italkóstolók olcsóságát di-
csérik elragadtatva és napestig kóstolgatják a 
finom falatokat s a még finomabb kortvokat. 
Az olcsó vásárfiák ís csábitanak mindenkit: 
egészen uj, modern játékszerek, kiváló pipe-
recikkek, praktikus és mutatós lakásdiszitő-
tárgvak és rengeteg uidonság a vásár leghan-
gosabb részén: az uidnnságteriesztők sorain. 

Szikrázva süt a májusi nap Budapest felett, 
*r, egész város ider«n bangos, bizako-
dás és iókedv mindenfelé és ezt a jókedvet 
még csak fokozza az a tudat, bogy a vásár 
igizolvinvaival a vidékiek még egvre jönnek, 
mert máius 18-án, hétfő déli 12 óráig lehet 
féláron Budapestre érkezni. 

Az idő 
A Szegedi Meteorologiai Obszervatórium 

jelenti: Szegeden a hőmérő legmagasabb állá-
sa 21.6, a legalacsonyabb 12 6 C. A barometer 
adata nullfokra és tengerszintre redukálva 
reggel 762.0, este 760.2 mm. A levegő páratar-
talma reggel 83, délben 56 százalék. A szél 
iránya északnyugati, erőssége 3—2 

A Meteorologiai Intézet jelenti este 10 
órakor. Időjóslat: Északi, északnyugati 
légáramlás, a délutáni órákban egy-két 
helyen kisebb záporeső, az éjjeli lenülés 
kissé fokozódik, nappali felmelegedés va-
lamivel erősebb lesz. á 
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— A muzeumi választó-ok. A Nemzeti Mu-
zeum Tanácsa, mint ismeretes, nemrégen ej-
tette meg a jelölést a szegedi muzeum igazgatói 
állására. A pályázók közül dr. B a n n e r Já-
nos szegedi egyetemi rendkívüli tanárt és dr. 
G s a 11 a n y Dezső archeológust jelölte. A 
könyvtártiszti állásra benyuitott pályázatok 
elbírálását elhalasztotta a tanács, bjr szerint 
azért, mert az uj igazgató megválasztását kí-
vánja megvárni. A könyvtártiszti állásra is 
pályázott dr. C s a Í1 á n y Dezső, aki azonban 
most írásban bejelentette dr. Pálfy József pol-
gármesternek, hogy ezt a pályázatát vissza-
vonja és csak az igazgatói állásra benyújtott 
pálvázatát tartja fenn. így tehát S z ő k e Mi-
hály. aki tizenhárom esztendő óta látja el he-
lyettesként a könyvtárosi tisztséget, megvá-
lasztott könytártisztnek tekinthető. 

—• Az Egészségpolitikai Társaság vitája a 
szegedi piackérdésrő!. Az Egészségpolitikai 
Társaság szegedi fiókja tegnap tartotta első ér-
tekezletet, amely bevezetője volt .,A piachygié-
ne kérdés Szegeden" cimü ankétnek. Az érte-
kezleten dr. E r n y e i István egyetemi tanár-
segéd ismertette azokat a normákat, amelyek a 
modern közegészségügy követelmények szem-
pontjából a piac, illetve nyílt élelmiszerárusi-
tásnál kívánatosak, majd azok alapján rámu-
tatott a szegedi piacokon észlelhető közegész-
ségügyi hiányokra. A referátumhoz felkért 
hozzászólók: dr. Acs Sándor b. tiszti főor-
vos, B r e i n o v i t s Vilmos műszaki tanácsos, 
dr. K a t o n a István városi tanácsnok, dr. K o-
g u t o w i e z Károly egyetemi tanár és S z a-
n v i István fővegyész a társaság legközelebbi 
értekezletén fogják a kérdéssel kapcsolatos ész-
revételeiket megtenni. 

— Telefonforgalom Magvarorszák és Mosz-
kva között. Budapestről jelentik: A kereske-
delmi és közlekedésügyi miniszter rendeletet 
adott ki, amelv szerint Magyarország és Orosz-
ország között a távbeszélő forgalom megnyí-
lik. A forgalomban Magyarország részéről az 
összes távbeszélő központok. Szovjetoroszor-
szág részéről Leningrád és Moszkva vesznek 
részt. Háromperces beszélgetés dija 18.50 
aranyfrank. Csak közönséges, sürgős, (magán 
közönséges és sürgős) állami, meghívásos és 
külön meghívásos beszélgetések folytathatók, 
valamint távbeszélő előfizetők neve, vagy 
azoknak száma utáni tudakozódás is kérhető. 

— Móra Panka székfoglalója a kiskunfélegy-
házai Móra Fejenc-Társaságban. A Kiskun-
félegyházai Móra Ferenc-Társaság rögtön, 
megalakulása után rendes tagjává választotta 
M ó r a Pankát, Móra Ferenc leányát, aki Írá-
saival, meséivel komoly sikereket ért már e] és 
akinek irodalmi munkálkodását nagy várako-
zással figyelik. A Móra Ferenc-Társaság má-
jus 21-én! Áldozócsütörtök napján délután öt 
órai kezdettel a félegvbázai városháza közgyű-
lési teremben ünnepélyes felolvasó ülést ren-
dez. amelynek keretébén tartja meg Móra Pan-
ka székfoglaló felolvasását. A felolvasó ülés 
tárgysorozatán szerepel még dr. Szirák Ferenc, 
aki ..Költő világa" cimü tanulmányát olvas-
sa fel, Kissnc Tóth Lenke székfoglalót tart és 
Huszár Jolán novelláját olvassa fel. 

— Tanftóképezdei tanárok gyűlése Szegeden. A 
Tanitóképzőintézeti Tanárok Országos Egyesü. 
lete szombaton délelőtt fél 12 órakor a városháza 
nagytermében közgyűlést tart. ,,Tanítói kózszel-
lemre való nevelés; kapcsolat a végzett tanítvá-
nyokkal" cimen előadást tart S t r a u b Ferenc, 
„A néprajz és tanítóképzés" címen dr. B á l i n t 
Sándor ad elő. 

— Hosszú idő óta fekvő betegek" a termé-
szetes „Ferenc József" keserüvizet nagyon szí-
vesen isszák és annak gyors, biztos és mindig 
kellemes hashajtó hatását általánosan dicsé-
rik. Az orvosok ajánlják. 

— Szombati Titkos-estre jegyek a Délma-

gyarország kiadóhivatalában. 

— A szellemi szükségmunkások ingyen sem 
dolgozhatnak tovább a városnál. A polgármes-
ter rendelkezése értelmében május elsejével 
megszűnt a városi hivatalokban a szellemi 
szükségmunka és a szellemi szükségmunkáso-
kat elbocsájtották. Néhány hivatalban mégis 
tovább dolgoztak a szellemi szükségmunkások, 
akik közölték hivatalfőnökeikkel, hogy mun-
kájukért nem kívánnak díjazást, csupán az a 
céljuk, hogy elfoglaltságuk legyen. A kérdés 
szóbakerült a pénteki referáló ülésen, a tanács 
megállapította, bogy a város semmieselre sem 
fogadhat el ingvenmunkát, főképen azért nem, 
mert r> legtöbb ingyen dolgozó előbb-utóbb 
úgyis segélyért folyamodna. A polgármester 
ennek alapján ugy rendelkezett, hogv a hiva-
talokból még az ingyen dolgozó szellemi szük-
ségmunkásokat is el kell bocsájtani. 

x Fiuggi.vizet Márkusnál, Kigvó-ueca. 

— Tanítók közgyűlése. Az Országos Izr Tani 
tóegyesűlet Alföldi Köre, amely nyolc vármegye 
zsidó vallású tanítóit egyesíti és amelyhez a2 
ujabb átcsoportosítás alapján Csongrád- é-s Csa 
nádmegye is tartozik, közgyűlését az iden Szol-
nokon fogja megtartani. A közgyűlés tárgysoro 
zatán rendszerint egy-egy olyan gyakorlati elő-
adás is szerepel, amelyet később eredményesen 
használnak fel az oktatásügy szolgálatában. Ilyen 
előadásként szerepel a közgyűlés tárgysorozatán 
a zsinórirás bevezetése is, amely a tanítóság kö-
rében általános érdeklődésre tart számot és 
amelyről R á b a Margit tart gyakorlati és szem-
léltető előadást. A közgyűlést L i p p e József el-
nök (Debrecen) vezeti, az egyesületet pedig 
S c b i c h t á n c z Ármin országos elnök és má-
sok képviselik. 
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— Vizumkedvezraény • Szegedi Ipari Vá-

sárra. A külügyminiszter tegnap arról értesí-
tette a város polgármesterét, hogy a május 
31-én kezdődő és junius 11-ifJ tartó VIII. Sze-
gedi Ipari Vásár látogatói szamára vizumked-
vezménvt engedélyezett. Az ipari vásár veze-
tősége áz Idegenforgalmi Hivatallal megálla-
podott és ennek értelmében a vizumigazolvá-
nyokat az Idegenforgalmi Hivatal fogja kezel-
ni. A vizumigazolvány ára 1 pengő. Az iga-
zolvánnyal előzetes vizűm váltása nélkül lehet 
átlépni a magyar határt május 31-én, kedvez-
ményes vizummal junius 11-ig lehet Szegedre 
utazni. Az utólagos kedvezményes vízum dija 
2.50 pengő, amelyet Szegeden kell az útlevél -
láttamozó kirendeltségnél lefizetni. A vizum-
igazolvány a jövő héttől kezdve lesz kapható 
az Idegenforgalmi Hivatalban. 

— Szombati Titkos-estre jegyek a Délma-

gyarország kiadóhivatalában. 

— A Thiosept-szappan állandó használata meg 
szabadítja önt mindenféle bőrkiütéstől és Usz 
tátalanságtól még akkor is, ha minden más kese-
lés eredménytelen maradt. A Thiosept-szappan 
üdén, rugalmasan tartja meg a bőrt és egészsége? 
szint ad neki. 

— Riesz Frigye»: az Akadémia rendes tagja 
A Tudományos Akadémia most tartja meg 
nagyhetét. Tegnap ejtették meg a tagválasztá-
sokat és ennek során R i e s z Frigyest, a sze-
gedi egyetem európaszerte ismert kiváló ma-
tematikai professzorát az Akadémia matemati-
kai és természettudományi osztályának rendes 
tagiává választották. Riesz professzor már 
évek előtt levelező tagja volt az Akadémiának 
Rendes taggá választása ujabb elismerése és 
értékelése önálló utakon járó tudományos 
munkásságának. 

— Akinek szépek a fogai, az nevethet. De a fo 
gak igen ritkán maradnak szépek csak ugy ma-
guktól. A szájat és a fogakat védeni kell a bak-
tériumok támadásai ellen, amelyek folytan be-
özönlenek a szájba, öblögetni kell a szájat lehe-
tőleg reggel és este ODOL-lall 


