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kintetb'en belvtálló véleményhez csatlakozott 
mosf az Alföldi Kereskedők és Utazok Egye-
sülete, anelv levelet intézett dr. Pálfu 
Józtcf polgármesterhez és az ipari vásár ren-
dozőbizdtságához. Az egyesület határozottan 
állást fon' ' a szabadtéri játékok és az ivari 
vásár időv 'tjának összekapcsolása ellen ée 
elhatározta, hogy erőteljes mozgalmat indit az 
50 százalékos vasúti kedvezmény biztosítása 
érdekében ugv az ipari v;usár, mint a szabad-
téri játékok idejére. Megbízta titkárát, dr.v 
Wciniivinn Istvánt, aki az egyesületet a ma-
gvar u'izóegyeeületok november 15-ére össze-
hívott l>udai>eeti megbeszélésen képviselni fog-
ja, hogy szólaljon fel Szöged érdekében, mutas-
son rá arra az aránytalanságra, anily a vasúti 
k •h ezméiiyek területén mutatkozik a vidék ro-
vást'-a, Mig ugyanis Budapest évente hatszor-
nvolcszor megkapja ezt a kedvezményt, addig 
Szeged c imára egynél többször nem akarja 
ugyanazt megadni a Máv., amely nem méltá-
nyolja azt a kedvezőtlen lielvzetet, amelyben 
az ország második városa vergődik. 

l / A U A l f N « k M # l l f alkatrészek, g u m i k , nagy .javítóműhely netescparoK, mnmi gmMM 
gramofonok, 2SEÍ?jM£ D é r y Gépáruház. 
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Abesszíniai sötétség a felsővárosi 
leiepeken 

Mélyen tisztelt Szerkesztő ur! Szíveskedjék 
b. lapjában alábbi közérdekű soraimnak helyt-
adni. A tűrhetetlen közvilágítási állapotokra 
szeretném felhívni az illetékesek figyelmét. A 
sötétség valósággal Abeesziniává sülveszti a 
városnak azt a részét, amely a külső Csongrádi-
sugárut végén fekszik, a Szérűskert-telepet 
és a gedói Rokkant-telepet. Ehhez a részhez, 
nmelvnek sajnos, magam is lakója vagyok, 
legalább százötven lakóház tartozik Rendes 
adófizető polgárok laknak itt, akik, ha bekö-
szönt a korán érkező téli este, csak ugv talál-
nak haza a feneketlen sárban, ha még a gya-
logjárdát is a kezükkel tapogajták ki . . . 
Ezeknek a telepeknek a lakói mind a városba 
járnak, mert ott van a munkahelyük, de kény-
telenek bejárni az iskolás gyerekek is. akik 
nzutárt a sötétség miatt, nem mernek estefelé szinübb a középút, - mondja az előadó 
hazamenni. A szülők mennek elébük, hogy ha- ' v p n a «t™*»'»*"« fe Uj 
zavezcüsék őket. 

Már nagyon régen szorgalmazzuk egy-két 
lámpa felszerelését, jártunk küldöttségileg is a 
városházán azépenszóló ígéretet kaptunk is 
mindenütt, csak lámpát nem kaptunk mind a, 
mai napig. Azt mondják, hogv nincs fedezet, rá. 
Ezt viszont egyszerűen nem tudjuk elhinni. Nem 
hihetjük el, hiszen a saját, szemünkkel kell lát-
nunk, hogy a város más, különben is világított 
pont iáin egvre-másra szerelik fel az uj lám-
pákat. Egy-két lámpa ilyen körülmények kö-
zött juthat nekünk is, hogv végre megszűnjön 
ez a szégyenletes szegedi Abesszínia. 

Soraim közléséért fogadia Szerkesztő ur há-
lás köszönetünket. Tisztelettel: (Aláírás). 

KBZTYÜK: 

;vermek belülbolyhos keztyü 1 nár —.78 
Női belülbolyhos keztyü 1 pár —.08 
Férfi belülbolyhos keztyü 1 pár —.98 
Női kötött keztyü 1 pár P 1.28 

XOI SAPKAK, KALAPOK: 

Svájci sapka színes P 1.28 
Svájci sapka fehér P 1.58 
Divat női kalap P .'!.88 
Divat női tok kalap P 2.98 

ÉLELMISZEREK: 

Citrom 5 darab —21 
Koszorú füge 1 kg —.98 
Mazsola fél kg —.75 
Szardínia egyötödös 1 doboz —.68 
Rum. vagv likőr essencia 1 üveg —.24 
Oroszhal 1 literes üveg (üvegbetét —24) P i r i i 
Cukorka 10 dkg —.17 
Csokoládés drazsé 10 dkij -.22 

TÜZELÉSHEZ: 

Kálvhaelőtét -.88 
Szénlapát —.24 
Tüzpíszkáló —24 

PÁRISI NAGY ÁRUHÁZ RT. 
SZEOKD. CHKONICS és KISS UCCA SAROK 

A budapesti 
diáktüntetések 

Budapest, november 10. Kedden délelőtt 
megismétlődlek Budapesten a diáktüntetések. 
Miután az egyetemi karok számítottak a hét-
fői tüntetések folytatására, kiadták a rendel-
kezést. hogv csuk színom igazollutássnl szabad 
az órákra if»vekvő diákokat bebocsáitani az 
egves épületekbe. Megállapították, hogv az 
egyes karokon idegen karok diák <ai rendez-
ték n zavargásokat. Rcfigel alliszlek állták el 
mindenütt a bejáratokat, egv tüntető csnnorl 
azonban betörte a bölcsészeti kar egyik épü-
letének kamiiát- benvnmult az énületbe és több 
-zsidó vallású diákot inzultált Megállapították, 
hogv itt a tüntetők orvostanhallgatók voltak, 
akik közé sok idegen elem is vegyült, valószí-
nűleg nvilaskeresztes agitátorok. A rendőrség 
riadóautókkal jelent meg a helyszínen és szét-

j>s.?lMt3 az utcai tömeaeU. 

II közgazdaság 
és a tanulás lélektana 
Dr. Surányi-Unger Tivadar és dr. Mester 
János előadása a szegcdi pedagógusok tan-

folyamán 

A szegedi tankerület továbbképző tanfolyamán i 
kedden este nagy hallgatóság előtt dr. vitéz S u -
r á n y i - U n g e r Tivajilar egyetemi tanár „Köz- \ 
gazdaság és nemzeti élet" cimen tartott előadást. 
Előadásában az egyéni és a társadalmi gazdálko-
dás közötti különbségeket mutatta be. Hangsú-
lyozta annak a felfogásnak fonákságát, amely a 
gazdasági szempontok k¡domborítását anyagias | 
magatartásnak mondja. Helyes megitelesben a 
nemzet szellemi és erkölcsi" eszményei tökéletes 
összhangba hozhatók anyagi törekvéseinkkel. Két-
ségtelen, hogy a gazdasági szabadságnak, amely-
ben teljesen szabad verseny uralkodik, tekintélyes 
előnyei vannak. Kétségtelen azonban az is, hogy 
minden nemzetnek többé-kevésbé önálló művelő-
dése és önálló célkitűzései vannak, amelyek az 
egyének részéről anyagi áldozatokat követelnek. 
Innen van a gazdaságpolitikai beavatkozásoknak 
és a tervgazdaságnak szüksége. Szakszerű terv-
gazdaságra különösen oly országoknak kell tö-
rekedniük, mint amilyen Magyarország. A magyar 
pedagógusnak feladata, hogy az ifjúság figyelmét 
felhívja a közgazdasági összefüggések alapvető 
fontosságára. Éppen a legkiválóbb ifjainkat kell 
a gazdasági pályák felé irányítani, mert ezeken 
nehéz és csupán kemény munkával elsajátítható 
szaktudás szükséges. 

Dr. M e s t e r János egyetemi tanár ezután ,,'A 
tanulás lélektanáról" tartott előadást. Előadásá-
ban a tanulás lélektanának egyik nagyon fontos 
és meglehetősen elhanyagolt kérdéseként a lelki 
miivelhetőségnek, a plasztieitásnak problémáját 
fejtegette. A kísérleti lélektan egyik nagy iránya 
tagadja a mindenféle képesség erősödését. 'Az Ad-
ler-féle egyéni lélektan pedig „Mut und Training" 
(bátorság és edzés) segítségével még a lángelmék' 
működését is meg akarja magyarázni. T.egvnló-

adó —, ame-
lyen a strukturális lélektan halad és amelyet év-
ezredek óta hirdet az Aris'toteles-féle filozófia, 
amely szerint sokat öröklünk őseinktől, de igen 
sokat tehet a kitartó akarat is. Ar. előadó ezután 
áttért az értelmes tanulás feltételeire. Ennek el-
vei: 1. az ujat ffiZzftk a régihez, az ismeretlent az 
ismerőshöz; 2. ha nem találunk közvetlen kapcso-
latot a keltő közölt, akkor épitsiik meg az emlé-
kezet hídját; foglaljuk rendszerbe tanulmányain-
kat; f. olvassunk, jegyezzünk módszeresen, gya-
koroljuk a szfinettartás művészetét, keressük fel 
az olvasmányunk szerkezetét, jegyezzük meg ben-
ne a lényegest és maradjon ennek mindig nvoma 
jegyzőkönyveinkben vagy jegyzeteinkben. Ez az 
ut könnyíti meg az ujabb ismeret áttekintését, a 
régi tudás megőrzését, uj kapcsolatok, uj eszmék 
meglátását vagyis a szellemi haladást. 

A nagyszámú közönség lelkes tapssal köszönte 
meg az előadásokat. 

A tanfolyam következő előadási napján. 17-én 
a bölcsészeti kar T. számú előadótermében dr. vi-
téz S u r á n y i - U n g e r Tivadar „Gazdaság el-
méletek és a társadalom" címmel, dr. K r a m á r 
.Ti nő tanár „Az ideges gyermek" rímmel tart elő-
adást. 

A SZEGEDI METEOROLÓGIAI OBr 
SZERVATÓRIUM jelenti; Szegeden a 
hőmérő legmagasabb állása 12.6, a leg-
alacsonyabb 9.2 C. A barometer adarfa 
nullfokra és tengerszintre redukálva 
reggel 7«0.7, este 762.7 mm. A tevagő 
páratartalma reggel 100, délben 100 
százalék. A szél iránya déli, erőssége 
1—2. A lehullott esapadék mennyisége 
0.4 milliméter. 

A Meteoroolgiai Intézet jelenti este 

10 órakor. 1DOJÓSLAT: Élénkülő dél-

nyugati, nyugati szél, sok hlyen köd 

és ujabb eső, a hőmérséklet nyugaton 

kissé csökken. 

Agyonlőtte magát 
egy ismert szttregi 
gazdálkodó 

(A Délmagyarország munkatársátólJ Ked-

den délelőtt Szőregre, a Rónai-ucca 5. szám 

alatti házba hivták a szegedi mentőket. Ebben 

a házban lakott Miletin Gábor szőregi gazdál-

kodó, neki volt szüksége a mentőkre'. Miletiri 

a délelőtti órákban öngyilkossági szándékból 

revolverrel mellbelőtte magAt. Miletinnel a meiV 

tők gyorsi iramban száguldottak Szeged felé. 

azonban a sietség hiábavaló volt, az 50 eszten-

dős gazdálkodó közvetlenül a sebészeti klinika 

kapujában meghall. Megállapították, hogy af 

nagy kaliberű golyó teljesen összeroncsolta 

belső részeit és erős vérzés lépett fel. Mire a 

mentők Szegedre értek vele, elvérzett. Hog'tf 

miért követte el az öngyilkosságot, nem tud-

ják, a szőregi csendőrség nyomozást indított, 

hogy megállapítsa: mi rejtőzik a tragikus ön-

gyilkosság hátterében. 

Diplomáciai eljárás 
a tiszai kompbaleset 

miatt 
(A Délmagyarország munkatársától.) Be-

számolt arról a Délmagyarország, hogy Sze-
ged felett a Tiszapartján, az atkai kompnál 
majdnem végzetes szerencsétlenség történt a 
napokban. A Felvidékről szálfákat szállítottak 
a Tiszán Szegedre, az egyik tutaj az éjsizakai 
sötétségben nekiment a kompnak. Az összeüt-
közés következtében elszakadt a kompkötél éa 
súlyosan megrongálódott a komp is. 

A csendőrök azonnal megindították a nyo-
mozást. kihallgatták a tutajosokat. akik azt 
vallották, hogy a komp nem volt kivilágítva. 
ezért történt az összeütközés. A révész ezzel 
szemben azt mondja, hogv szabálvszerüen meg-
világitotta a kompot, az összeütközés^ követ-
keztében azonban a lámpa beleesett a Tiszába. 

A nyomozás folyamán kiderült, hogv meg-
lehetős bonyodalmas helyzet állott elő az éj-
szakai tiszai karambol folyttán. ralószivií, 
hogy az iir;.y foglalkoztatni fogja a szegedi bí-
róságokat is. Azok a. szálfák ugvanis, amelyed 
a Tiszán úsztak lefelé, a cseli-szlovák kincstár 
erdőgazdaságából valók és a tutajosok a cseh-
szlovák kincstár alkalmazottai. Ilyenformán a 
kárért nem a tutajosok. hanem a cseh-szlovák 
kincstár a felelős, az atkai kompot tizemben 
tartó érdekeltség máris megtette a szükséiies 
lépéseket, hogv kártérítésért beperelje a. cseh-
szlovák kincstárt. Ez diplomáciai uton bonvo-
lódik majd le, az atkai kompbaleset ügye tehát 
körülményes piódon juthat el a befejezésit. 


