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23 év után 
megkezdik az „uj" felső: pariskola 

épületének helyreállítását 
(A Délmagyarország munkatársától.) Hu-

szonhárom évvel ezelőlt fejezték bc a Kálvá-
ria-téri u j felsőipariskola építését, eredeti ren-
deltetésének azonban még mai napig sem le-
hetett átadni az épületet. A háború alatt ka-
tonakórháznak rendezték be, ma jd az egyetem 
részére engedték át és csak két évvel ezelőtt 
szabadult fel az épület. Beköltözni azonban 
még ekkor sem lehetett, mert nagyarányú át-
alakítások váltak szükségessé. Hosszabb vita 
volt azután a kereskedelemügyi és a kultusz-
minisztérium között, hogy kit illet a helyreál-
lítási költség. Végre sikerült a kérdést el-
dönteni és most végre a szegedi államépitészeti 
hivatal versenytárgyalást irt ki a felsőiparís-
kola épületének helyreállítására. 

A renoválással kapcsolatban föld, kőműves, 
ács, tetőfedő, bádogos, asztalos, lakatos, üve-
ges, padlózó, burkoló, vízvezetéki, csatorná-
zási, légszeszberendezési, központi fűtés, vil-
lanyos világi tó, villanyos óra és óra jelző esen -
gő, házicsengő, lelefonberendezés, erőátviteli 

és villanyos fényjelzők építésére hirdettek ár-
lejtést. Á pályázat március 8-án jár le, köz-
ú t i é n utána elbírálják az aiánlalokat, ugy, 
bogv a tavasz folyamán kiadják a munkát. 
Arra számítanak iparoskörökben, hogy 35— 
(0 ezer pengős munkaalkalom lesz a felső-
ipariskolánál. A helyreállítási munkálatokkal 
legkésőbb augusztusig el kell készülni, mert 
szeptemberben ideköltözik az ipariskola. 

A 16 éves lány 
félbemaradt eskürő/e 

Meakntnttók-e a házasságot, vagy nem történt semmi? 
(i Dclmagyarország munkatársától) Furcsa 

házassági per van keletkezőben a szegedi, tör-
vényszéken. A jogaszok érdeklődéssel tárgvalják 
a szokatlan esetet. Történt néhány héttel ez-
előtt, hogy egy sövényházai anyóka felkereste iro-
dájában dr. Loránd László kisteleki ügyvédet és 
elpanaszolta, hogy unokája mindenáron férjhez 
akar menni egy lajosmizsei legényhez, ő azon-
ban nagyon ellenzi a házasságot; a lány anyja 
és maga a lány is mindenképen a házasságon 
van. Az ügyvéd közölte az aggódó nagyanyával, 
hogy ilyen körü'mények között nem lehet a há-
zasság ellen semmit sem tenni. Később az 
anyóka kibökte, hogv a láng még nem töltötte he 
a 16-ik évét. Az ügyvéd erre megnyugtatta az 
aggódó nagymamát, hogy menjen haza nyugodtan, 
mert miniszteri engedély nélkül a 16 esztendős 
lány nem mehet férjhez. 

Néhány nappal ezelőtt ismét beállított az 
ügyvédhez a nagymama és elmondotta a követ-
kezőket. 

A napokban megérkezett a vőlegény és a 
fialalok az egyik csongrádkörnyéki községben a 
jegyző elölt házasságot kötöttek. Erről a jegyző-
től a szabályszerű tanúsítványt meg is kapták. A 
házasságkötés alatt az egyik tanú, amikor látta, 
hogy a jegyző összeadja a fiatalokat, elkottyan-
totta: 

— Még\se volt igaza az ügyvédnek . . . 

A jegyzőnek ugv látszik ez szedet üthetett n 
fejébe, mert alig ha'adt a fiatal pár néháovsziz 
lénést, küldönc rohant utánok a főiegvzői tro-
díból é* visszahívta őket. A jegvző aztán ott kö-
zélte velük, hogy mintán a lántr nem töltötte be. 
a 1>">-ik életévét, nem köthet miniszteri enaed^lg 
nélkül házasságot és iai] a házasság semmis. Az-
zal elvette az ámuló fiatal pártól a házassnai 
tanúsítványi és közölte velők, bogv menjen kiki 
nyugodtan haza, nem történt semmi . . . a fia-
talok természetesen nem mehettek már a 
templomba sem, mert tanúsítvány nélkül a pap 
nem adhatta volna össze őket. A se férj, se le-
gény szomorúan hazament Lajosmízsére, a lány 
pedig szülei házába. 

Az anyóka tanácsot kért az ügyvédtől, hogy 
mitévők legyenek ezekután. Az unoka ugyanis idő-
közben meggondolta a dolgot és hallani sem akar 
többé a legényről, azt hajtogatja, hogy az Isten 
nem akarta ezt a házasságot. A legény-férj pe-
dig nap-nap után ir és követelőzik . . . 

Az anyóka előadása után az ügyvéd azonnal 
felhívta a szóbanforgó községi jegyzőt, aki el-
ismerte, hogy minden ugy történt, ahogy az 
anyóka elmondotta. Kijelentette azonban, hogy 
szerinte nem történt házasságkötés, mert ő még 
alá sem irta a jegyzőkönyvet, amikor a h 
már felfedezte és visszavette a felektől a tanú 

sitvdnyt. Az ügyvéd szerint azonban a házasság 
érvényes és most megtette a szükséges lépéseket a 
házasság érvénytelenítésére. 

ül 
Érdekes természettudományi előadások 

fiz egyetemen 

(A Délmagyarország munkatársától.) Az Egye-
tembarátok Egyesülete természettudományi szak-
osztályában szerdán délután több érdekes előadás 
hangzott el. Boros János azokról a tapasztalatai-
ról tartott előadást, amelyeket az ion vezetéseknél 
végzett. Képletekkel mutatta ki. hogy a vékony 
kristályrétegekben az ion-vezetés milyen hatáso-
kat vált ki. 

Dr. Ábrahám Ambrus idegtani vizsgálatairól 
számolt be előadásában. A legmodernebb mikrosz-
kópokon keresztül nz idegsejteket vizsgálgatta és 
kutatta, hol végződnek az idegnvulványok és a 
rostok. A rostok végződésérc nézve csak sejtésekre 
vagyunk utalva — fejtege'tc —, biztos megálla-
pításunk c tekintetben nincs. Az idegtani vizsgá-
latokkal kapcsoltban több vetített képen az ál-
lati szemek idegsejtjeit mutatta be 1200-szeres 
nagyításban. 

Koczor Ferenc a lisztminőségi vizsgalatokról 
tartott előadást. A buza sikeriét 1923-ben fedez-
ték fel, a lisztminőséüi kutatás tehát tulajdon-
kepen már nkkor kezdetét vette. A minőségvizs-
gálatoknál ió ideig az volt a felfogás, hogy a 
legbiztosabb eredményt a próbasütés adhatja 

g-ombús padló Ambius-félo szabadalmazott 

„ L É G / Z I G E T E L É / / E L " 
azonnal száraz losz. Díjtalan ajáníat. 
Sla-TOls hmidt m é r n ö k , Szeged, Réray-ucca 8. I, 

meg. A jó sfitőképességü liszt gyakorlati hasz-
nálhatóságát laboratóriumokban is meg lehet ál-
lapítani. A jő lisztből nagy térfogatú,' egyenlete-
sen lukacsos bélzetü és kifogástalan héjazalu lce-
nver készül. 

Beszámolt ezután azokról a sikérvízsgúlatokról, 
amelyeket háromféle lisztnél, a nullás lisztnél, a 
négyes és az egységes liszttipusoknál végzett. A 
tészta ellágyulását vizsgálták a kísérleteknél és 
nregállapitották, hogy a grafikonok az ellágynlásl 
területet nem adták vissza egészen megbízhatóan 
A/ egyik hibát a laboratórium dagasztógép 
f7í'j),ezete okozta, ezen azinban nem lehet segí-
teni 

Az előadáshoz Szanyi l.s'vii fővegyész szóll 
hozzá. Kifejtette, hogy a lisztminőségi vizsgála-
tokra szolgáló gépet: a farinograsumot, egy 
magyar ember: Hajnóczy találta fel. A vizs-
gálatoknál ezt a gépet használják ma már a vi-
lág valamennyi tudományos intézetében. 

Matusovich Péter az Alföld erdősítéséről tar-
tott érdekes előadást. Kifejtette, liogy az Alföldön 
hafa'mas kiterjedésű erdők voltak, de az évek 
folyamán nngy területeket kiirtottak. Nálunk az 
első erdőtelepítés a kis magyar Alföldön 1262-ben 
történt. A szegedmenti homokokat már a 18. szá-
zad közepén erdősítéssel igyekezett lekötni egy 
Pilbch nevü erdőmester. Ezt a munkát folytatta 
Vedres István, aki nagy érdemeket szerzett. 

Ezulán megemlékezett Kiss Ferenc ny. mi-
niszteri tanácsos értékes telepitési munkásságá-
ról. Statisztikai adatokat sorolt fel, hogy egyes 
vármegyékben és törvényhatóságokban a területele 
milyen százaléka erdő. A kimutatás szerint 
Piácbodrog vármegyében 4.59» százalék,i Rékéc-
rnesve ben 1.0. Bihar 137, Csanád-Arad-Torentá) 
O.Si, Csongrád 1.69. Hajdú 2.92. Jásznagvkun-
Fzohiek rt.r-tt, Pestoilissoltkiskun 8.07. Szabolrs:-
Ung 3.0, Szatmár-Bereg-Ugoesa 4.35 százaléka 
erdő. Az egyes törvénvhatóságokban így alakul az 
erdő1 erület: Raja 1.34 százalék, Budanest 9.03, 
Debrecen 11.25, Hódmezővásárhely 0.14, Kecskéi-
mét 8 82. Szeged területén 5.37 százalék az erdő 

A- erdősítés fontosságára mutatott még rá Ma-

1usov>ic-h Péter a fabehozatal (szempontjából és 

kifejtette, hogv külkereskedelmi mérlegünk szem-

pontjából milyen fontos volna a rendszeres erdő-
sítés. 

A7. előadásokért Szanyi István üléselnök' mon-

dott köszönetet. 

Versenv Szeged sakkbajnokságáért. A h e -

gedi Sakk Kör március 1-i kezdettel rendc/.i 

a városba innkságért induló sakkversenyét. A 

verseny első helyezettic ..Szeged tí>r>7. évi baj-

noka" címet és pénzdíjat nyer. A további he-

lyezettek is diiazásban részesülnek. A verse-

nyen nem körlagok is indulhatnak. Nevezést 

7-irlnt: márfítis 1. este $ óra. 

ebből a kitűnő, táp lá ló kávébó l ! N y u g a t * " ihatunk 

még eggyel, mer! egy csésze egészséges, v a l ó d \ F r c m c h 

kávépótlékkal ízesített Hneipp malátakávé, lejjel és 

cukorral, csak 3 fillérbe kerül Ez valóban nem luxus. 

íkkyít mhdeakC\ 
meqe&gedket magmaA? 


