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OSZI D I V A T C IPÓK 
hó és sárcipők, csizmák, me-
leg bélésU uccai és házicipők 
ELIT-nél Széchenyi tér 16. 

• • a ^ H U n i ó k ö n y v r e I s . 

zája iránt, bér magát német származásúnak- mon-

dotta. A társalgás németül folyt, de állítása sze-

rint nem felejtett el magyarul. 1931-ben nyuga-

lomba vonult. 

A másik magyarországi eredetű Nobel-dii nyertes 

Bá r ány Róbert 

volt, aki 1876 április 22-én ugyancsak kereskedő-

családból született Bécsben. 1909-ben a bécsi egye-

tem magántanára lett a fülgyógyászatból. 1917-ben 

a svéd upsalai egyetemnek lett nyilvános rendkí-

vüli, 1926-ban nyilvános rendes tanára. 1914-ben 

nyerte el az orvosi Nobel-dijat a fül ivjáratára vo-

natkozó tanulmányaiért, ő már nem is vallotta 

magát magyarországi származásúnak, nevét Bdrdni-

nak ejtette ki. A Nobel-d i jnyertesek jegyzékében 

mint osztrák é$ svéd szerepek 

A harmadik Nobel-dijnyertes, okinak családja 

magyar eredetű, 

Zr i gmond R i c h á r d 

volt. ő Is Bécsben született 1865 április 1-én. Atyja 

a bécsi közkórház főorvosa volt Anyja szintén ma-

gyar származású volt: Szakmáry Irina. 1893-ban 

magántanár lett a kémiából a gráci egyetemen. 

1897—1900 közt a jénai Schott-féle üvegmüveknél 

tevékenykedett, 1908-ban a kémia tanéra lett Göt-

tingában. A kolloidkémia terén végzett úttörő mun-

káiért 1925-ben elnyerte a kémiai Nobel-dijat. 1903-. 

ban ő találta fel az ultramikroszkópot, 1918-ban a 

•nembránszüröt, 1922-ben az ultrafinomszürőt. Nála 

is már egyedül a neve mutatta magyar származá-

sát. Lénárddal együtt a rémetbLrodaLaú Nobel-díj-

nyertesek számát szaporította. Meghalt Göttingá-

ban 1929 szeptember 23-án. 

Jóllehet tehát a magyar föld és magyar faj 

ily világhírű tehetségekkel ajándékozta meg az 

emberiséget és a Nobel-dij nyertesek közt a ma-

gyarság számát ily tekintélyesen növati, hivata-

losan 

Szent-Györgyi professzort 

tekinthetjük elsőnek, akinek nevével Magyarország 

bevonult a Nobel-dijas országok sorába. Neve mán 

1934 óta szerepelt a Nobel-dij jelöltjei között és 

csak kis híja, hogy ő is nem mint valamelyik kül-

földi egyetem tanára részesült ebben a nagy kitün-

tetésben. A nagyközönség előtt mint a C-vitamin 

kitermelője vált hLressé. A Nobel-dijat azonban 

sokkal átfogóbb cimen nyerte el: »a szervezetben 

folyó égési folyama okra vonatkozó össze; vizs-

gálata, különös tekintettel a C-vitaminra és a 

fumarsavkatalyzisre* alapján. Kutatásainak ered-

ményei a közeli napokban fognak angol nyelven 

megjelenni Szegeden a M. Kir. Ferenc József Tu-

dományegyetem Barátainak Egyesülete »Acta« ci-

mü kiadványaiban a Rothermere-alap támogatásá-

val. 

Szent-Györgyi kollégánk világsikere következté-

ben világmárkává vált 

Klebelsberg szegcdi egyeteme, 

amelyet ö megkülönböztetéssel, tekintettel hatvan-

öt éves múltjára, az ország második egyetemének 

tartott. Hisszük és reméljük, hogy fnost már a 

magyar közoktatásügyi kormányzat ts vissza fog 

térni ehhez az elgondoláshoz és nem fogja a sze-

gedi egyetemet, a kolozsvári nemes tradicióju 

egyetem folytatását, az af alapítású másik két vi-

déki egyetemmel minden tekintetben azonosítani. 

Szeged szabad k i rá ly i város pedig 
m inden t el fog követni , hogy az el-
ső magyar Nobel-dijas tudóst fa la i 

közt megtarthassa. 

Már is komoly mozgalom indult meg, hogy a vá-

ros karöltve az állammal megépítse Szent-Györgyi 

professzor részére azt a kis C-villát, amely el-

válhatatlan szimbiózisként jelképezze a szegedi 

paprika é; a C-vitamin kitermelöjének, a Nagy 

Magyar Alfö'd.külön.'eges termékének és a magyar 

tudománynak nemes kapcsolatát. Erre ismerünk 

külfö'di pé'dákat is. Igy járt el a hálás spanyol ál-

lam nagy fiával, S. Ramón Y CajaHsl, a Nobel-

dijas agykutatóval, akinek »Regeln und Ratschlage 

zur wisícnschaftlichcn Forschung* (München, 1933) 

cimü munkáját tanítványa, Miskolczy Dezső, ugyan-

csak szegedi egyetemi tanár fordította le a spanyol 

eredetiből németre. De ugyanilyen nemzeti aján-

dékkal lepte meg Észtország nagy regényíróját, 

Felhivás Z 
ön többedmagával Budapestre készüli Duna-

parti tágas, nagy szobákban, elegánsan és ol-

csón lakhatnak: SYLVIA PENZIÓ, IV. (Bel-

város) Ferenc József rakpart 16. Tel.: 184—465. 

Családoknak engedmény. 

Eduárd Wildet, akit az észt Jókainak mondha-

tunk. 

Tudomásunk szerint Szent-Györgyi professzor 

december 10-én 

fog megjelenni Stockholmban, hogy a Nobel-ala-

pitvány szabályzata értelmében átvegye a király-

tól a hatalmas összeget, továbbá a róla szóló ok-

levelet és az aranyérmet. Mint a tudomány világ-

hírű babérkoszorusát legjobb kívánságaink kisérik 

útjára. De egyetemünk is meg fogja találni a 

módját, hogy visszatérése után kivegye méltó ré-

szét az ünneplésből. Országos ünnepély keretében 

fogja a természettudományok honoris causa dok-

toráld avatni és átnyújtani neki a Szent-Györgyi-

emlékérmet, amelyet orvoskarának határozata alap* 

ján veretni fog. Egyetemünk abban a degxaááci^s 

kísérletben, amely legújabban a főváros egyete-

mét, mint »archiegyetemet< szokta szembeállítani 

valamennyi vidéki egyetemmel, csak a megkü-

lönböztetett második helyért versengett. Nem tud-

juk, hogy a Nobel-dij révén nem lett-e az ország 

első egyeteme... 

Szenzációs olcsó rádlóárusitás! 
A l k a l m i v é l a l a k i 

2+l<s hálózati 
3+l-es há lózu l i 
hangszórók 

25 P-től 
40 P-től 
2 P-től 

2+1-es Or ion 
2 * l-es Standard 
3+l-es S tandard 

65 P-től 
45 P-től 

hangszórók 2 P-tő l 3+1-es S tandard 65 P-től 

Egy évi részletre is. Or ion , Phi l ips , Tclefunken 1938-as t ipusu rád iók gyár i á rban részletre 
is. — Régi készülékét becserélem. — D í j t a l an bemutatás . 
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(Jívgalí&nfonjaiotn 
Szeged város területén 1937. október 23-tól 30-ig 

a következő ingatlanok cseréltek gazdát: 

Deák Ferencné eladta Bárkányi Mihálynak az 
öszcszék dűlőben lévő 2 hold 497 n. öl földjét 
2470 pengőért. 

Deák Antal eladta Bárkányi Mihálynak az ősze-
szék dűlőben lévő 650 n. öl földjét 435 pengőért. 

Kónya Ignácnó eladta Csukonyi Józscfnénak a 
Kolb dűlőben lé 'ö 2 hold 1300 n. öl földjét 22.79 
K kat. tiszta jövedelemmel 900 pengőért. 

Tóth János és neje eladták Bus Imrének és ne-
jének az ujszegedi haszonbéres földek 28. szánni 
házukat 600 n öles telekkel 3300 pengőért. 

Börcsök Istvánné és társai eladták Bayer Géza 
cs nejének az Ábrahám dűlőben lévő 1 hold 100 
n. öl földjüket 9.96 K kat. tiszta jövedelemmel 
1870 pengőért. 

Paragi József és neje eladta Papp Lajos és ne-
jének a Fodor telep 156 számú házhelyüket 600 
pengőért. 

Kordás Géza eladta Domonkos Sándornak a 
Keltőshatár dűlőben lévő 736 n. öl röldjét 12.42 K 
kat tiszta Jövedelemmel 772 80 pengőért. 

Tfiu Tóth József eladta Csánvi PáJ és neiének 
a ííaieonya dűlőben lévő 1 hold 556 n. öl földjét 
9.42 K kat tiszta jövedelemmel 1750 pengőért. 

Eperjesi Imre és társai eladták G'edev Sándor 
Miklósnak a Tarián dűlőben lévő 72 n. öl földjü-
ket 1.22 K kat. tiszta jövedelemmel 115.20 pengő-
ért 

Németh István és neje eladták'" Németh József-
nek a Kissziksós dűlőben levő 822 n. öl földifiket 
12.33 K kat. tiszta jövedelemmel 700 pengőért. 

Özv. Kátay Emiiné eladta Tombácz Jözsefnénak 
07. Ábrahám dűlőben lévő 1 hold 403 n öl föld-
jét 8.76 K kat. tiszta jövedelemmel 2000 pengőért. 

Császár Putyi Sándor és neje eladták Börcsök 
Istvánnénak a Böszke 951 számú házukat 424 n, 
öles telekkel 1500 pengőért. 

Dr. Böhin Gyulánó és társai eladták Pap István-
nénak a Lengyel-ucca 5. számú házukat 339 n. 
öles telekkel 25.000 pengőért. 

Dr. Böhtn Gyuláné és társai eladták Pap István-
nénak a Lengyel-ucca 5. számit házukat 339 n. öles 
telekkel 25.000 pengőért. 

özv. Mihályfi Ferencné és gyermekei eladták 
Dickmann Ferenc és nejének a Maros-ucca 40. 
számú házukat 143 n. öles telekkel 8500 pengőért 

Ifjú Frányó János és neje eladták özv. Nyári 
Ferencnének a Szatymaz 282. számú házukat 746 
n. öles telekkel 400Ó pengőért. 

Lengyel Amália eladta ifjú Bába Lajos és ne-
jének a Feketeszél 101. sz. házát 8 hold 1059 n. öl 
földdel, melynek kataszteri tiszta jövedelme 50.07 
K, 13.859 pengőért. 

Vass Antal eladta Nógrádi Jánosnak a Szentml-
hálvtelek 451 számú házát 287 n. öles telekkel 
2600 pengőért. 

Czlrok Sándor eladta Kása István ?s nejének 
a Máv. házhelyek 3. számú házát 461 n. öles te-
lekkel 1800 pengőért. 

Pan Antal eladta Pap Istvánnak a Zákánv dűlő-
ben lévő 2 liold 1383 n. öl földiét 29.90 -K kaf. 
tiszta jövedelemmel 2800 pengőért. 

Gémes Ferencné eladta Vass Ferenc ?s neiének 
a Serkéli dűlőben lévő 1 hold 436 n. Öl "földiét 
26.72 K kat. tiszta jövedelemmel 2361.72 pengőért. 

Búzás! L'alos és neje eladták Sárhegyi Béla 'és 
nejének a Topolva-sor 5 számú házukat 160 n. 
öles telekkel 5500 pengőért. 

Preming József eladta Elekes Mihálvnénak a 
Nagvkirálica dűlőben lévő 189 ri. öles kertjét 473 
pengőért. 

Kószó 'András ?s neTe eladták Ifin Kósző And-
rásnak a Boiárhalom dűlőben lévő f hold 690 n. 
öl földtüket 6.58 K kat. tiszta jövedelemmel 2000 
pengőért. 

KETTER éttermei+ 
Buda, XI. ker., Horthy Miklós-ut 48 szám, ^ 

Szép és ke l lemes kerthelyisés/ében esténként és ü nnepnapokon 

a dé>i I 9 l | 9 l A e E l A r i e é s eififányzene-
«'rákban k G l K Q l v 5 r l O r l S kara muzs iká l . 
Elismert .jé konyha. " Fajborok. >ehor sörök. 
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