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Felhívás 
Szeged társadalmához! 

Viléz Nagybányai Horthy Miklósné Fő-
méit óságu Asszony a közelgő télvizre tekin-
tettel a minden évben rendszeresen és min-
dig szép eredménnyel zárult segitő akciójához 
országunk társadalma minden tehetős, őszin-
te sziwel segíteni akaró tagjának megértő 
támogatását ezúttal is kérte. 

Szeged lakossága! E felhívásban Magyar-
ország legelső Asszonya hozzátok is hallatta 
•savát, arra kérve mindenkit, kiben magyar 
testvérei iránti szeretet lakozik, siessen te-
hetségéhez képest az akció támogatására, 
szükséget szenvedő embertársai megsegíté-
sére. 

Amidőn őszinte hálával köszönöm meg a 
kormányzatomra bizott Szeged Sz kir. város 
egész társadalmának az elmúlt év folyamán 
tapasztalt odaadó és megértő támogatását, 
melyben külön felhívásom nélkül is az akciót 
részesíteni szives volt, kérő szóval fordulok 
minden egyes tagjához, hogy a nyomor jaj-
szavát meghallva, ki-ki tehetségéhez képest 
járuljon hozzá Ínséget szenvedő szegedi ma-
gyar testvéreink megsegítéséhez Nemcsak 
felebaráti, hanem hazafias kötelességét is 
teljesiti az, aki rászorult véreinken segit. 

Tudom, hogy a város lakossága meghallja 
a föméltóságu Asszony hívó szavát és nem 
hagyja támogatás nélkül a2okat, kiknek vé-
delmében nekem jutott az a megtisztelő, em-
berbaráti feladat, hogy az akció nevében a 
rászorult szegcdi magyar testvércinken se-
yitsek. 

Ha mindenki esak' annyi pénz, ruha, láb-
beli, tüzelő, vagy élelmiszeradományt ad, 

amennyit könnyű szerrel képes, a feladat meg 
van oldva és a lakosság szeretete letörli 
könnyeit ínségeseinknek. 

Annak' kifejezése mellett, hogy a Szegedre 
befolyó adományok kizárólag szegedi Ínsége-
sek segélyezésére fordíttatnak, a pénzadomá-
nyokat a Szeged-Csongrádi Takarékpénztár-
nál kezelt „Vitéz ' Nagybányai Horthy Mik-
lósné Föméltóságu Asszony segitőakciója" 
folyószámlára, a természetbeni adományokat 
pedig a rókusi elemi iskola igazgatóságához 
kérem lehetőleg mielőbb eljuttatni. 

Mindenegyes adományt a sajtóban közzé-
feszek 

Szeged, 1937 november. 

Dr. vitéz Imees György, 

főispán. 

Horthy Miklósné föméltóságu 'Asszony segitő-
akciójára a Szeged-Csongrádi Takarékpénztár-
hoz eddig befolyt adományok: 
Szegedi Kenderfonógvár rt p 
Pick Jenő kormány főtanácsos, gyáros 1<Y) P 
Pollák Sámuel cég 50 P 
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ffaász Madár kitüntesse 
Budapest, november 6. A" kormányzó a mi-

niszterelnök előterjesztésére dr. vitéz H a á s z 

Aladár kultuszminisztériumi miniszteri taná-

csosnak, sok évi közszolgálata alatt szerzett 

érdemei elismeréséül a magyar érdemrend kö-

zépkeresztiét adományozta. Haász Aladár a 

kultuszminisztérium művészeti osztályának 

vezetője. 

Belvárost Moxl M» és mindennap ! 
A szezon első nagy francia filmje I 

A néma vár 
Történet a lengyel szabadságharc idejéből, 
főszereplő :ANNABELLA. S, 5. ,7 9 

Sxécycnyt Most Ma és mindennap 
A levn'gyobb sikerű magyar film 1 

120-as tempó 
Muráthy, Básty, Kabos, Vizváry, stb. 3, 5, 7, 9 

Hó és sárcipők, hócslzmák 
MeiegbélésU és bundacipők 

Báránybőr házicipők 
napy 
vdla»x-
téltban H A - H A - n á l Sieoed. Kelemen u. 12. 

„Szentül hiszem, 
hogy a béke gondolatának 
előbb-utóbb győznie kell" 
Szent-Györgyi professzor szombatesti rádióbeszéde 

„Annak az örömnek örülök a legjobban, amely a magyar testvéri-
ség legszebb megnyilatkozása volt" — „A rombolás és a gyűlölet 

helyett a szeretet és az építés diadalában kell hinni" 

(A Délmagyarország munkatársától.) Dr. Szent-

Györgyi Albert, a szegedi egyetem Nobel-dijas 
tanára, szombaton este a rádió mikrofonján ke-
resztül ölelte magához a magyar társadalmat, 
amely vi ágraszóló kitüntetése alkalmából olyan 
meleg szeretettel vette körül. 

Herczeg Ferenc egyik színmüvét közvetítette 
előzetesen a rádió, a darab félkilenc órakor feje-
ződött be és utána jelentette a bemondónő, hogy 
»9 óra 45 perckor Szent-Györgyi Albert egyetemi 

tanár beszél a mikrofón előtt*. 

Hosszú szünet következett, majd megszólalt 
Szent-Györgyi professzor meleg bariton-szinezetü 
hangja: 

— Kedves hallgatóim — kezdte, mintha csak 
az egyetem előadótermében szólna tanítványai-
hoz. 

Aztán elmesélte, hogyan értesült a stockholmi 
döntésről. Csütörtökön este megszólalt telefonjá-
nak a csengője, Stockholm kereste és a telefonon 
keresztül egy kedves baráti hang közölte vele a 
nagy újságot. Néhány perc múlva Hóman Bálint 
kultuszminiszter hivta fel és ettől kezdve egész éj-
szaka állandóan szólt a telefon. Közben benépe-
sedett a lakása, körülvették a barátai, kinn, a ház 
előtt pedág a diákok éneke zendült fel. Később 
a cigányok is az ablaka e'.é vonultak és hogy 
szívből húzták, azt muzsikájuk szépsége bizonyí-
totta. 

És megindult az üdvözlő levelek és táviratok 
áradata. 

— Most tehetetlenül állok itt — mondotta —, 
mert hiszen ha minden Ievé're, minden táviratra 
válaszolni akarnék, az egész életemben másra 
nem is jutna idő... 

Ezután arról a szeretetről beszélt, amely kö-
rülvette kitüntetése alkalmából. Annak az öröm-
nek örül a legjobban, amelyet sz a kitüntetés a 

magyar társadalomban keltett és amely a magyar 

testvériség legszebb megnyilatkozása volt. 

— Szeretnék megölelni mindenkit — mondotta 

és mcgilletödöttségétői megrezegtek a hangszórók 
is —, a megnyilatkozott szeretetért a mikrofonon 
keresztül mondok köszönetet mindenkinek. 

Most rádióinterjú kezdődött. Dr. Cs. Szabó 
László tett fel néhány kérdést a Nobel-dijas pro-
fesszornak, aki sok érdekességet árult el válaszai-
ban. Röviden elmondotta é'etének eddigi történe-
tét, ismertette az utat, amely a Nobel-dijig ve-
zette el. 

—• Hol dolgozott a legszívesebben? — kér-

dezte tőle a rádióriporter. 
— Talán az angol tudományosság tette rám a 

legmélyebb hatást — hallatszott Szent-Györgyi 
professzor válasza —, de minden állomásomon ar-
ról győződtem meg, hogy az emberek mindenütt 
jók, mindenütt jóakaratuak... 

Kegyeiette!, megindultan emiékezett meg Kle-
belsberg Kunóról, aki mindig bizott benne, aki-
nek rendkivül sokat köszönhet. Beszélt tanítványai-
ról, akik között a legkedvesebbek a szegedi diá-

kok, azok, akiket ő majza nevelt. 

A Nobel-díjban azt tartja a legértékesebbnek, 
hogy ezt az arra hivatottak pártatlanul és poli-
tikamentesen ítélik mindig oda annak, akit ér-
demesnek találnak rá. 

— Decemberben professzor ur Stockholmba 
utazik, hogy átvegye a kitüntetést — mondta a 
riporter —, utja keresztülvezet majd ezen a nyug-
talan Európán. Mit gondol, megszünik-e ez a 
nyugtalanság, sikerül-e megmenteni a békét? 

— A tudomány emberei — hallatszott a pro-

fesszor válasza — elsősorban a béke érdekében 

dolgoznak. Tudományos felfedezéseikből, sajnos, 
a legtöbbször a rombolás eszközeit kovácsolják, 
amelyek azután éppen a tudomány eredményeit 

pusztítják el. Szentül hiszem, hogy a békegondo-

latnak mégis e öbb-utóbb győznie kell. Ezt azért 

is hiszem, mert meggyőződtem róla, hogy az 
emberek mindenütt, a világ minden pontján egy-
formán jók, senki sem akarja megölni embertár-

sát, a most uralkodó po'itikai feszültségnek tehát 
az emberi lé'ekben nincs alapija. Hely és kenyér 
jut ezen a földön minden embernek. Kell, hogy 
jusson, mert van. Inkább higyjünk tehát a sze-
retet, az építés vágyának diadalában, mint a 

romboláséban és a gyűlöletében. 

Ezzel befejeződött a z érdekes rádióinterjú, 
amely ögy igazi tudós és egy Igazi ember port-
réját vetítette millió és millió rádióhallgató elé. 

Szent-Györgyi professzor az előadasért a rá-
diótól kapott tiszteletdiját felajánlotta a kor-
mányzóné nyomorenyhitő akciója javára. 

E Z D I V A T 

Lehelet fátyol harisnya 
kis hibával 2 . — 

Lehelet fátyol Flapper 2.90 

Lehelet fátyol hernyó-
selyem harisnya 3.90 

L A M P E L É S H E G Y I C É G N É L 

Tisza Lajos körút 

Grósz Emil professzor 
felesége meghalt 

Budapest, november 6. Dr. G r ó s z Emil 
egyetemi tanár, az európai hirü kiváló sze-
mészprofesszor felesége, F e l v i n c z i T a -
k á c s Margit szombaton délután meghalt. 

DR. W E I N M A N N E 

TÉLI MOOELLK ALAPJAI, ANGÓRA SAPKAl 
MEGÉRKEZTEK 

TAKRREXTAR UCCA a. 


