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Plccard professzor 
vasárnap délután 
Szegedre érkezik, 

előadást tart és továbbutazik 
Csehországba 

(A Délmagyarország munkatársától.) Vasárnap 

délután érdekes világhírű vendége lesz Szegednek: 
Picoard professzor, a sztratoszféra világhírű kuta-
tója. Az Egyetemet és Főiskolát Végzett Nők 
Egyesületének meghívására érkezik Szegedre Pic-
card professzor, aki délután fél 4 órai kezdettel 

az egyetem bölcsészetkari intézetének nagytermé-
ben tartja meg előadását. 

Piccard tanár a hét elején Prágában tartott 
előadást, csütörtökön Budapesten számolt be a 
sztratoszférában tett kirándulásairól, pénteken mán 
Zágrábban ismertette kutatásait. Szombaton Bel-
grádban járt Piccard professzor*, aki értesítette 
az egyetemet végzett szegedi hölgyeket, hogy 
vasárnap délben érkezik Klebiánil a magyar ha-

tárra és autóval folytatja útját Szegedre. 

A főiskolát végett nők egyesületének egyik ve-
zetője a következőket beszélte el Piccard pro-
fesszor szegedi útjáról: 

— A professzor alig néhány órán át lesz Sze-
ged vendége, déli 1 óra tájban érkezik és 5 óra-
kor már továbbutazik Budapestre, ahonnan az 
esti órákban Csehországba utazik. Kelebiánál, ahol 
Jugoszláviából magyar földre lép a világhírű tu-
dós, ünnepélyesen fogadjuk, megmutatjuk neki a 
trianoni határt is. Piccard kifejezte már előrle azt 
a kívánságát, hogy Szegeden szeretne találkozni 

Szent-Györgyi Alberttel. Ez annál könnyebb lesz, 
mert a Nobel-díjas tudós feleségével együtt meg-
hallgatja Piccard tanár előadását. Piccard pro-
fesszor szegedi emlékeket is visz magával, meg-
bízott ugyanis bennünket, hogy hímzett papucsot és 
paprikát vásároljunk részére. 

Ismét kapható! 
lehelet fátyol f | g|f| 

hernydezüst harisnya P Ü.QU 
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Széchenyi Mozi Mától mindennap ! 

II kölcsönkért kaslé'y 
Pékár Gyula regénye filmem T o l n a y , T u r a y , 
Rain y. Kabos , Vassary , stb. 

Szélsőséges tüntetéssel 
próbálkoztak szombaton 

este Budapesten 
a legitimisták Ottó-vacsorája ellen 

Budapcsl, november 20. A főkapitányság 
szombaton este általános készültséget rendelt 
el a főváros területére. Megerősített rendőr-
posztok állottak fel az uccákon. Szélsőséges 
szervezetek röpcédulákat osztogattak, amely-
ben arról beszéllek, hogy „adják meg a méltó 
választ azoknak, akik Ottó királyi szülelés-
napját akarják ünnepelni". Este 8 óra felé 
több csoport a Vigadó felé igyekezett — ahol 
a legitimista vacsorát rendezték —, az őrjá-
ratok feloszlatták őket, mielőtt még céljukhoz 
értek volna. 

Az Otló-vaesora után a város több helyén 
tüntetéssel próbálkoztak, több lap szerkesztő-
sége elé vonullak, röpcédulákat osztogattak, 
összeütközésekre nem került sor. A rendőrség 
két embertl vett őrizetbe, mert a rendörök fel-
szólítására nem akarták magukat igazolni és 
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! Belváros i Mosi Mától hétfői? 

Hetedik mamiyország 
Szerelmi játék SIMOME SIMON és J.Tewarf-ta1 

Hó és sárcipők, hócsizmák 
Melegbélést! és bundacipők 

Báránybőr házlclpők 
naay 
válasz-
tékban HA-HA-nál Szened. Kelemen u. 12. 

Szeged közgyűlése 
december 1-én avatja 

Szent-Györgyi Albertet 
Szerdón küldöttség keresi tel Fabinyi Tihamér pénzügyminisztert a 

város és az állam által épülendő családi hajlék ügyében 

(A Délmagyarország munkatársától.) Szomba-

ton d'élelőtt Imecs György főispán bizalmas meg-
beszélésre hivta össze a közgyűlési pártok ve-
zetőit, hogy letárgyalja velük azt a javaslatot, 
amely a rövidesen összehívandó, rendkívüli köz-
gyűlés ejé kerül dr. Szent-Györgyi Albert dísz-
polgárrá választása ügyében. A megbeszélés fél-

tizenkettőkor kezdődött és egy órakor ért véget, 
a kérd'és minden részletét még nem tárgyalták le 
és igy a jövő héten ismét összeül a bizottság. A 
megbeszélésről dr. vitéz Imecs György főispán a 
következőket mondotta a Délmagyarország mun-
katársának: 

— Abban állapodtunk meg végérvényesen, hogy 
a rendkívüli díszközgyűlést december elsején 
délben 12 órakor tartjuk meg. A bizottság min-

den tagja a legnagyobb helyesléssel fogadta azt 
az elgondolást, hogy Szent-Györgyi Albert már 
mint Szeged díszpolgára menjen ki Stocholmba 
a Nobel-dij átvételére. Megállapodtunk abban 
is, hpgy szerdán küldöttség utazik Budapestre és 
felkeresi Fabinyi Tihatpér pénzügyminiszter urat. 
A küldötségnek a polgármester uron és rajtam 
kivü| a város országgyűlési képviselői lesznek a 
tagjai. Közölni fogjuk a miniszter úrral Szeged 

| társadalmának, de az egész magyar közvélemény-
nek is azt az egyöntetű kívánságát, hogy a 

1 Nobel-díjas tudóst a város és az állam családi 
hajlékkal ajándékozza meg Szegeden. 

— Az a vélemény alakult ki. hogy a ritka 
ajándék belső értékét nagy mértékben fokozná, 
ha az nem kizárólag a város ajándéka lenne, ha-
nem a város és az állam közös ajándéka. Mi-

után a gondolatot a kultszminiszter ur a lapok-
ban közölt nyilatkozata szerint a legnagyobb ro-
konszenvvel fogadta, a pénzügyminiszter urat ar-
ra fogja megkérni ez a küldöttség, hogy a terv 
megvalósítására nyújtson anyagi fedezetet. Ha 
megkapjuk a választ, hazaérkezésünk után ismét 
összeül a bizottság és akkor végérvényesen ösz-
szeallitjuk a rendkívüli díszközgyűlés elé ter-
jesztendő javaslatot, amelynek harmadik ponlja 
az ucca-elnevezésre vonatkozik. 

Korzó Mozi Vasárnap | 

A szerelmes ördög 
Wallsco Berry nagyszabású Metró ülmje. 

Dr. Gelei József, 

az egyetem rektora, aki szintén résztvett a szom-
bati értekezleten,' nagyobb beszédet tartott. Kifej-
tette, hogy az egyetemi tanárt két pozitív lelki 
értéken keresztül lehet megítélni, az egyik a ta-
nítói, az olctaíói, a másik pedig a tudós búvár-

ért éke. Szent-Györgyi Albertben ez a két nagy 
érték egyesül. Éppen ezért óriási értéket jelent a 
szegedi egyetem és a vér os számára. De mint tu-

dósnak, felmérhetet'en nemzetgazdasági jelentősé-
ge is van, 

óriási szolgálatot lett az egesz ma* 
gyarságnak 

azzal, hogy kitüntetése alkalmából az egész világ-

sajtó napokon át hatalmas cikkekben foglalkozott 

vele. 

— Az elmúlt fé'évszdzadban alig volt a ma-

gyar történelemnek ehhez a kitüntetéshez fogható 

és mérhető jelentőségű eseménye — mondotta a 

rektor. De Szent-Györgyi nagyjelentőségű fölfe-
dezésének rendkivül sokat köszt'nhet 

a szegedi paprika 
| 
i és ezen kersztül Szeged város, sőt az egész or-
| szág közgazdasága is. A C-vitamin hihetetlen mér-

tékben népszerűsítette a paprikát és része van ab* 

ban, hogy a paprikaexport néhány év alatt évi 
negyvenkét vagonról közel hétszáz vagonra emel-
kedett. Szent-Györgyi fölfedezésének óriási pro-
pagandaerejét t Konyítják azok a külföldi orvosok, 
akik egymásután jelentkeznek Szegeden, hogy ta-
nulmányozzák a paprihás magyar ételeket. A pap-

rika elött tehát Szent-Györgyi tudományos fölfe-
dezése következtében még óriási jövő áll, ami-
nek az egész ország, az egész magyar közgaz-
daság érezni fogja a hasznát. 

69. júieKQMu m. Kr. aiiami sorsi teh. 
Húzás december 3-án. Főnyeremény 40.000 aP 

Ezenkívül 18.729 különböző nyeremény, melyet 
mind készpénzben fizetnek ki. 

Sorsjegy árak: Egész: ar. P 3—, Fél: ar P 150 

Kapható minden osz'.álysorsjegy fő-árusítónál, 
doliánytőzsőékben, valamint a pénz előzetes 
beküldése után a székesfővárosi m. kir. Pénz-
ügygazgatóságnáj, Budapest, V. Szajay-u. 10. 
A nyeremények száma és összege jelentősen 

emelkedett. 

Kényszernvuiidiiazásra 
ítélték a tápéi főjegyzőt 

Szentes, november 20. D e á k László tápéi 
jegyző ellen — mint ismeretes —, fegyelmi el-
járás indult, mert olvan adat merült fel, hogy 
a jegyző hivatalbeli és társadalmi tevékenysé-
ge a község közönségének békéjét feldúlja. A 
lakosság körében nyugtalanságot kellett, hiva-
talos hatalommal visszaélt, hivatali titoktar-
tást megszegte, felettes hatóságával szemben 
tiszteletlen magatartást tanúsított, hivatalát 
szabálytalanul vezette és anyagi vonatkozá-
sokban is visszaéléseket követett el. Vitéz Bon-
e z o s Kálmán Csongrád vármegye tiszti fő-
ügyésze 52 rendbeli fegyelmi vétségben kérte 
elmarasztalni a jegyzőt. 

C s e r g ő Károlv alisoán most hozott ítéle-
tet a fegyelmi ügyben. Deák bűnösségét a leg-
több vádpontban megállapította és őt kényszer-
nvugdiiazásra ítélte. 

Varga Dezső Vasáruháza 
az Alföld látványossága. 

Salgótarjáni folytonégő kálvhák ! 

L U N 0 Hazai szonokhez: 

Perpetuum 
neo pemeíuum, 
K a So r , 

Rex, 
SImplex 

F a f ű t é s h e z 

L i g n o r Telefon 
2n-89. 

tűzhelyek 
fehér és fekete 
zománcozott 

kivitelben 

Kályha raktáramat 
•ételkötelezettsőg 

nélkül kérem 
megtekinteni 

Nagy választék 
Olcsó árak ! 


