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Szent-Györgyi professzor 
szegedi háza 

Szegedi küldöttség a pénzügyminiszternél, hogy a város és az 
állam közösen épiíse fel a Szent-Györgyi hajlékot 

i 

(Á Dchnagyarorszdg munkatársától.) Tegnap 

reggel utazc tt el Szegedről az a küldöttség, amely 
Budapesten Fabinyi Tihamér pénzügyminisztert 
keresi fel, hogy érdeklődjék: van-e lehetőség ar-
ra, hogy az állam megfelelő mértekben hozzájá-

ruljon a Szent-Györgyi Albert professzor számá-

ra építendő lakóház költségeihez. Dr. vitéz Imccs 

György főispán — mint ismeretes — a mult hé-
ten bizalmas megbeszélést tartott a közgyűlési 
pártok vezetőivel, hogy előkészítse a december el-
sejére összehívandó rendkívüli díszközgyűlés 
tárgysorozatát. Ezen a diszközgyüáésen fogják 
ünnepélyes külsőségek között a város díszpolgárá-
vá választani a Nobel-dijas tudóst és dönteni' fog-
nak arról is, hogy melyik uccát, vagy teret neve-

zik el róla. A rendkívüli díszközgyűlés harma-
dik pontja lesz — lia sikerül a határozat elő-
feltételeit bizlositani — Szent-Györgyi professzor 
lakóházának ügye. 

Ez a gondolat azokban az ünnepi percekben 
szülelett meg, amikor megérkezett Szegedre a 
Nobel-bizottság döntésének a hire. Mindenki érez-
te. hogy a.világhírű tudós iránt a magyarságnak 
is le kell rónia elismerését és háláját azért a 
nagy szolgálatért, amelyet tudományos munkájá-

val teljesített. Minden vélemény megegyezett ab-
ban, hogy ennek a legszebb, a legpatriárkálisabb 
formája a lakóház lenne. Ila Szent-Györgyi Albert 
házat kapna Szegeden, ez kétségtelenül még szo-
rosabbra fűzné azokat a kapcsolatokat, amelyek 
ide kötik. 

A főispán által összehívott bizottság is mele-
gen felkarolta ezt a gondolatot, de kiegészítette 
azzal, hogy az ajándék értékét nagymértékben 
fokozná, ha az a város és az állam közös ajándéka 

lenne. A bizottság a terv megvalósítására biztató 
lehetőséget látott Hóman Bálint kultuszminiszter 
korábban elhangzott nyilatkozatában. 

A küldöttség, amelynek tagjai a főispán, dr. 
Pálfy József polgármester, valamint a varos or-
szággyűlési és felsőházi képviselői, azért utazo'.t 
szerdán Budapestre, hogy a pénzügyminisztertől 
fedezetet kérjen a tervezett lakóház költségeinek 
legalább ötven százalékára. Ila a pénzügyminisz-
tertől erre pozitív Ígéretet kap-a küldöttség, ak-
kor a rendkívüli díszközgyűlés elé terjesztendő 
javaslatba felveszik azt is', hogy a város az ál-
lammal együttesen hálája és elismerése jeléül 
épitsen hajlékot Szegeden a Nobel-dijas tudós szá-
mára. 

Táncrend a francia filmgyártás 
ragyogó alkotása Harrv Baur S z ^ c h e m f . 

„n délvidéki gazdasági értekezlet célia az, 
hogy az egész közvélemény figyelmét felhívjuk 
erre a súlyos helyzetben levő országrészre" 

Kozma Ferenc és Grosz Marcel a Tébe szegedi Kongresszusának 
jelentőségéről 

(A Délmagyarorszdg munkatársától.) Vasárnap 

fontos eseménye lesz Szegednek: a Takarékpénz-
tárak és Bankok Egyesületének délkeleti körzete 
tar.'ja teljes ülését, majd ezt küvetőleg gazdasági 
értekezletéi, amelyre a magyar pénzvilág számos 
kitűnősége érkezik Szegedre. 

A TÉBE értekezlete vasárnap délelőtt 11 óra-
kor kezdődik a városháza közgyűlési termében. 
AZ értekezletre az előadókon kivül bejelentették 
megjelenésüket többek közöót dr. vitéz Keresztes-
Fischer Ferenc ny. miniszter, a PK elnöke, dr. 
Bárányi Lipót, a Magyar Nemzeti Bank vezér-
igazgatója és a TÉBE leljes vezérkara. Az érte-
kezlet után, fél 2 órakor a Ilungária-szállóban 
társasebéd lesz. A vendégek nagyrésze már egy 
nappal előbb, szombatra Szegedre érkezik és 
résztvesz este fél 9 órakor a Hungária emeleti 
dísztermében rendezendő délvidéki gazdasági ta-
lálkozón. 

A TÉBE kongresszusával kapcsolatban 

Kozma Ferenc 

kormányfőtanácsos, a Szeged-Csongrádi Takarék-
pénztár vezérigazgatója a következőket mondotta 
a Ddlmagyarországnak: 

BalvArosI Mosl Csütörtöktől mindennap 

PUSZTAI 
SZÉL 

Hunyadi Sándor fómüvo iilmon. — Főszereplők : 
Cáxár híárlu, Kiss Ferenc, Jávor, 

afnay. Rózsaöeqyl. 

fi KöicsiMri kasié'y Széchenyi Mos! 
Csütörtökön 

sarnapi ülésen, — ad különös súlyt a szegedi 
gazdasági találkozónak. 

— Szeged gazdasági helyzete az ismert föld* 
rajzi és határszéli fekvésénél fogva oly sivár, 
különösen a háború befejezése óta. hogy minden 
faktornak fel kell használni a kínálkozó lehelősé-

geket abban a tekintetben, hogy varosunk iránt 

az illetékes kormány- cs gazdasági körök figyel-' 

inét felkellsék. Remélem, hogy a szegcdi talalko-á 
zó ebben az irányban el fogja érni a célját. 

Olcsf) és jó sz&lloda Pesten a 

METROPOLE, R á k ó c z i - u f o n 

150 kényelmes szoba 4 pengőtől, 
teljes penzióval 9 pengőtől. — Az 
étteremben szegedi Farkas Jóska 
muzsikál, a télikertben délután és 
este a Virány-jazz játszik a tánc-
hoz. Hallgassa meg mindkét zene-
kart rádión. Adjon barátainak ta-
lálkozót, hivja meg őket vacsorára 
a M E T R O P O L E - b a ! 

— Á délvidéki gazdasági értekezleten, amely 
az egész trianoni Délvidék gazdasági helyzetével 
kiván foglalkozni, barátaimmal együtt azért ren-
dezzük, hogy a kormányzat és a magyar közvéle-
mény figyelmét erre az országrészre és általában 
a magyar vidékre felhívjuk. Az értekezletnek 

nemcsak a budapesti bankvilág és a gazdasági 
élet reprezentánsai, de az egész trianoni Délvi-
dék — Gyulától Bajáig —közéletünk és gazdasági 

életének hivatott képviselőt jelennek meg. Az 

értekezleten kiváló előadók; dr. Gesztelgi-Nagy 
László, Hegedűs Loiánt, dr. Koós Zoltán, ur. 
J.iptay Lajos, dr. Posch Gyula, vitéz dr. Shvoy 
Kálmán tartanak előadást és szólalnak fel. Cé-
lunk a trianoni Délvidék minden gazdasági és 
társadalmi szervezetéi közős akcióra megszervezni 
a Délvidék városai és községei gazdasági életének 
fellendítése és jrbb boldogulása érdekében. 

— Szeged Triauon legnagyobb áldozata. Min-
denkinek. aki a születés, tehetség, a munka, vagy 
a jószerencse folytán clfogadh,a!ó helyzetben él, 
kötelessége nemcsak önmagáért, dc embertársai 
boldogulásáért is munkálkodni s a magyar fiatal-
ság számára emberibb jövőt elökésziteni. Ha ezl 
nem lesszük — fejezte be nyilatkozatát Kozma 
Ferenc —, akkor a Délvidék fiatalsága számára 
az alföldi erdők szép fái csak vándorbotot fognak 
teremni. Az a hitem, hogy a mi kezdeményezésünk 
és mozgalmunk összefogásra és közös akcióra 
hangolja a trianoni Délvidék minden komoly és 
jóakaratú tényezőjét. 

Grósz MítrceT, 

a Szegődi Kereskedelmi és Iparbank vezérigazga-
tója az alábbiakat mondotta: 

— A TÉBE szegedi közgyűlése alkalmát a ve-
zetőség arra hasznájja fel, hogy az ország pénz-
ügyi szaktekintélyeit és a Délvidék politikai és 
gazdasági szakférfiait cgy szegcdi gazdasági ta-
lálkozóra hivta meg. Az a körülmény tehát, hogy 
a Nemzeti Bank és a Pénzintézeti Központ veze-
tői az értekezleten résztvesznek és hogy szakava-
tott tekintélyek tartanak értékes előadásokat a va-

II 70 éves Varga Mihályt 
köszöntötte a szegedi 
kereskedötársadalom 

(A Dclmagyarország munkatársától .) Mosl 
tölti bc V a r g a Mihály, a Szegedi Kereskedők 
Szövetségének elnöke hetvenedik életévét, na-
pok óta halomban érkeznek a levelek és táv-
iratok, amelyekben köszöntik a szegedi keres-
kedelem 70 esztendős elnökét. Szerdán dél-
ben a Szegedi Kereskedők Szövetségének el* 
nöksége kereste fel Varga Mihályt, liogy ki-
fejezze elölte jókívánságait. A szövetség kö-
szöntését dr. L a n d e s b é r g Jenő főtitkár 

J tolmácsolta lelkes szavakban. 

— Mi, — mondotta többek közt —, akik 
egészen közelről figyelhetjük munkásságodat, 
nagyon sokat tanultunk Tőled és reméljük, 
még sokat tanulhatunk a jövőben is. Megis-
mertük azt a tulajdonságodat, liogy beszéde-
idben szereted használni a hasonlatokat és a 
tarka képeket. A multnapokban, amikor a Ke-
reskedők Szövetsége részéről köszöntötted Ad-
ler .Mórt. ötvenéves kereskedői jubi leuma al-
kalmából. jól emlékszünk, azt mondottad; 
hogy az ő élete olyan tiszta, mint . az üveg, 
amellyel dolgozik: átlátszó. Engedd meg sze-
reiét elnökünk, hogv most a köszöntésünk so-
rán, mi is hasonlattal é l jünk. A Te műhelyed-
ben a világ legelsőrangubb báló ját készítik. 
Ugv, amint a há ló k ünn a nagv vizeken és 
tavakon megteszi kötelességét: kenyeret ad. 
Te ezt a hálót szimbólumnak tekinted a köz-
élelben. családi életedben és'igyekszel minden-
kinek nyúj tan i valamit. 

ízt kivánta ezután dr. Landesbérg, bogy 
még sokáig folytassa áldásos működését Var-
ga Mihálv. aki 70 éve ellenére is kiérdemli az 
örök-fiatal jelzőt. 

A köszöntésre elérzékenyülve válaszolt Var-
ga Mihály. 

— A legközelebb álltok Ti a szivemhez: a 
kereskedők és a Szevedi Kereskedők Szövetsé-
ge — mondotta, ma jd kifejtette, l iogvha a há-
lójával szimbolikus értelemben „be is hálózta" 
azokat, akik olv közel állnak hozzá, azért tét-
té, mert a szeretet sugalmazta ezt neki. 

A Kereskedők Szövetségének küldöttsége 
ulán K e r t é s z Ernő elnök, az Alföldi Utazók 
és Kereskedők Egyesülete küldöttségét vezette 
Varga Mihályhoz, hocv 70 esztendős születése 
napián köszöntse. A Szegedi Kereskedelmi és 
Ioárbank igazgatósásának jókívánságait G r "sz 
Marcell vezérigazgató tolmácsolta Varga Mi-
hálynak, aki meghatottan mondott köszöne-
tet a bensőséges ünneplésért. 

Kiilönlecies fonalafnk-
bni kössön pulóvert és 
ruhát. Készítésére meg-
faniljuk. M u s k á t l i 

Kárász ucca 3. 


