FERENCJÓZSEF
KESERŰVÍZ

Lőrlncz professzor
az egyetem áthelyezésével kapcsolatos személyi változásokról
(A Délmagyarország munkatársától) A szegedi egyetem elköltözésével kapcsolatos intézkedésekben c é g nem történt végleges döntés,
mert a professzorokkal folytatott tanácskozásokról csak most számol be S z i 1 y Kálmán dr. kultuszállamtitkár a minisztériumban. Amint a minisztériumi tárgyalások véget érnek, Szeged
azonnal értesítést kap a* elköltözés ügyében. Ez
az értesítés már nem késhet soká, mert alig félhónap múlva megnyílik a kolozsvári Ferenc Józscf-tudományegyetein. Hogy ki megy el és
ki
marad a professzorok közül Szegeden: az is olyan
kérdés, amely még nem mutat teljesen kialakult
képet. Beszámoltunk arról, hogy mi a várható
eredménye az itt megkezdett tanácskozásoknak a
távozás, illetve a maradás tekintetében. Erre vonatkozólag az a hir szivárgott ki a napokban,
hogy Szegedről csak Lőrincz Ferenc dr. profeszszor menne el Kolozsvárra. .Valószínű azonban,
hogy ez a hir sem fedi teljesen a valóságot, mert
ebiben a kérdésben a miniszter csak akkor dönt,
ha már megkapta a felhatalmazást A felhatalmazásnak azonban még nincs birtokában Ilóman
Bálint miniszter s igy a távozó, vagy ittmaradó
professzorokat illetően még bizonyos változások
következhetnek be. Beszélgettünk Lőrincz Ferenc
dr. professzorral a személyével kapcsolatos hírekről. Kérdésünkre, a professzor a következőket
mondotta:
— Még nincs végjeges elhatározás az ügyben,
ha azonban mennem kell majd Kolozsvárra, akkor ennek sokkal komolyabb okai vannak, mir.t
az, hogy a Zöldkeresztes Védőnőképző Intézet körül még nem fejeződtek be azok a munkák, amelyeket elkezdtünk. Tény, hogy még vannak kívánnivalók, amelyeket azonban hitem szerint a
város meg fog oldani.
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Félévi börtönre itélfflr,
meri hamisan vallott egy válóperben
(A Délmagyarország
munkatársától)
Érdekes hamistanuzási ügyet tárgyalt Csütörtökön
a törvényszék Bókaij-tn náesa. Hegedűs Lajos
kunszentmártoni gazdálkodó 1938. elején nősült
meg. A fiatal házasok azonban m á r házasságuk első napjaiban összekülönböztek, a férj álla ndóan szemrehányással illette feleségét, hogy
leánykori udvarlójával még mindig fönn tartj a a kapcsolatot Az asszony tiltakozott férje
vádja ellen, majd két héttel házasságkötésük
után visszaköltözött szüleihez. Hegedűs később
többízben kérte feleségét, hogy térjen vissza
hozzá, mert m á r megbocsátott neki. Hegedűsek
áldatlan Családi életéről többen tudtak, úgy,
hogy amikor Hegedűs válókeresetet adott be
felesége ellen, a törvényszék az ügyben számos
tanút hallgatott ki. A perben tanü volt Ecsédi
Antal 32 éves gazdálkodó is.
— 1938. márciusában egy alkalommal láttám, hogy Hegedűsné tanyájuk udvarán egy
idegen férfivel találkozott és igen bizalmasan
viselkedett vele szemben, — vallotta Ecsedi a
törvényszék előtt. Vallomására esküt tett. A
tárgyalás lefolytatása titán
megállapították,
högy az Ecsedi által jelzett napon és időben
Hegedűsné férjével együtt a szentesi vásárban
volt. Ecsedi ellen hamjstanuzás miatt eljárás
indult.
Ezt az ügyet tárgyalta csütörtökön a törvényszék IJókay-tanácsa. A vádlott tagadta a
terhére rótt bűncselekményt, jóhiszeműségével
védekezett. Azt adta elő, hogy a tanya üdvarán
randevúzó asszonyban Hegedűsnét ismerte fel.
A törvényszék a bizonyítás' lefolytatása u t á n
hathónapi
börtönbüntetésre ítélte a vádlottat.
Az ítélet ellen m i n d az ügyész, mind a védő
ífillebbezést Jelentett ba táblához.

HÍREK
— Klebelsberg-rekviem a fogadalmi templomban. Október 12-én, szombaton délelőtt Klebelsberg-rekviem lesz a fogadalmi templomban. Az
ünnepi gyászistentiszteleten a város hatósága,
valamint az egyetem és a különféle társadalmi
egyesületek kiküldöttei vesznek részt a yáros
hivatalos képviseletében.
— Világító jelzőoszlopok a szegedi utcákon. Uj
színekkel gazdagodnak a szegedi utcák! az útkereszteződéseknél újrendszerű világító útjelző és iránymutató transzparenseket szereltet
fel a város. Egyelőre 25 utcakereszteződésnél
állítják fel ezeket a kivilágított útjelző oszlopokat, amelyek minden
nagyobb
városban
élénkebbé, szebbé, világvárosiasabbá teszik az
Utcákat Az oszlopokon elhelyezett táblák az
első pillantásra megmondják, hogy hány ház
van az Utcában, hová vezet hová torkollik az
ú t melyek a közbeeső utcák és höl yannak az
illető utcában nevezetesebb középületek és intézmények. A feltűnő és mégis rendkívül ízléses iránymutató oszlopokat éjszakára kivilágítják. A művészi kivitelű transzparenseket a
„Kozmaport" hirdetési osztálya szerelteti fel
Szegeden. Az útjelző transzparensekre hirdetéseket felvesz a Kozmaport szegedi kirendeltsége: Somogyi-utca 22.
— Adományok az »Erdélyért«-akcióra, A Délmagyarország kiadóhivatalában csütörtökön Fejér Mór 10, Steincr Tibor 3, Tóth Jenő dr. 15,
özv. Glückstahl Lajosné 10, Kóhn Mórné 5 pengőt adományozott az »Erdélyért«-akcióra. Öszszes eddigi gyűjtésünk 755.01 pengő. — A Ferenc
József-tudományegyetem tanárai, tanszéki segédszemélyzete, tisztviselői és altisztjei az »ErdéIyért* segélyezési akcióra 2102.61 pengőt adományoztak Ilóman Bálintnó gyüjtőivén.
— Ismeretlen öregasszony halála a mentőautóban. Csütörtökön délelőtt nagy csoportosulás
támadt a Tisza Lajos-köruton. Délelőtt 9 óra tájban a városi gőzfürdő előtt egy 75—80 év kórüli
asszony hirtelen rosszul lett és összeesett. Az őrszemes rendőr értesitelte a mentőket, akik az
eszméletlen asszonyt a közkórházba vitték. Az
ismeretlen asszony azonban útközben meghalt. A
hirtelen halálról értesítették a rendőrséget, ahonnan rendőri bizottság szállott ki a közkórházba.
A halottnál a rendőri bizottság semmiféle irást
nem talált. Az asszony 150 centinéter magas,
kék, csikós szoknyát, szürkés blúzt, kék kötényt,
fekete fejkendőt és fekete félcipőt viselt. A rendőrorvos megállapította, hogy halálát agyvérzés
okozta. A haláleset ügyében a rendőrség orvosrendőri boncolást rendelt el. A rendőrség kéri
mindazokat, akik az elhalt asszonyról valamit
tudnak, jelentkezzenek a rendőrségen Domokos
Ferenc dr. rendőrfogalmazónál.
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Szombaton megkezdi működését
a szegedi konzervgyár

A
: J í A Meteorológiai IntCzet jelenti este
T\Z 1 U U l Q ó r a k o r # I d ő j ó s l a t : Mérsékelt
délnyugati szél. Éjjel és reggel sok helyen köd.
Nappal túlnyomóan derült idő. Nyugaton és északon esetleg átmeneti borulás. Az enyhe idő tovább
tart.
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— Tolvajt fogott a mezőőr. Makra János tápéi mezőőr néhány héttel ezelőtt észrevette,
a tápéi földekről nap-nap után lopják a kuimieát Lesbeállott és szerdán délután sikerült is a
tolvajt lefülelnie Paplógó János többszörösem
büntetett előéletű napszámos személyében. Amikor Paplógó észrevette a mezőőrt, futásnak eredt,
de a már a kukoricával telt zsákot elhajitoi ta.
Makra a menekülő után eredt és rövid üldözés
után sikerült is elfognia Paplógót. Makra az ellenszegülő tolvajt a járókelők
segítségével fékezte meg és bekísérte a községházára. Paplógót
csütörtökön átadták az ügyészségnek.
— ökörnyál és labdarózsa . . .
Ezüstőrs
ökörnyál úszik a levegőben . . . ösz van; helyesebben, vagy ha ugy jobban tetszik: népiesebben — vénasszonyok nyara. Az ökörnyál minden időjós szótárában emberemlékezet óta azt jelenti, hogy hosszú, derűs ő s i
lesz. A másik hosszú őszt, szép, meleg időt
Ígérő kis jós: a labdarózsa, amely
tavaszt
varázsol a kertekbe. A labdarózsa újra kivirágzott, halványzőldes virágszirmai boldogan
fordulnak a tavaszt igérő nap felé. Gyengéit
és harmatosak ezek a késői rózsaszirmok, de
mégis csak tavaszi virágok ebben a zord
1940-ik esztendő örök tavaszokra emlékeztet®
őszében . . .

A szépség titka
a. bőr természetének megfelelő arckrémben
rejlik. A z ötféle összetételben készülő (úgymint száraz, zsiros, félzsíros, tisztító, vagy
fényvédő je\zésü)TOLDl KBÉMBEN
mindenki
megtalálja azt a fontos kozmetikumot, amelyre
minden nő arcbőrének "nélkülözhetetlen szüksége van. Egy tégely -.60, 1.10, 1.50. VÉNUSZ
DROGÉRIA.
Mikszáth Kálmán-utea 5.

II mezőgazdaság! termelés
uniformizálása ellen beszéltek
az OMGE-ülésen
Budapest, október 10. Somssich László gróf
elnöklésével Csütörtökön délelőtt ülést tartott
az Országos Magyar Gazdasági Egyesület igazgatóválasztmánya. Az elnök megemlékezett a®
erdélyi és keleti országrész egyrészének a visz*
szalérégdről. A választmány lelkesen ünnepelt®
a kőrmányzót és az erdélyi gazdákat. TolnayKnefély Ödön a gazdák érdekképviseleti rendszerének az egész vonalon való kiterjesztését
szorgalmazta. Mtítschcnbachcr dr. szerint országos érdek lenne s elsősorban gazdaérdek, h o g y
fontos gazdasági kérdésekről ne csak zárt ülésen, hanem nyilvánosan is tárgyalni lehessen*
Ezután P ü r g l y E m i l nyugalmazott földművelésügyi miniszter szólalt föl. Rámutatott arra,'
hogy folyton gazdasági átállításról beszélnek*
Sokkal célirányosabb lenne a termelés rentabilitásának a biztosítása. Hangoztatta, hogy n
tervgazdálkodások korszakában élünk, holott
mindenkinek tudnia kellene, hogy különösen {£
magyar mezőgazdasági
termelést nem lehet
uniformizálni;
mert ha a. termelésnek csak
egyes csőportjait ragadják ki és azokon próbálnak a tervgazdálkodás híveinek elgondoRLsa szerint változtatni, ez a többi csoport róvására esik. Helyesli a takarékosságot, de azzal,
hogy ezt a közületeknek is meg kell valósítani,
még pedig az egész yonalon.

(A Délmagyarország
munkatársától)
Hírt
adtunk róla annakidején, hogy az Első Kecskeméti Konzervgyár Rt. Szegeden fiókgyárat létesít. Ez a terv most már végleges formát öltött, a Kossuth Lajos-sugárút végén lévő konzervgyár ezen a héten, szombaton megkezdi
működését. A katasztrofálisan rossz gyümölcstermés miatt egyelőre nem gyütnlöBskouzerveket, hanem úgynevezett szárított zöldségféléket
gyárt. Főleg hagymával foglalkozik, ezt szárit
majd nagyobb mennyiségben, mert export tekintetében ennek van legnagyobb jelentősége.
A szárított hagyma mellett a szárított zöldségféléket is keresik nemcsak hazai, hanem kül- B
földi viszonylatban is. A szegedi kouzervgyár
petrezselymet, sárgarépát, zöldbabot, burgonyát, zellert és egyéb más főzelékfélét szárít
belföldi fogyasztásra és exportra- Ebben az
évben kizárólag ezzel foglalkozik m a j d a gyár.
Amennyiben jövőre nagyobb gyümölcstermés
ígérkezik, akkor áttér a
gyümölcskonzervek
j és más egyéb konzervkészítmények gyártásái ra, valaniint a szeszfözésre*
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FARKAS MIHÁLY és családja fájdalommal tudatják, hogy forrón szeretett
feleség, édesanya

Farkas

Mihüyné

1940 október 9-éu elhunyt Drága halottunk földi maradványait f. hó 12-én d.
u. 4 órakor az alsóvárosi temető kápolnájából helyezzük örök nyugalomra.

