
Dr. Pálfy József polgármester 
megjelenik 

a pénteki díszközgyűlésen 
(A Délmagyarország munkatársá-

tól) Országgyarapitó Kormányzó 

(urunk születésének hetvenötödik év-

fordulóján Szeged város pénteken 

ünnepélyes díszközgyűlés keretében 

fogja kifejezésre ju t ta tn i háláját , 

hűségét és ragaszkodását a három-

negyed évszázados jubi leum alkal" 

mából Magyarország Kormányzó 

Nagyura iránt. 

A keddi napon kialakult végleges 

tervezet szerint az ünnepi díszköz-

gyűlésen Szeged városát dr. Pálfy 

József polgármester fogja képvisel-

ni , aki erre az alkalomra felfüg 

geszti betegszabadságát, hogy min t a 

város első polgára, megadja az ün-

nepségnek személyes megjelenésével 

• méltó díszt. 

I t t említ jük meg, min t érdekessé-

get, hogy a városházán megkezdőd-

itek a nyár i szabadságot és elsőnek 

pritéa dr. Szabó Géza tanácsnok vet-

ki hathetes szabadságát. Ügyosz-

tá lya vezetésének, továbbá pillanat-

ny i l ag távollevő dr. Tóth Béla pol-

sármesterhelyettes helyettesítésé-

nek teendőit dr. Szabó tanácsnok 

szabadság ideje alatt dr. Katona 

Is tván tanácsnok lát ja el, aki ked-

den délben már át is vette a helyet-

tesítést. A kedden délután megtar-

tott közigazgatási ülésen a polgár-

mester képviseletében már Katona 

tanácsnok vett részt. I lyenformán 

előállott az a különös átmeneti 

helyzet, bogy a polgármesteri teen-

dőket a betegszabadságon levő pol-

gármester helyettesének távollété-

ben az őt helyettesitő tanácsnok he-

lyett egy másik tanácsnok, tehát a 

polgármesterhelyettes helyettesének 

a helyettese látja el. 

Az Olvasó irja 
A gy«tmekjatíióier»k 

Tisztelt Szerkesztőségi 

Juu ins közepén még mindig nem 

gondolt senki illetékes arra, hogy a 

gyermekjátszótereket üzembe kelle-

ne helyezni. A Stefánián és másutt a 

• gyermekeknek nagyon hiányzik a 

játszótér szokott felszerelése. Ez-

ntón bivom fel illetékesek figyel-

mét a szegedi gyermekek jogos kí-

vánságára. Tieszlelettel: aláírás. 

Szent-Györgyi Albert lesz 
biológiai intézet 

igazgatója 

niegnivo 
A Kisteleki Szabó Iparosok Beszer-

aö, Termelő és Értékesítő Szövetkezete 
kisteleki bej. cég Kisteleken az ipar-
testület székházában 1913 junius 26-án 
este 8 órakor rendkívüli közgyűlést 
fart, amelyre a tagokat ezennel meg-
hívja az igazgatóság. 

Kistelek, 1943. évi junius 14-én. 
Tárgysorozat: 

1. Két jegyzökönyvhitelesitő válasz-
tása. 

2. Az alapszabály 4. jg-ának módosí-
tása. 

S. Esetleges indítványok. 
Az alapszabálymódositás azért tör-

ténik, hogy a szövetkezetnek csak ön-
álló szabóiparos lehet tagja. 294 

(A Délmagyafország munkatársá-

tól) Budapesten hire terjedt, hogy a 

tihanyi biológiai és kutatóintézet 

vezetésében a közeljövőben mélyre-

ható változások fognak történni. 

Ezek szerint a hirek szerint a 

nagyjelentőségű tudományos inté-

zetnek dr. Enitz Géza professzar ha-

lálával megüresedett igazgatói szé-

két nem fogják betölteni, hanem az 

intézményt kettéválasztják és az 

önálló intézetté váló mindkét tudo-

mányos szerv élére külön vezetőt 

fognak állitani. 

Az intézet két osztálya közül az 

egyik az állattani, általános bioló-

giai osztály, amely a Balatonkuta-

tással és vizibiológiai kutatással 

foglalkozik, a másik pedig az orvos-

élettani osztály. Ez a két tudomá-

nyos ág szétágazó és sokoldalú, 

hogy a két osztály elkülönítését az 

eredményes búvárkodás érdeke egy-

re inkább megkívánja. A terv maga 

nem uj , kivitelére azonban eddig 

azért nem került sor, mert dr. Enitz 

Géza életében nem akarták ezt a 

könnyen félreértésekre okot adható 

reformot keresztülvinni. Az intézet 

nagytekintélyű vezetőjének elhuny-

tával azonban aktualitást kapott az 

elgondolás és az most egyes buda-

resti lapok híradása szerint valóra 

is válik. 

Szeged szempontjából ennek a ter 

vezett megoldásnak az ad különös 

jelentőséget, hogy hitelt érdemlő 

forrásból eredő hir szerint az intó 

zet önállóvá váló orvosélettani osz 

tályának élére a kultuszminiszté 

r ium 

Szent-Györgyi Albertet, a sze-
gedi Horthy Miklós-tudomány-
egyetem világhírű Nóbel-dijas 

professzorát szemelte ki. 

A Délmagyország munkatársa ez-

zel a hirrel kapcsolatban kérdést in 

tézett dr. Szent-Györgyi Albert pro-

fesszorhoz, aki a következőket je-

lentette k i : 

— A személyemmel kapcsolatos 

kombinációkról eddig hiteltérdemlő 

helyről semmiféle értesítést nem 

kaptam, igy nincs is módomban ar-

ról érdemben nyilatkozni. Ugyanígy 

időelőttinek tartok ezzel kapcsolat-

ban bármiféle tervezgetést is. 

A professzor környezetébert ugy 

tudják, hogy abban az esetben, ha 

a t ihanyi orvosélettani intézet igaz 

gatójává való kinevezés valónak bi-

zonyulna, dr. Szent-Györgyi Albert 

semmi esetre sem szakad el végleg 

Szegedtől, legfeljebb csak arról le-

ket majd szó, hogy tevékenységét 

megosztja a két tudományos intézet 

között és az évnek csupán egy bizo-

nyos részét töltené Tihanyban. 
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(A Délmagyarország munkatársától) 
A Délvidéki Sportrepülő Egyesület 
pünkösd vasárnap délelőtt fél lü orai 
kezdettel rendezte meg a repülőiéren 
szokásos évi modellversenyét. A ver-
senyzők már fél 10 órakor gyülekeztek 
a repülőtéren és íéltve őrzött munká-
jukat rendezgették az erre a célra el-
határolt térségén. 

Pompás látvány volt, ahogyan a fé-
nyes és karcsú modellek csillogtak 
ezer színben pompázo papír testükkel a 
koradélelőtti napfényben. S amint utol-
só simításokat végeztek a fiatal •mér-
nökök* és egyúttal gyakorlatot is vég-
ző munkások karcsú gépeiken, vala-
hogy az az érzés lett úrrá az emberen, 
hogy érdemes dolgozni, küzdeni, alkot-
ni, hiszen az eredmény mindig meg-
van és ha néha nem is százszázaiékig 
sikerült, mindig szép. Ahogyan babus-
gatták, rendezgették, nézték modelljei-
ket, nézésükben benne volt az alkotók 
szeretete müvük szépsége iránt. 

Az előkelőségek között megjelent 
viléz G y i m e s s y Frigyes altábor-
nagy, a szegedi hadtest parancsnoka, 
S z e n t - G y ö r g y i Albert, a Nobel-
díjas tudós, minden fiatal indulásnak 
és fiatal munkának örök barátja, repü-
lőtisztek és nagyszámú érdeklődő kö-
zönség. 

A hadtestparancsnokot és a vitor-

lázó-, motoros modellverseny iránt ér-
deklődő közönséget dr. L á z á t László 
gimnáziumi tanár, a Délvidéki Sport-
repülő Egyesület körzetvezetöje üdvö-
zölte. Üdvözlő beszédében rámutatott 
arra, milyen fontos a nemzet szempont-
jából, hogy a fiatalság körében ennyi-
re elterjedt és megértésre talált a re-
pülés szeretete és a repülők nehéz 
munkájának elismerése mennyire át-
ívódott a kicsiny magyarok lelkébe is, 
akik a jövő nemzedék repülői, hős pi-
lótái lesznek. 

Az üdvözlő beszéd után került sor 
a versenyre. Több vidéki egyesület 
mérte itt össze erejét a különböző mo-
dellek (gumis, vitorlázó és motoros) 
repülletésével, repüiőkészségének be-
mutatásával. Először a gumis model-
lek építői mutatták be képességeiket. 
Első lett Szönyi Jenő, akinek »gépe« 
39.5 másodpercig maradt a levegőben. 
Második lett Abranovics Emil 17 má 
sodperces, harmadik pedig Császát 
Béla, 16 másodperces idővel. 

Ezután került sor a vitorlázó mo-
dellversenyre. A versenyzők »gépeiket* 
rákapcsolták egy 200 méter hosszú zsi-
nórra, az úgynevezett csörlőre, amit 
kerékpárhoz erősítettek és az >vontat-
ta« fel a magasba, ha sikeres volt az 
inditás. Egymásután emelkedtek fel a 
gépek a magasba és a jól készitett. 

egyenlő súlyban elosztott modellek fé-
nyes testükkel méltóságteljes lassúság-
gal feküdtek rá a levegőre. Voltak 
azonban olyan modellek is, amelyek 
megmakacsolták vagy szégyelték az 
őket néző szemek tüzében magukat és 
bosszús rónditással szárnyukon, ön-
gyilkosok lettek... Építőjük azonban 
nem adta fel a reményt és azzal az ér-
tőkéit szándékkal fogadta »gépe« ha-
lálát, hogy a legközelebbit dicsőségre 
épiti. Hiába ezek a fiatal, erőtől és 
ambíciótól duzzadó lelkek rugalmasak 
a sors csapásaival szemben. 

A gyors egymásutánban felszálló 
modellek közül egyszerre kiemelke-
dett Vuich Márknak, a Szabadkai Le-
vente Egyesület tagjának modellje, 
amely elszabadulva az őt levegőbe 
emelő zsinórtól, méltóságteljes lassú-
sággal szembefeszülve a levegővel, 
egyre magasabbra, egyre messzebb re-
pült. Már szabadszemmel nem is lehe-
tett látni, csak a tüzérségi mérők tud-
ták kövelni útját. A modell útját, amely 
igyekezett elkerülni a kíváncsi tekinte-
teket, több kilométerre elrepült start-
helyétől, a Szabadkai Sportrepülő 
Egyesület sportrepülögépe követte. S 
hatalmas lelkesedés lett úrrá a közön-
ségen, amikor bejelentették, hogy a 
modell 2100 méteres magasságot ért eí. 
Ez ugyanis országos csúcsteljesítmény 

jvolt, nem csoda hát, ha a vitorlázó 
versenyt is a modell nyerte, dicsősé-
get szerezve építőjének a 23 percen 
felüli levegőben maradásával. A vitor-
lázóversenyben második lett Kormos 
Ferenc pécsi versenyző gépe 6 percen 
felüli teljesítményével. A harmadik di-
jat Mészáros Ferenc modellje vitte el 
3 perces erdménnyel. 

A vitorlázó modellverseny után csa-
patverseny következett. Ebben első 
lett a Szabadkai Levente Egyesület 21 
perces idővel, második a Délvidéki 
Sportrepülő Egyesület, harmadik a 
Hódmezővásárhelyi Levente Egyesü-
let. A benzinmotoros versenyre már 
nem került sor, mert a kivancsi néző-
közönség közül valaki üzemképtelenné 
tette a benzinmotoros modellt. Igy a 
dijak kiostzásúra került a sor. A ver-
seny dijait, 25 dijat, dr. L á z á r Lász-
ló körzetvezető osztotta ki, melegen 
gratulálva a jövő nemzedék repülői-
nek. A díjkiosztáson jelen volt vitéz 
Gyimessy Frigyes altábornagy, a sze-
gedi hadtest parancsnoka, közvetlen 
szavakkal buzdította a csillogó szfpiá 
győzteseket 

A díjkiosztás után a vitorlázó re-
pülök iskolamuitalványokat végeztek » 
közönség szórakoztatására. Két vitor-
lázó gép szállt fel, a »Tücsök< és a 
• Vöcsök*, majd az 5 személyes vonta-
tógép, a »Cimbora< emelkedett a leve-
gőbe és a város feletti repülés után 
lendületes méltósággal ereszkedett le 
starthelyén. Guellino László vitorlázó 
főoktató egész alacsonyan »bukó« me-
rülést* mutatott be. Végül már a késő 
délutáni órákban egy motoros vonta-
tógép alacsonyrepüléssel szórakoztatta 
a közönséget 

A verseny, amely a fiatalok verse-
nye, ifjú repülőtiiánok mérkőzése volt, 
kedves emléket hagyott a szegedi re-
pülés iránt érdeklődő közönség lelké-
ben. Bizakodást ébresztett, mert lát-
ták, hogy itt van a repülőutánpótlás, 
fiatalokból, akik életkedvvel, bátorság-
gal, rendíthetetlen hazaszeretettel már 
most eljegyezték magukat, hősi és ered-
ményes munkájuk a bizonyítéka, az 
egyre fejlődő aviatikával, a magyar 
repüléssel. 

Ont is ámulatba fogja ejteni 

T I H A N Y I M E S T E R 
m , 

Pazar Hiéllilés 

Ont is ámulatba fogja ejteni 

T I H A N Y I M E S T E R 
Pazar Hiéllilés es társulatanak boszorkányos 

B i i v é s z R e v ü j e 
a V á r o s i S z í n h á z b a n c s ü t ö r t ö k t ő l 
Siessen '"egyet váltani a pénztárnál délelőtt IP— l-ig, délután 4—7-ie. 
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