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H I R E K A Természettudományi Akadémiának 
nem keli a fasiszta Gelei, 

de a szegedi egyetemnek igen 
A kultuszminisztérium a szegedi or-

vostudományi karhoz az általáiios bio-

lógia előadására beosztotta Gelei Jó-

zsefet. Legutóbb Kolozsváron, azelőtt 

Szegeden működöt t Gelei, igy kimon-

dottan jobboldali beállítottságát i t t 

mindenki ismeri. Jobboldali beállított-

ságáról tanúságot is tett egy Zavaros 

soviniszta és fajelméleti könyvében. 

Tudományos munkásságának elbírálá-

sára m i nem vagyunk hivatottak, de 

rámuta tunk arra, hogy a demokra-

tikus magyar tudósok gyülekezete, a 

Szent-Györgyi Albert vezetése a lat t 

nem találta méltónak arra, hogy tag-

jai sorába felvegye. Lehet, hogy nem 

ál ló Természettudományi Akadémia 

a szegedi orvostudományi kar kérte 

Gelleinek ide való beosztását, de a 

jobboldali reakciós irányzatot segiti 

elő akkor, amikor befogadja és nem 

áll ki gerincesen a demokrácia mel-

lett. Gelei u t án Batizfalvy, azután Kul-

csár fog következni? A z egyetem 

autonómiá ja nem ürügy arra, hogy " 

magyar életbe fasisztákat csempész-

szenek vissza. 

Szesred is megünnepli 
Vörös Hadsereg fennállásá-

nak 28-ik évfordulóját 

Szolgálatos gyógyszertárak 

Nyilassy A. bérlő Kotsis Kálmán, 

Római-körűt 22., Barcsay Károly, Ti-

sza Lajos-körut 32., Balcsú Barna, Ká l 

•ária-tér 7, " j ' I .+] ^ 

— Az adópeugő ie'trxár 19-én 
3 pengő 90 fi l lér. 

— Megtiltották a németütemü da-
lolást a honvédségnél. Néhány héttel 
ezelő t a Dél nagyarország kifogásolta, 
hogv a magvar honvédség még mind g 
nényütemes kihagyással dalolja a me-
netnótákat és ezzel megbontja a ma-
gyar népdalok dallambeli és szerkezeti 
eevségét. Örömmé! értesü'tünk tus t 
róla. hogv a honvédelmi minisztérium 
rendeletet adott ki, amelynek értelmé-
ben a néfvűtemes kihagyást a dalok 
folytonosságába be'eiktatni nem szabad. 
Végte tehát megszűnik ez a német ere-
detű, teljesen értelmetlen szokás és 
nem konganak többé üresen a lépések 
a mzgvar népdalok élettel teli tökéletes 
egysegében. Reméliük, hamarosan meg-
érjük azt is, hogv honvédeink csak 'ma-
gyar népd>lokat énC-elnek majd és ki-
vesznek végre a német indulókat maj-
moló és a magvar szellemnek semmi-
képpen sem megfelelő menetindulókat 
is. 

— Idöjárásjelentés. Várható időjárás 
szerda estig: Mérsékelt északnyuga'i, 
északi, később nyugati szé'. Fethőátvonu-
lá«o , néhány helven eső vagy havazás. 
Szerdán több helyen köd, az éjszakai 
fagv erősödik, a nappali hőmérséklet alig 
változik. 

— Az MNDSz négyszögakciója a 
gyermekekért A Magyar Nök Demokra 
tikus Szövetsége az országos gyermek-
mentési akció kereteben fe fuár 24 ig 
gvermekhetet tart Ez idö alatt fel éri 
asszonyait, teinyait, hogv ma'adékfona-
laikböl, bármilyen szinből 10x10 ce-timé-
tere" méretben rizsköté«sel, leheteleg 
Pvapjufoná'ból névyszftgeket kös-enek. 
Fogjon hozzá minden derek asszon , leány 
és dolgozzanak a „négyszögeken". Ke-
ressék meg apró pamutáarabjaikat és 
kössenek. A négyszögeket azután a Nő-
szövetség székházába. Tisza Laios-körut 
57, I. emelet, juttassák el, ahol maid szin 
és minőség sierint összeválogatják és 
összedolgozzák őket. Igv lesz a négyszö-
gekből meleg takaró a gvermekmenhtlyk 
számára és más agró ho'mi. *z MNDSz 
felhiv'a nőtársai figyelmét a négvszögak-
«ióra és remrti, h-gy meg fogják erteni 
ennek nagy jelentőségét. 

— A Munkásfőiskola V. előadását 
•etitett képekkel csütörtökön délután 5 
órakor az Iparkamara fűtött nagytermében 
Gábor Jrnő festőművész, gvakorlógimná-
ziumi tanár tartja Szociális művészet cim. 
mel. Érdeklődőket szívesen látur.k. Belé-
pés díjtalan. 

— Szülök figyelmébet A szülők is- (Szeged, február 19.) Kedden délelőtti ban a szemétpénzt havi ezer pengőben 
kolájának más<^ik elő>dreát ^ . I^szló< tanácsülés volt a városházán. A város' l. áltapitottá meg szobánként. Énnek ellené-

(Szeged, február 19.) A szegedi Nem-

zeti Bizottság szombaton délután 3 

órai kezdettel nagyszabású ünnepsé-

get rendez a szegedi á l lami Nemzeti 

Színházban a Vörös Hadsereg fenn-

ál lásának 28. éyfordulója á lkalmábó. 

Az ünnepi beszédet a~ Nemzeti Bizott-

ság részéről dr. Straub Brúnó elv-

társ, egyetemi tanár mondja , azonkí-

vül felszólal még dr. Donászy Kálmán, 

a szegedi Nemzeti Bizottság elnöke és 

Vörös József1 elvtárs, volt főispán is. 

A nagyszabásúnak ígérkező emlék-

ünnepségen a szegedi katonazenekar 

is közreműködik, Lehotay Árpád, a 

szegedi Nemezti Szinház igazgatója 

pedig szavalattal szerepel. Több ének-

és zeneszám teszi még változatossá az 

ünnepi megemlékezést. Belépés dijta-

!an lesz, áz ingyenes jegyekről azon-

ban a pártok u t j án ajánlatos előre 

gondoskodni. 
s 

Szerdán délután 5 órakor a vá-

rosháza közgyűlési termében Ker-

tyenov gárdaezredes, városparanes-

nokhelyettes előadást tart »A 2S 

éves Vörös Hadsereg* címen. Belé-

pés díjtalan. 
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30 doboz gyufa 
R O S M A N 
Szeged, Kárász-utca 8. 

p é z s m a 

(vizi patkány) 
bőréri 

(Hatóságilag engedélyezve) 

Éjfél előtt ezer, éjfél után kétezer 
pengő a kapupénz 

A szegedi házfelügyelők kérésével fogla lkozott a kedd i 
tanácsü lés 

Jenő egvetemi tanársegéd tartja Gyermek- kertészet kérd-sében a tanács nregálttpi-
kori betegségek cimme1. Az iparkamara tot a. hogy eddi* igen nagy ráttzriésse' 

járt a kertészet fenntartása. 'Elhatározták, fűtött nagytermében csütörtökön dé után 
háromnegyed 4—háromnegyed 5-ig. Min-
den szülőt szívesen látunk. Belépés díj-
talan. 

x Orvosi htr Dr Hedry Miklós mütő-
sebész rendelését Vadász-utca 4a. alatt 
reggel 8 órától 10 ig és délután 3 órától 
5-ig megkezdte. Műtéteket a Tóth-szana-
tóriumban. 

— Internáltak egy rablással gyanú-
sított nőt. Petrov Dimiiriv Mairivics 
o-o'z íö adnagy feljelentért tett a rend-
örségen Medgyesi berencné 42 éves, Tö-
mörkény-utca 12 szám a!at i lakos ellen'. 
M3trivics őlvdnagy szombaton együtt 
szórakozott Medgyesinível az ipartestület-
ben rende ett bálon. A bálról együtt tá-
voz ak Medgyesiné lakására. Olt az asz-
szony megkínálta a fóh dnasyot egy pohár 
borral. Elmondotta a fe'jelentő, hogy gya-
núja szerint a nő valami mé-get t-eve-t 
az italba, mert rosszul lett tőle és két 
napig eszméletlenül feki'dr lakásán. Mikor 
magriioztért, hiányzott háromezer rubel é« 
hárommillió pengő k»szptnze. A rendőr-
ség kihallgatta Medgyesinét, aki t gadtá, 
hogy bárm-t is kevert volna a fő ad agv 
italába, vagy hogv kifo^z-otta volna. Pénzt 
csakugyan nem talá' ak nála és egyéb 
bizonyíték sem merült fel vele szemben, 
mindenesetre mivel foglalkozás nélkül élt, 
a ren őr«ég in ernáha. 

Mechanikai Szövőipar kft. 
Szeged, Margit-u. 19. 

Sü'gön cim: Metex 

Kender* ra. pamutéra . B i rszövés 

hogy a kerteszetnek e entul a városnak 
anyagilag is jövedelmező munkát kell ki-
fejtenie. Ennek értelmeben nemcsak az 
egyes közterületek, ut ék és terek parko-
st lesz a vároii kertészet feladata, ha-
r. tgi hasznothajfó tevékenységre is 
fo., / 'abban be k<»M rendezkedni vagvis 
különböző főzelékfélékel is kell termelnie. 
A konyhák rteszet e őtérbe heteezése nem-
csak a v- rosnak jelent nagv - értékű anyagi 
h-sznot, hanem a város köz n-táre is 
nagyobb mertekben és olcsóbb "ro' ju'ha' 
az egé-zsé?es táptákozásboz s ' ks'ges 
zöldfőzelékfélékhe/ A tanács a kertészet 
ügyeinek elütvizsálásával és a szükséges 
intézkedé - k megt telével Somogyi Imre 
gazdasági tanácsnokot bizta meg. 

A tanácsülés foglalkozott a szegedi 
házfelügyelők szakszervezetének beadvá-
nyával is A ttezfelüg elők a s-reméfpénz 
és a k pupénz te emete«ét kérték a vá'to-
zo't vis onyoknav magfelelően. Az» kérték, 
hogy ahol a bérlő' száma tiznél kevesebb, 
ott a háztelügye'ői dii naponta ezer pen-
gő 'egyen, ahol 10—20 hérlő van. ott nroi 
ö'ezer, 20-30 ig napi ttetezer 30-on felül 
ped g napi ti ezer pengő. A düazás havi 
ösízegét arányos n elosztva hár'tánák át 
a bérlőkre A atács ebbun a kérdésb-n 
ugy döntött Fogy állásfoglalása előtt 
szükségesnek tartja, hogy a jogügyi és 
pénzügyi bizottság előzetesen megvitassa 
ezt a kérdést. A bizottság mind nesetre 

i ftgv lemb v szi. hogy a mai -rviszonyok 
! mel ett a 40 'áraié os házfelügvelői dij 
is egészen minimális. 

ben azonb»n a házfelőgvelő köteles le-
hordani a szemetet a aká« elől. 
, A tanács felemelte a kapunvitás diját 's. 
Ejfél előtt ezer, éjfél után 2 ezer penvő 
a kapu énz. Az éjszaka' foglalkozásúak 
éjfél előtt és után egyaránt 500 pengőt 
fizetnek A kapukulcs megváltásd'ját a ház-
felügyelő és a bérlő eg üttes megállapo-
dással határozhatja meg, de nem tehet 
több havi tízezer pengőnél. 

A Védői városi tanács nteg néhánv ki-
seb jelentőséeíl ügv t tárgyalt, majd a kora-
délutáni érákban az ülés végpf <tet. 

x Orvort hír T> Oláh Ferenc belgvó. 
gv-sz szakorvos hétközn-p fél 3 'fától 
fé' 5-ig. sze'dán és szombaton reggel 8 -
10-ig rendrt OroszPn utca 4. szám alatt 

— Mestervizsgára előkészítő tanfo-
lyam, A mestervzs á^ni őha tó sevéftek 
részére áltrtinos közismereti mestervizs-
gám előkész'fö ta folyamot rendez a Sze-
gedi Kereskedelmi és Ipa-kanmre A tán 
folyam febr ár 2? kezdődik a kamara 
nag termében dé'után 5 óra or A kn-
foívamon ré«7t«'be'nek a mesfervizsná 
hoz szükséms sz'kbav'gó gyakorlattal 
rendel' ező réaro se« de''. 

— Szombaton fté'trezik a etateríáli's 
bíróság a Kiss-utcaí gyilkosok f lett 
Jelem tiük. hog Szit'-ai Lászte éR Nagv 
János, a Kiss-utcaí Rerts-tel» ékszerű 1e'-
ben elkö"etrtt rablőgvűkostág tettes-i' 
átki-érték az államünvészségre. 'Áz űgvés--
'ég'n dr. Csapó Ödön űgvész kedden 
megkezdte s két ftátr 

Uj szegedi találmány: 
telefontolmács 

A fizika világképe rendkívüli mó-

don kibővült az e lmúl t évek alatt. 

A z emberiség tudósai m a m á r a hold-

dal vá l tanak rádiójeleket és rövide-

sen megérjük, hogy rinterglóbusc te-

lefon beszélgetést lehet folytatni a 

csillagokkal. Az a beszélgetés azon-

ban, am i most folyt le Szegeden még 

a technika ma i ál lása mellett is alig-

hanem pár j á t ritkító. Az, történt 

ugyanis, hogy két ember, akik egy-

mással szemben ültek egy szobában, 

budapesti kapcsolást kértek telefo-

non, hogy értekezhessenek egymás-

sal. A dolog kissé kompl ikál tán hang-

zik, pedig nagyon egyszerű. A ké t em-

ber közül ugyanis az egyik orosz, a 

más ik magyar volt. Az történt, hogy 

ellenőrzésre jött le Budapestről Sze-

gedre a szövetséges fellenőrző bizott-

ságtól Asbukin alezredes, a szegedi 

katonai kerületi parancsnoksághoz. A 

kerületi parancsnokságon Belewiay 

István ezredes fogadat az ellenőrző 

bizottság tagját . Hogy egymást meg-

értsék, tolmácsra lett volna szüksé-

gük. A kerületi parancsnokság tol-

mácsa azonban éppen szabadságon 

volt, más ik tolmácsot pedig nem le-

hetett hirtelenében előteremteni. A 

tárgyaló felek a legnagyobb zavarban 

voltak, mert egyetlen szót nem .tudtak 

váltani . Már-már ugy volt, hogy aa 

ellenőrző vizsgálat elmarad, amikor 

Beleznay ezredesnek mentő ötlete tá-

madt. Tudta, hogy Budapesten a hon-

védelmi minisztériumban bentlakik 

Merényi alhadnagy, orosz tolmács, 

fogta tehát a telefondagylót, felhívta 

a honvédelmi minisztériumot, a készü-

lékhez hivatta az alhadnagyot és 

megkérte, tolmácsolja beszélgetését 

Asbukin alezredessel. Erre a vizsgálat 

a következőképpen folyt le: 

Az orosz alezredes telefonba mondta 

Budapestre kérdéseit és megjegyzé-

seit Merényi alhadnagynak, a tolmács 

pedig ezt leforditva, visszatelefonálta 

magyarul Szegedre Beleznay ezredes-

nek. aki nyomban megadta r á a vá-

laszt magyarul , hogy azt meg Asbu-

kin alezredesnek továbbithassa a dró-

ton Szegedre az alhadnagy. A dofcg 

s imán ment, negyed óra alatt lefolyt 

ilyen módon az egész ellenőrző látoga-

tás, am i a szövetséges ellenőrző bi-

zottság tag jának legnagyobb megelé-

gedésével végződött!. 

— . . gvi'kos Hhaűgste-
8át. Az ügyben i'letékea s'atá'iál's hirőság 
'árgyal*sít ak'orra tűzik ki. ami'erre az 

U ^ * * tála'űgvész elkészül a kiha'lga tá^sM A 

Khhi f j l n^^;ie't
ÜS

f
ye n b e f , d , f á n v á ^ a k L ^ 3 1 a r a valószínűen szombaton délben 

(öbbi tésíébun állást Lglalt. Hatarozatá-1 kerül sor. 

— A gázgyár kérése az ipari nagy-
fogyasztókhoz. A gázvvár teve'et in'ézett 
a n a g y f o g y a s z t ó ' Kétesében e'őtárja. 

hogv á szn'eá'tatoit áram ellenértékének 
késői beszedése mi»t' a további áram-
ozolgíltatá* hizonvtalanná vált. Ezért srra 
kérik az ipa-i n-gyfogvasztekat és a vilá-
gítási fogvasrteknt is, hogv amemviben 
pőnzűevi helyzetük megengedi, a vártató 
márciusi áramfogyasztást a mai egység-
áron előre, lehetőleg három nap a'att 
a v'llanytelenf pénztárná' brfiee'n! szives-
trdte"ek Ezzel szemben az áramfnnvasz-
'ást a bzf'zeteskor érvényben levő s-oreó-
számos egység^on számtázzák mindaddig, 
amíg arra az etó'eg fedezetet nvuif. 

— A Magyar-Szovíet Művelődési 
Társaság felkéri azo' at, akik az orosz 
nvte'anfoivamra ielent'-'e'le''. fmev be-
sztámk végett minden nap dé'előtt 9 és 

2 0*3 kőzött a városháza 2. számú szo-
báiáb-n Voronkoff Teofi!nri ie'erti'ez-e-
"ek. Utolsó jrt-ntkezési na- február 23. 
A tanfolyam kezdete héttőn. 25 én. 

— Oreort hfr P. dr. N'gv K'-ira or-
vos rendrtősét njból megkezdte. Rende 
dálután 2-töl 4 ig Vrtéri3-t r 4 alatt. Te 
efon 174 

T e f e f o n s z t r á f k k o s z u l 

A w c » í l » á b i » n 

(Newvork. tebruár 19) A távbeszélő al-
kalma ottek országos szőve'sé»é"ek vévre-
haitó tanácsa a szervezet 260 000 tágjának 
a munkabeszüntetést ajánlottá A penn yl-
vásiai Larcaster városban hétfőn kihirdet-
t k a szükségállapotot az általános mun-

kabeszüntetés következtében. 


