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A. B. C. D. E mtamin. A B-vitamin négy kü-
lönböző anyagból áll. amelyeknek jelei B1, 
B2, B3, B\: 

A C-vitamin 

— mellyel Szentgyörgyi professzor foglalkozik 
— forrása a gyümölcs. Célja a C-vitamin tisz-
ta állapotban való előállítása és kémiai analí-
zise.. 1928-ban állította először elő és ez volt 
az első kristályos, tiszta vitamin. Kísérleti ál-
lata a tengeri malac volt. amelv a trópusokon 
és kizárólag zöld táplálékkal él. Laboratóriu-
mában megvonta tőle megszokott táplálékát, 
mire az állat gyengülni kezdett. Fokozatosan 
táplálta azután ismét zöld anyagokkal és igy 
jött rá. hogy mely anyagokban van vitamin. 
Ezt a kísérletet addig végezte, mig 

sikerült a vitamint tisztán előállítani. 

Kísérleteinél a paprika nagyon fontos szere-
pet játszott. Az összes növények között abban 
van a legtöbb vitamin. Angliaban, majd Ame-
rikában dolgozott. Amerikai működése corán 
a vágóhidakról nagymennyiségű mellékvese-
mirigy állt rendelkezésére. Egv évi munkával 
cs rengeteg kiadással 

25 gram C-vitamint 

síkerűit azokból előállítani. A csekély ered-
mény már-már elvette a kedvét a tovább1 mun-
kától, amikor a sors Szegedre vezette. 

—• A múlt évben egy este zöldpaprikát tá-
laltak vacsorára — folytatta ezután Saent-
györgyi professzor. Meglátva a friss, zöld nö-
vényt, elhatározta, hogy ismét megpróbálkozik. 
Nagy kedvvel fogott hozzá a kísérletezéshez és 

kétezer kilogram paprika feldolgozása 
után fél kiló tiszta vitamin áll rendel-

- kezésére, 

amelyet azután szétosztott a világ tudományos 
intézetei között. Még soha ilyen nagy mennyi-
ségben nem állítottak elő vitamint és ezzel az 
amúgy is hires magyar paprika hírneve na-
gyon megnövekedett. 

— A vitamin jelentőségét — mondotta ez-
után — nemcsak a beri-beri. skorbut és pel-
lagra betegségek megelőzése szolgálja. A gyer-
mekek, főleg pedig a csecsemőknek élet'ontos-
sána a vitaminos táplálkozás. Gyenge anyák-
nál hiányzik a vitamin és ezt a jövőben mes-
terségesen lehet majd pótolni. A közelmúlt-
ban külföldön előadásai során külföldi ve-
gyészgyárakkal tárgyalt, amelyek 

magyar paprikából fognak vitamint 
előállítani. 

A vitamin előállitásához kizárólair zöldpap-
rika használható: még meg kell találni a mó-
dot, hogv a panrika friss, zöld állapotban le-
gyen szállítható. 

Befejezésül arról beszélt a szegedi egvetem 
nagyhírű tanára, hogy egy modern államban 
összefüggésnek kell lenni az ipar. kereskede-
lem. mezőgazdaság és a tudomány között. A tu-
dományos kutatás olcsóbb eszközökkel nagyobb 
eredményt érhet el. mint a hadsereg. 

Szentgyörgyi professzor előadását mindenütt 
nagy figyaleínmel kisérték. Kitűnő, világos, ér-
tékes előadásának nagy sikere volt. 

A Délmaqyarország 
ui telefonszámai: 

Kiadóhivatal és nyomda . . . . 13-06. 

Szerkesztőség és felelős szerkesztő 23-33. 

A gyilkos szentesi bérest 
beszállították a szegedi ügyészség 

fogházába 
Nagy György megdöbbentő vallomása a rablógyilkosság éjszakájáról 

(A Délmagyarország munkatársától. A szen-
tesi rablógyilkost, aki a mult hét elején meg-
gyilkolta és kirabolta V a r g a Györgynét, a 
vásárhelyi rendőrség Nagy György 22 éves bé-
reslegény személyében elfogta. Nagy Györgyöt 
a gyilkosság felfedezése óta gyanúsnak találták 
és mikor megszökött Szentesről, akkor bizo-
nyos volt, hogy ő követte el a rablógyilkossá-
got. Nagy György szökése után Vásárhelyre 
ment, hol Pál Párgazdálkodó szolgálatába állott. 
A gazdálkodó keaden gyanúsnak találta a bé-
rest és jelentést tett róla a rendőrségnek. 
Nagy György a detektívek előtt azonnal be-
ismerte, hogy ő követte el a gyilkosságot 

Elmondotta, hogy régóta tervezte Vargáné 
megölését, mert az asszonynál sok pénzt sej-
tett. Az asszonynak nekiesett, megfogta a tor-
kát és betaszította a konyhába, ahol a földre' 
teperte. Azután a fásszinből behozta a baltát 
és ezzel kétszer fejbevágta. A gyilkosság után 
nem nyúlt semmihez, hanem kiment az árok-

partra és ott kipihente magát. Hajnalfelé tért 
vissza a lakásba, hogy a fosztogatást véghez-
vigye. A magtárból 7 zsák gabonát hozott ki. 
A zsákokat egy fuvarossal elvitette és eladta 
a hajnali piacon. A pénzzel a korcsmába ment 
és az egész összeget elmulatta. Másnap hajnal-
ban visszament a házhoz, mert a gyilkosságot 
még akkor sem fedezték fel. Több dolgot vitt 
el ismét, azután az igy szerzett pénzzel átuta-
zott Vásárhelyre. Ott végignézte a Hősök ün-
nepét, megmaradt pénzét pedig eldorbézolta 
a vásrhelyi korcsmákban, Később pedig Pál 
Pál szolgálatába állott 

A rendőrség megállapította, hogy Nagy 
György egy másik gyilkosságot is tervezett. 
Meg akarta ölni özvegy G o n d i n é szentesi 
asszony leányát," akinél sok pénzt sejtett 

Nagy Györgyöt részletes beismerő vallomás« 
után letartóztatták és szerdán reggel beszállí-
tották a szegedi ügyészség fogházába. 

4 makói harjymatermés megmentése 
A tervezett szindikátus kizárólagosságot kíván az egész 
magyar hagymatermés exportálására — 4 termelők 

még nem közSIték állásfoglalásokat 

(A Délmagyarország makói tudósítójától.) 
Hirt adott a Délmagyarország arról, hogv az 
idei makói hagymatermés értékesítését szindi-
kátusi alapon kívánják megoldani és ezirány-
ban erősen folynak a tárgyalások a Kiviteli In-
tézet és az exportőrök között. A tárgyalások ma 
már közvetlenül a lezárás előtt állanak, ugyan-
akkor azonban a termelői érdekeltség hivata-
losan még nem foglalkozott és nem szögezte 
le álláspontját a reanézve fontos kérdésben. 

A tervezett szindikátus — értesülésünk sze-
rint — egyeduralmat kiván biztosítani nem-
csak a makói, de az egész magyar hagyma-
termés exportálására. Écélból kizárólagosságot 
kiván az összes külállamokba szóló kompenzá-
ciós és kontengált szállításokra, vasúti tarifa-
kedvezményt a szindikátus szállítmányaira s 
végül olyan összegű prémiumot, amely a többi 
kedvezésekkel együttesen 10.000 kilónkint 200 
pengős előnyt jelent a mai helyzettel s a sza-
bad kereskedelemmel szemben. Ezekkel a 
feltételekkel toborozták egybe a szind;kátust 
kérő beadványon a hagymaexportőrök túl-
nyomó részét és az eddig Tóth Arisztid igaz-
gató elnöklete alatt működőit Hagymakerté-
szek Értékesítő Szövetkezetét. A belépéstől 
még húzódó és arról tovább tárgyaló exportőrök 
többirányú aggodalmaik között nemcsak egyé-
jii vonatkozású, a részesedés mértekére, egyes 
cégek méltánytalan, vagy tulméltánvos elbírá-
lására vonatkozókat találhatunk, de általános 
jelentőségüeket is, amelyek a szindikátus ut ján 
való értékesítés mai előnyeivel szemben is ko-
moly megfontolást érdemelnek. 

Ezek a meggondolások a hagymatermelők 
részéről még nem nyerhettek megfelelő elinté-
zést. mert a termelők egyesülete még nem 
ioglalkozott a szindikátus problé..iájával jól-
lehet — értesülésünk szerint — a Kiviteli In-
tézet vezetősége a probléma megfelelő megol-
dásához és az intézet támogatásának biztosítá-
sához a termelők nyilatkozatát és állásfoglalá-
sát is kívánja. 

Alkalmunk volt a kérdésben beszélgetést 
folytatni az egyesület vezetőível, akik hangoz-
tatták, hogy a szindikátust a termelők csak 
mint „szükséges rosszat" fogadhatják, hozzá-
járulásukat pedig csak ugy adhatják, ha a 
termelők érdekei minden irányban védelmet 
nyernek. A termelői érdekek megfelelő védel-
mének módjairól még nem tanácskoztak, de 
mindenesetre helvet kivánnak a kamarai kép-
viseleten tulmenőleg a helyi termelői érde-
keltségnek is. Az ármegállapitási, külföldi el-
helyezési stb. problémák intézésében a terme-
lők a Kiviteli Intézet állandó felügyeletét lát-
nák szívesen. A termelők külrnben ragv ér-
deklődéssel tárgyalják a készülő szindikátus 
hireit, de egyben meglehetős keserűséggel is, 
mert hiszen már a Makói Gazdasági Egylet, a 

hagymaföldeket bérbeadó gazdák egyesülete is 
magáévá tette a szindikátus gondolatát, csak a 
hagymakertészek, a termelők egyesülése nem 
mondhatta még el állásfoglalását. 

Gyermekrablás 
(A Délmagyarország munkatársától.) A vá-

sárhelykutasi csendőrség szerdán délelőtt 
gyermekrablás gyanúja miatt beszállította a 
szegedi ügyészség fogházába B á r k á n y Ist-
ván szegedi kefekötő-segédet. A 40 éves kefe-
kötő Kutason került a csendőrök kezébe érde-
kes módon. Bárkány — mint a gyermekrablási 
kísérlet két kis sértettje elmondta, — Oros-
háza felől, gyalogszerrel igyekezett Szeged felé. 
A kakasszéki állomás közelében odalépett egy 
nyugalmazott vasutas két kis leánygyermeke-
hez, akik libát legeltettek és játszadozni kez-
dett velük. A játszótárs hirtelen gondolt vala-
mit, a gyermekekhez ugrott és le akarta őket 
teperni a földre. A gyermekek rémülten igye-
keztek menekülni, de csak egyiküknek sikerült, 
a9 éves gyermeket a segéd elkapta s vinni kezd-
te a réten keresztül. A gyermeknek segélykiál-
tására odaszaladtak a réten dolgozó emberek 
és üldözőbe vették a Kutas felé igyekvő Bár-
kányt. Rövidesen elfogták és átadták a ku-
tasi csendőröknek. 

Bárkány a gyermekek kihallgatása közben, 
amíg a csendőrök egy pillanatra őrizetlenül 
hagvták. megszökött a csendőrségtől. Izgalmas 
üldözés következett, amelvnek során a csend-
őrök elfogták egy búzatáblában. 

Kihallgatása során Bárkány azzal védeke-
zett hogy ittas állapotban követte el tettét és 
semmire sem emlékszik. 
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Óbudai porcelángyárának készítményei 
léPtert-, teás. Mb. kéSíle'eU a legjobb kül-
földi gyárakkal ugy árban mint minőségiben 

felveszik a versenyt. 
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