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J E I r e n tfellék 
a sszükségmunltálc m e g k e s c í é s é l 

Ategérkezett az államsegély első 25 ezer pengős utalványa 

(A Délmagyarország munkatársától.) A csü-
törtöki postával megérkezett a polgármesterhez 
a belügyminiszter huszonötezer pengős utalvá-
nya a város számára megállapított hatvanezer 
pengős szükségmunka-segély első részleteként. 
Ennek az összegnek a kiutalását Fekete mi-
niszteri tanácsos, a minisztérium szociálpoli-
tikai osztályának vezetője igérte meg dr. Szabó 
Géza tanácsnoknak, aki a polgármester sürgető 
felterjesztésével utazott Budapestre és közölte 
a minisztériumban, hogy a város mindaddig 
nem indíthatja meg a szükségmunkákat, amig 
az államsegélynek legalább egyrészét nem utal-
ja ki a belügyminiszter. 

A polgármester az utalvány birtokában el-
rendelte a szükségmunkák megkezdését, mi-
vel az utalványra a város egy-két napon belül 
felveheti a pénzt. A polgármester rendelkezése 
értelmében a szükségmunka hétfőn reggel kez-
dődik meg, ugy a fizikai, mint a szellemi in-

(A Délmagyarország munkatársától.) A név-
magyarositási mozgalom, mint ismeretes, a sze-
gedi városházán is megindult. A városi tiszt-
viselők és alkalmazottak névsorát az előljáró-
sngi ügyosztály állította össze és a — számve-
vőség állapította meg, hogy mely nevek az 
idegenhangzásuak, vagy a kétesek. A számve-
vőség szigorúan bírálta el a neveket és többek 
között Móra Ferenc nevét is kétes származású 
nevek közé iktatta. A polgármester a számve-
vőség által osztályozott nevek jegyzékét elkül-
dötte dr. Mészöly Gedeon egyetemi tanárhoz és 
őt kérte meg a kétes hangzású nevek eleme-
zésére. Mészöly professzor átvizsgálta a név-
sort és megállapította, hogy a kétes hangzású 
nevek közüi Rack Lipót tanácsnok, dr. Pává 
Ferenc, dr. Röth Dezső tb. tanácsnokok, Her-
gár Viktor főmérnök, dr. Henny Ferenc plébá-
nos, Bohár Béla adótiszt neve kétségtelenül 
idegenhangzásu. Móra Ferenc nevét Mészöly 
professzor föltétlenül magyar hangzásúnak és 

(A Délmagyarország munkatársától.) Dr. 
S zen t-Gyö rgy i Albert, a szegedi egyetem vi-
lághírű professzora csütörtökön este tartotta az 
Utazó Klub felkérésére első népszerű előadását a 
C-vitaminról. Az előadói emelvényre lépő profesz-
szort a zsúfolt terem közönsége nagy tapssal fo-
gadta 

A professzor mindenekelőtt megköszönte az 
alkalmat, hogy a közönség előtt megjelenhet és be-
szélhet, mert az ilyen alkalmak a tudományos ku-
tatással foglalkozó tudósoknak meglehetősein rit-
kán adódnak. Különösen kedves neki a megjelenés 
a szegedi közönség előtt — mondotta —, amely az 
utóbbi hetekben oly bátran szállott síkra az egye-
temért. 

— Különösen örülök annak — folytatta —, hogy 
munkásságom olyan térre vezetett, ahol hozzájá-
rulhatok Szeged köznapi életének könnyebbététe-
léhez. 

Ezután arról beszélt, hogy 

mi a vitamin, 
mit jelent, ha van és milyen súlyos következmé-
nyekkel jár annak hiánya. A vitamin-hiány főleg 
a modern embernél okoz súlyos komplikációkat. 
Azelőtt, mielőtt az emberiség nem szakadt el a 
természettől és dúsan, vegyesen táplálkozott, nem 
volt baj. A vitamin az ősi természettel való kap-
csolatot jelenti. A professzor ezután elmondotta, 

•hogy a C-vitamin jelentősége az, hogy képes meg-
előzni a skorbutot. 

— öt évvel ezeiőtt 

Hollandia egyik píncelakásában 

laktam és dolgoztam, — meglehetősen szűkös anya-
gi viszonyok közö't. Magam voltam a takaritóasz-
szony és a szakácsnő is. Itt fiaveltem meg a nö-

ségmunkások első turnusát munkába állítják. 
A fizikai munkanélküliek közül annyit, ameny-
nyit a mérnöki hivatal most foglalkoztatni 
tud, a szellemi munkanélküliek közül pedig 
százötvenet 

A szellemi inségmunkára 550 szellemi mun-
kanélküli jelentkezett. A jelentkezők névsorát 
szombaton vizsgálja felül egv erre a célra ala-, 
kilőtt bizottság, amely a ráutaltság sorrend-
jében válogatja kl az első turnus tagjait. A 
munkabeosztás olyan lesz, hogy minden szel-
lemi munkanélküli a télen legalább egy hóna-
pig dolgozhasson, ami bizony édes-kevés segít-
séget jelent számukra, mert hiszen a szellemi 
szükségmunkások havi munkadija mindössze 
30 pengő lesz, a tél pedig legalább öt hónapig 
eltart és így egy-egy téli hónapra mindössze 
hat pengő ;ut. 

Az első munkásturnusok tagjaival munkabe-
osztásukat hétfőn közlik. 

magyar eredetűnek minősítette. Ugyancsak 
magyar hangzásinak találta Raskó Sándor 
főesperes nevét is, viszont a Bózsó névről meg-
állapította, hogy az idegen származású és ide-
gen hangzású. 

A városházán indított névmagyarositási 
mozgalomnak eddig mindössze egy névma-
gyarosítás az eredménye. Deim László iroda-
igazgató változtatta át családi nevét Dombó-
várira. 

A polgármester megbizásából a második ta-
nácsi ügyosztály most külön felhiv minden 
idegen nevü városi alkalmazottat, hogy adja 
be sürgősen névmagyarosítás iránti kérelmét. 
Megfelelő nevet találhat magának abban a ti-
zenötezer nevet tartalmazó könyvben, amelyet 
a minisztérium adott ki és amely megtekint-
hető a hivatalos órák alatt a bérház II. emelet 
17. számú hivatalában, dr. Biacsy Béla fogal-
mazónál. 

vényeket légzés közben és kutatásaim során fel-
tűnt a növényeknél egy anyag amely rendkívüli 
érdekes volt. Később Angliában, jobb körülmé-
nyek között alkalmam volt bővebb anyaggal dol-
gozni. Ekkor találtam meg, nagyobb mennyiség-
ben azt az anyagot a mellékvesében. Rendkívül 
nagy számban dolgoztam fel a mellékveséket 
és meg is kaptam ezt az anyagot, csak az volt a 
baj, hogy rendkívül kis mennyiségben és ez kevés 
volt a további kutatásra. 

Kimentem Amerikába 

és temérdek költséggel, tonnaszámra dolgoztam 
fel a nagy vágóhidakról kapott mellékveséket. 
Egy álló esztendei munkám eredménye: 

20 gram fehér por 

volt. Nem volt sok, de elég volt egyelőre a továb-
bi kísérletekhez. Gvanus volt nekem ez a por, hogy 
nem a C-vitamin-e. Csak később, Szegeden jöttem 
rá. hogy a fehér por azonos a C-vitaminnal. Ezt 
kellett nagyobb mennyiségben előállítani. 

— Már feladtam a reményt, amikor egyik este 
feleségem paprikát adott vacsorára. A paprika 
rossz volt, de természetesen — nem mertem azt 
mondani, hogy nem eszem meg... Kitaláltam hát 
hirtelen azt, hogy — 

leviszem a laboratóriumba kísérletezni. 

Mert eddig a paprikával nem dolgoztam. S reg-
gelre már azt is tudtam, hogy hogyan kell ered-
ményesen kivonni belőle a vitamint." Két hét alatt 
fél kiló vitaminom volt, még a kiskutyám is segí-
tett a lázas munkában. 

— A C-vitamin orvosi jelentősége nemcsak 
abban áll. hogy megelőzi a skorbutot. A C-vita-

mint tisztán, ilyen mennyiségben a paprikából le-
het előállítani. 

A paprikából világcikk lehet. 

Legnagyobb mennyiségű vitamint a fűszer-papri-
kában lehet találni, érés idején. A gyárak tehát, 
ha vitamint akarnak előállítani, kénytelenek a 
paprikához fordulni. A magyar paprikának leg-
erősebb vetélytársa az olasz paprika, az olaszok 
erősen dolgoznak ezen a téren. Mi most azon 
munkálkodunk, hogy a paprikát a nehézkes nyers, 
zöld alakja helyett valami sűrített formában le-
hessen kiszállítani külföldre. 

— Az egyik magyar konzervgyár el is készi-1 

tette a paprika-konzervet, amelyet már például 
Svédországban árusítanak is. Ennek óriási jelen-
tősége van. 

Külföldön dívatbajött a paprika és egyre 
nagyobb iránta az érdeklődés. 

Előadását a következőkkel fejezte be: 
— Ha visszatekintek munkásságomra, jóleső 

érzés tölt el, mert az egész munkám a legbensőbb 
nemzetközi együttműködéssel történt, megnyug-
tatással szolgálhat, hogy a nemzetek között nincs 
olyan gyűlölködés mégsem, ahogy azt a politiku-
sok állítják. Véleményem szerint a nemzetek kö-
zött él egy közös együttműködés érzése, egyelőre 
talán csak a laboratoriumok falai közt. Azt hí-» 
szem, meg volna oldva a dolog, ha nem volná-1 

nak politikusok... 
A kiváló tudóst a közönség percekig, felállva 

tapsolta. 

Sz isMaszék jelölése 
a Bselvárosi elemi iskola 

ígazgafű! állására 
(A Délmagyarország munkatársától.) A köz-> 

ségi iskolaszék csütörtök délután tartotta meg 
rendes havi ülését. Ezen az ülésen jelöltek a 
belvárosi elemi iskola Lantos Béla nyugdíjazás 
sával megüresedett igazgatói állására. Eredeti-" 
leg négy pályázó volt, de az egyik pályázó 
visszalépett s igy a jelölést Burghardl Lajos, 
Schillinger József és Veszelovszky Józseff között 
ejtették meg. Leadtak összesen 35 szavazatot 
Első helyen jelölték 18 szavazattal Veszelov-
szkyt. második helyen 9 szavazattal Burghard-! 
tot, harmadik helyen 8 szavazattal Schillin-' 
gert. A jelölés eredményét átteszik Kiss Károly 
tanfelügyelőhöz, aki az u j igazgatót kinevezi. 

Foglalkozott még az iskolaszék az u j tandíj-
rendeletnek azzal az intézkedésével, amelynek 
következtében tanítók és tanárok gyerekei a 
régi állapottal szemben most nem részesülnek 
kedvezményes elbirá'ásban a tandumentes-
ségnél. Elhatározta az iskolaszék, hogy ebben 
az ügyben átir Somogyi Sz«'veszte polgár-
mesterhez, akinek figyelmébe ajánlja, hogy a 
tanszemélvzetre sérelmes intézkedés irtgs?ün-
tetését feliratban kellene kérni a kultuszkor-; 
mánytól. 

Oniyilkossá^s kísérlet 
a Debreceni uccában 
(A Délmagyarország munkatársától.) Csü-

törtök délután a Debrecnef-ucca 7. szám alatti 
házban lévő lakásán öngyilkosságot kísérelt 
meg Engi Győzőné, született Papp Ilona. Kö-
rülbelül három méter magas lépcsőről levetette 
magát és összeroncsolt testtel, eszméletlen ál-
lapotban terült el a lépcső alján. A mentők el-
ső segélyben részesítették Engi Győzőnél, majd 
beszállították a közkórházba. Megállapították, 
hogy Enginé mindkét karját eltörte e's azon-
kívül súlyos agyrázkódást szenvedett. Állapota 
súlyos, az orvosok azonban remélik, hogy si-
kerül az életnek megmenteni. A rendőrség ki-
hallgatta Engi Győzőnét, aki azt vallotta, hogy 
családi viszály miatt akart megválni az élettől. 

M a Játszik 

Belvárosi Mozi 

A budapesti Kamaraszínház nagysikerű 

újdonsága: 

Havai rózsája 
Ábrahám Pál világhírű operettje filmen. 

Főszereplők: Eggerth MárMa, Verebes Ern9, 
Hans JunKermann 
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Névmagyarositási nyomozások a városházán 

Külföldlön a C-viiamin 
áivaiba j&oszia a paprilzái 

Dr. SzenígyörgyI Albert professzor előadása az Utazók 
Klubfában 


