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Diftóriagyógyitás - C-vitaminnal 
Nagyjelentőségű kísérletek Jeney professzor intézetében 

(A Délmagyarország munkatársától.) Isme-
retesek azok a nagyfontosságú kísérletek, ame-
lyeket a szegedi egyetem intézeteiben folytat-
P , ,a. Szent-Györgyi Albert professzor ál-
tal eloalhtott C-vitammnal. A professzor mun-
kásságát — amellyel most különleges prepa-
rátumot kiván előállítani — az egész kémikus-
Világ nagy figyelemmel kiséri. Ezekkel a vizs-
gálatokkal párhuzamosan az egyetem több in-
tézetében is folynak kísérletek a C-vitamin-
nal vató gyógyítás kérdésében. 

Orvosi körökből most arról értesülünk, hogy 
a Jeneu professzor Dóm-téri intézetében foly-
tatott kísérletek nagyjelentőségű eredménnyel 
jártak. Dr. Gagyi Józsefnek — aki a profesz-
szor intézetében dolgozik — sikerült C-vita-

minnal állatok diftériáját meggyógyítani. A 
kiszivárgott hirek szerint a kísérletek azt mu-
tatják, hogy egészen minimális C-vitamin — 
amely néhány szegedi paprika hüvelyéből ki-
vonható mennyiség — elegendő ahoz. hogy a 
diftériát teljesen meggyógyítsa. A kísérletek 
során a C-vitaminnal kezelt állatok nemcsak 
hogy nem pusztultak el a negyedik napon, 
hanem súlyúkban gyarapodást mutattak. 

A kór- és gyógytani intézetben nagy lendü-
lettel folytatják a további kísérletekét és re-
mény van arra, hogy a vizsgálatok további 
nagyjelentőségű eredményt hoznak. A kísérle-
tek részleteiről dr. S z a n v i József a közeljö-
vőben tudományos szakülésen fog beszámolni. 

ff A békét ciak az igaztápon E-ieresztüB 
lehet elérni" 

Szeged lelkesen Ünnepelte Llewelyn Jonest, akt szombaton a revízióról 
tartott előadást 

„Angliában a magyar népnek nemcsak politikai, hanem irodalmi ba-
rátai Is vannak" 

(A Délmagyarország munkatársától.) Llewe-
lyn Jones, az ismert magyarbarát angol kép-
viselő Nagy Emil ny. igazságügyminiszter tár-
saságában szombaton t élután Szegedre érke-
zett. A pályaudvaron a város képviseletében dr. 
Pnlfy József polgármesterhelyettes. az egvetem 
részéről dr. Széki Tibor egyetemi rektor, dr. 
K-ogutowitz Károly egyetemi tanár, a Revíziós 
Liga szegedi osztályának vezetői és az egyete-
mi hallgatók szakaszai fogadták a vendégeket. 

Llewelyn Jonest a város közönsége nevében 
dr. Pálfy polgármesterhelyettes a következő 
szavakkal üdvözölte: 

— Szeretettel köszöntjük képviselő urat eb-
ben a városban, amely nemrég még Nagy-
Magyarország közepén foglalt hevet, ma azon-
ban a trianoni békeszerződés következtében 
Iparvárossá lett. A magvar nép azonban bí-
zik abban, hogv a tiszteletreméltó angol kép-
viselők nagy csoportja által támogatott revíziós 
törekvés elvezet majd mindannyiunkat a ma-
gyar igazsághoz. 

Llewelyn Jones az üdvözlésre a következő 
szavakkal válaszolt: 

_—1 Megvallom őszintén, abból az üdvözlés-
ből, amit most nekem aiondtak, nem sokat ér-
tettem meg. De két szó megütötte a fülemet, ez 
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a két szó: a revízió és az igazság. Remélem és 
velem együtt sok angol képviselőbarátom re-
méli, hogy belátható időn belül megvalósul 
mindaz, amit a magyar nép olyan nagvon vár. 

A tapssal fogadott beszéd után a vendégek 
a Horthy-kollégiumban lévő szállásukra men-
tek, maja az országzászló elé vonultak. A kivi-
lágított országzászló körül már 5 óra után 
gyülekezni kezdett a közönség. Nagy tömeg 
várakozott, amikor 6 óra után kürtszó jelezte 
Llewelyn Jones érkezését. Két autó gördült 
az emlékmű elé és kezdetét vette az ünnepély. 
Bárdoss ^éla, az Országzászló kapitánya üdvö-
zölte az angol képviselőt. Llewelyn Jones meg-
köszönte az üdvözlést és Ígéretet tett. hogy 
hazájában tolmácsolni fogja a magyarok ren-
dithetetlen élniakarását és revízióba vetett hi-
tét. 

Mig az ünnepség tartott, teljesen megtelt a 
városháza közgyűlési terme. A közönség a te-
rembe lépő angol vendéget felállással és lelkes 
tapssal fogadta. Az előadást dr. Kogutowitz 
Károly megnyitó szavai vezették be. majd az 
egyetemi énekkar előbb az angol, utána a ma-
gyar Himnuszt énekelte el. 

Nagy Emil 

ny. miniszter mondott ezután beszédet. 
— A magyar revízió történetében három 

korszakot különböztetünk meg, — mondotta. 
Az első periódusban nem is hittük el, hogy 
valóság Magvarország feldarabolása. Azt hit-
tük, ez egy nemeztközi vicc. Ebben a légkörben 
éltünk par évig, akkor ráeszméltünk, hogy a 
mi feldarabolásunk halálosan komoly valóság, 
ükkor átalakult a lelkünk és fogcsikorgatva 
vártunk a csodára. De a csoda n ;m jött, teltek 
az évek, nem történt semmi. Ekkor volt né-
hány ember, aki megkezdte a revíziós akciót. 
Ekkor kezdődött el a revízió történetének 
harmadik periódusa: a felvilágosítás. S jön 
egy negyedik periódus: a megvalósítás. A ne-
gyedik periódus harcosai közül bemutatom 
most Jones Llewelynt. (Lelkes taps/) 

N?gy Emil beszéde után 

Llewelyn Jones 

tartotta meg több, mint egyórás előadását, 
amelyet Nagy Emil tolmácsolt. 

— Tudom, mennyi tragédia érte a magyar 
nemzetet — mondotta —. de gondoljunk szün-
telen arra, mennyi tragédia éri azokat, akiket 
elszakítottak Magyarországtól. Az angolok el-
sősorban az elszakított magyarok sorsát érzik 
át és rajtuk akarnak mihamarabb sejifeni. 
Tudjuk, hogv amíg Trianon tévedéseit hely-
re nem hozzák, addig nem lehet Európában 
gazdasági boldogulás. 

— De a nemzetközi politika vezetöféifiai 
nemcsak a tragédiát 'á iák a magyar sorsi>nn, 
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hanem a béke eszméjét is. Ezt a két gondola-
tot ikertestvéreknek :ékintik. A békére törekszik 
ma minden felelős állásban lévő férfi, de a 
békét — ezt hirdetjük mi angolok — csak az 
igazságon keres-túl lehet elérni. Az első leg-
fontosabb kellék a népek lelkében megterem-
teni az erkölcsi lefegyverzést. Meg kell tehát 
szüntetni az okokat, amely miatt a népek 
nyugtalankodnak. Az angol képviselők nagy-
része ma már tudja, hogv a nyugtalanságot a 
lehetetlen békék okozzák. De megvannak ar-
ról is győződve, hogy a legnagyobb igazságta-
lanság épen Magyarországgal történt és Euró-
pa gyógvitását itt kell megkezdeni. 

Előadása további során Llewelyn Jones gyö-
nyörű szavakban emlékezett meg Kossuth La-
josról. Kifejtette, hogv Kossuth angliai szerep-
lése klasszikus bizonyíték arra. hogy az angol 
nép már akkor mennyire érdeklődölt a magyar 
ügyek iránt. 

— Alikor kimutatta Anglia nagy rokonszen-
vét és most is megmutatjuk, hogy mennyire 
nagyrabecsül jük a magyar népet, mert min-
denképen segíteni akarunk. Ismerjük a ma-
gyar nép történetét, Jókai Mór regényein ke-
resztül ismertük meg éj tanultuk meg becsül-
ni. Angliában a magyar népnek nemcsak poli-
tikai. hanem irodalmi barátai is vannak, mert 
köztudomásu az angol irodalmi körökben, hogv 
Shakespeare irodalmát sehol sem kultiválják 
annyira, mint Magyarországon. 

Llewelyn Jones a következő szavakkal fejez-
te be nagy érdeklődéssel kísért és gyakrar 
tapsokkal megszakított előadását: 

— Én már öreg ember vagyok, de addig még 
élni akarok, ami" a magyar revizió elérkezik 
és nemcsak Szegedet, Pécset és Debrecent 
akarom viszontlátni, hanem az elszakított ma-
gyar városokat is. Barátaimmal mindent ?1 
fogunk követni, hogy a magyar igazság mielőbb 
győzedelmeskedjen. 

Szűnni nem akaró taps követte az utolsó sza-
vakat. Az előadást esti 8 órakor az egyetemi 
énekkar fejezte be. 

A vendégek vasárnap a tanyavilágot tekintik 
meg. Délben dr. Ralogh István alsóközponti 
plébános látja vendégül Llewelvn Jones és 
kíséretét. A vendégek este fél 8 órakor utaznak 
vissza Budapestre. 


