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A szabadiéri játékok idején 
megnyitják a nagyszabású 
halászali kiálliiásl 

(A Délmagyarország munkatársától.) A ..Sze-
gedi Hét" intézőbizottsága szerdán délben a 
városiházán ülést tartott, amelynek egyetlen 
tárgya a halászati kiállítás tervezetének bemu-
tatása volt. Az értekezleten dr. Pálfy György 
tb. tanácsnok elnököli, dr. Kogutowitz Károly 
egyetemi tanár bemutatta a kiállítás tervezetét. 

Eszerint a kiállitás célja, bemutatni a tiszai 
halkulturát, a halászati és minden a halászatra 
vonatkozó muzeális értékű anyagot a Tiszára 
vonatkozó dokumentumokkal együtt. Ezért be-
kapcsolnák a kiállításba Hódmezővásárhelyei. 
Csongrádot, Szentest. Kecskemétet és általában 
a szeged—szolnoki vonalon fellelhető tiszai vo-
natkozású gyűjteményt. A kiállítás ismertetni 
fogja a halászat fejlődését, az ősi primitív ha-
lászattól a mai napig. Bemutatják a halászati 
felszereléseket, a hajdanit és a legujabbakat, a 
Tiszában és a holtágaikban előforduló élőhala-
kat, továbbá a beteg és koroshalakat. Prepará-
tumokban bemutatásra kerülnek a halak ellen-
ségei, táblázatokon, rajzokon és grafikonokon 
pedig a halfogyasztást, a kivitelt, a Tisza árte-
rületeit mutatják be Fényképeken ismertetik a 
holtágak növényvilágát, továbbá a halak anató-
miáját, hogyan mozog a vizben, hogyan léleg-
zik milyen a test támasztó rendszere, hőmér-
séklete, vérkeringése, idegrendszere stb. 

A halászati részen kivül érdekes és értékes 

lesz a Tiszára ós környékére vonatkozó vízrajzi 
kiállítás. Ennek keretében bemutatásra kerül a 
földművelésügyi minisztérium vizügyi osztályá-
nak gazdag anyaga a szegedi egyetem földrajzi 
intézetének adatgyűjteményével, valamint a 
tiszamenti városok tulajdonában lévő tiszai vo-
natkozású térképekkel és fényképekkel együtt. 
A kiállítással kapcsolatban előadások is lesz-
nek ós ülést tart az Alföldkutató Bizottság föld-
rajzi és vizűgvi szakosztálya is. 

A rendezőbizottság elhatározta, hogy a kiál-
lítást augusztus 4-én, a szabadtéri játékok idején 
nyitja meg és szeptember 30-ig lesz nyitva. 
Szeptemberben biztosítani lehet, hogy az iskolák 
tanulóifjúsága csoportosan .ézze meg a gazdag 
aryagot. Megegyeztek az értekezleten a kiálli-
tás helyé1" "n is. Ugyanott lesz a kiállitás. ahol 
tavaly volt: a Rudolf-téren, a közúti híd ivei 
alatt, de mig a mu.lt évben csak egy ivet foglalt 
le a kiállitás, az idén hároim iv területét hasz-
nálják fel. Ha lesz megfelelő hely, akkor a tava-
lyihoz hasonlóan, halászcsárdát is berendeznek 
a kiállítás mellett. 

A kiállítás megvalósításához a rendezőbizott-
ság egyhangúlag hozzájárult és elhatározta, 
hogy a Szegedi Hét tartalékolt alapjából: 3300 
pengőből, 600 pengőt a halászati kiállitás cél-
jaira kiutal. A bizottság ugy találta, hogy ez 
az összeg a kiállítás jövedelméből megtérül. 

S i e n t G Q f t r g Q l p r o f e s s z o r 

a l o n d o n i v i t a m l n - k o n g r e s s z u s r ö l 
Az érlekezlel leljes egészében elfogadta a professzor C-vitamin 

vizsgálatainak eredményeit 

(A Délmagyarország munkatársától.) Dr. 
SzentGyörgyi Albert, a szegedi egyetem euró-
pai hirü tanára — mint jelentette a Délmagyar-
ország — a Népszövetség meghívására három 
héttel ezelőtt Londonba utazott, ahol résztvett 
a vitaminkutatók nemzetközi tanácskozásán. 
SzentGyörgyi professzor külföldi útjáról most 
érkezett vissza Szegedire és a londoni megbeszé-
lések eredményeiről a következőket mondotta a 
Délmagyarország munka társának: 

— A Népszövetség politikai munkásságán ki-
vül — amelyről ezúttal ..j essék szó. igen érté-
kes munkáját képezi, hog- időről-időre a tuáo-
mányos kuíatásokat egységes nevezőre kívánja 
hozni. A különféle vitaiminkuitatásoknál ez kü-
lönösen fontos volt és a londoni tanácskozásokon 
egységes álláspont alakult ki a vitaminkutatási 
eljárást illetően. 

— Közös irányelveket rj méröegységeket ál-
lapit ott unk meg — folytatta SzentGyörgyi pro-
fesszor — és ez most már kötelező lesz az 
egész tudományos világra. A londoni értekez-
let teljes mértékben elfogadta a C-vitaminra vo-
natkozó vizsgálataim eredményeit. 

SzentGyörgyi professzor a C-vitaminra vo-
natkozó kutatásait most már teljesen befejezte. 

— Az intézetemben ezidőszerint elvont kuta-
tómunkát folytatok, — mondotta. Ez a munka 
az égés kémiájára vonatkozik. Tiz éve foglal-
kozom ezzel és ennek a munkának egyik része 
volt a C-vitamin előállítása. Most már azonban 
semmi dolgom a C-vitaoiiinmal, az erre irányuló 
kutatásaimat befejeztem, kimerítettem minden 
vonatkozását. 

A professzor tavaly két hold földet kért bérbe 
a várostól. Ki is jelölték a területet és ugy volt, 
hogy SzentGyörgyi professzor a városi bér-
földön paprikatcrmelesi kísérletezéseket fog foly 
t.'tnii. 

— Tanulmányozni akartaim, hogy a paprika a 
fejlődés különböző stádiumában mennyi vita-
mint tartalmaz. — mondotta SzentGyörgyi. A 
kísérletezésekről azonban lemondtam ós a két 
holdnyi területen nem is folytattam kísérlete-
zéseiket. 

Érdeklődtünk, hogy mikor kerül gyógyszer-
tári forgalomba a C-vitamin. 

— Elvben már elhatározták, Hogy a C-vita-
min gyógyszertári forgalomba kerülhet — mon-
dotta —, de amíg nem tisztázzák a gyógyszer 
pontos gyakorlati alkalmazását. addig nem ke-
rülhet a pyógytárakba a C-vitamin. Most or-
vosi szempontból tanulmányozzák azt a kér-
dést, hogy a C-vitaminnak milyen legyen a 
gyakorlati alkalmazása. Az már tisztázva van, 
hogy milyen betegségeknél kell használni, ellen-
ben tisztázásra vár az a kérdés, hogy milyen 
betegsc: i állapotoknál, gvermekeknél milyen 
korban és mekkora mennyiségben alkalmazható 
a legjobb eredménnyel a C-vitamin. Az orvostu-
domány most ezen dolgozik Szegeden és Buda-
pesten is és a kísérletezések értesülésem szerint 
annyira előrehaladtak, hogy rövidesen mint 
gyógyszer is megjelenik a C-vitamin. 

Kijelentette végül a professzor, ho-ey egye-
lőre valószínűleg még egy teljes évig az orvosi 
vegytani intézet megmarad régi helyén, a felső-
ipariskola épületében. Errenézve a minisztérium-
tól ígéretet kapott. Az intézet uj helyét még nem 
jelölték ki, csak puiszta feltevés az, hogy az. 
orvosi vegytani intézetet esetleg a gyógyszer-
tani intézetben helyezik el. Erről még nem tár-
gyaltak az egyetem r1 és SzentGyörgyi profesz-
szor nem tudja, hogy ez az elhelyezés megfelelő 
lenne-e. 

SzentGyörgyi Albert szeptember elején Skó-
ciába utazik és e~" tudományos társaságban 
tart előadást kutatásairól. 

S Z É C H E N Y 1 M O Z I 
Cecil B. d e Mllle nagy alkotása 

Miénk a lövő 
Az ifinság himnusza 

N e a g g ó d f é k ha k e r é k p ö r f a 
elromlott, mert javító műhelyem még mindig a 
Gróf Apponyi Albert-uccában van, csak szemben 
a volt műhelyemmel, a 4. szám alatt. ZSÓTÉR 
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SCHUTZ MAGDA fiizöszalonja 
KBIcsey nem 11.. I. emelet ». sni 

Elutaztak 
a Gyulára internált 

horogkeresztesek 
Gyula, julius 11. A januárban magyar te-

rületre átlépett osztrák horogkereszteseket tud-
valevőleg Gyulára internálták, ahol az erede-i 
tileg 107 főből álló csapatot a várostól körül-
belül 3—4 kilométer távolságban levő Szere-
tetház épületében helyezték el. Az osztrák me-
nekültek élelmezéséről és ellátásáról a magyar 
állam gondoskodott, amely minden egyes osz-
trák menekültnek a magyar katonaságnak iáró 
napi fejadagot utalta ki. 

Az osztrák horogkeresztesek közül 26-án ap-
róbb csoportokban időközben visszautaztak 
Ausztriába, az itt maradt 81 menekültet pedig 
az éjszaka folyamán szállították el Gyuláról 
Budapesten keresztül Komáromba, ahol cseh 
területre lépnek és Csehországon keresztül 
Münchenbe utaznak. 

Kedden délután három órakor az osztrák" 
menekültek diszszakasza jelent meg a gyulai 
városházán, ahol az osztrákok nevében azok 
vezetője, S o c k e 1 mérnök mondott köszöne-
tet a magyar hatóságok vendégszeretetéért. Az 
osztrák hórogkeresztesek nyilvános felvonulás-
sal és diszmenettel akarták megköszönni a ma-
gyar hatóságok vendégszeretetét, dr. Vargha 
Gyula polgármester azonban az ünneplést el-
hárította és ki jelentette, hogy idegen állam for-
maruhájában, idegen jelvények és zászlók alatt 
felvonulást nem engedélyezhet. 

A polgármester délután az internáló helyen 
fogadta az osztrákok bucsuköszöntését, akik 
zászlóik alatt diszmenetben vonultak el a pol-
gármester előtt. 

EGY GRAMOFON 
ÉS EGY SZÓNOK 

(A Délmagyarország munkatársától.) Most ak-
tuálisak a vízi-kalandok. Akad is bőv-en a Tiszán, 
főleg arrafelé, ahol a madár is alig jár, de annál 
inkább — a csónakázók. A kaland, amelyről itt 
szó lesz, egy ilyen elhagyatott helyen történt. Sze-
replői: egy nő és két férfi. Az egyik férfi a legá-
lis, odahaza is bevezetett udvarló, a másik egy 
antszájder, aki azonban — az autszájderek szoká-
sa szerint — elsőnek futott be. 

A legális udvarló a napokban arról szerzett 
tudomást hirtelenében, hogy a hölgy lent van egyik 
fürdőben és éppen a vetélytársa társaságában. Le-
rohant tehát a fürdőbe, hogy felelősségre vonja 
a hűtlent. A csónakház tulajdonosa készséggel 
nyújtott felvilágosítást: őnagysága órákkal ezelőtt 
elcsónakázott egy fiatalember társaságában, ma-
gukkal vittek egy gramofont i s . . . 

Nosza a fiatalember csónakba vágta magát és 
a szökevények után eredt. Azt remélte, hogy a ví-
zen találkozik velük és akkor kényszeríteni fogja 
a lányt, hogy átüljön hozzá és visszatérjen vele. A 
vizén azonban nem látta őket. Már-már eredmény 
nélkül akart visszafordulni, amikor zenehangok 
ütötték meg a fülét. A part felől hozta a szellő a 
sláger szövegét: 

— Kérj valamit, te drága.. . 
Megismerte az ő kopott, törött lemezét. Felfe-

dezett a parton egy csónakot is. <5 is kikötött és 
indián-módra megközelítette a párt, akik ijedten 
rebbentek szét. A lány bűnbánóan tért vissza a le-
gális udvarlóval. 

A tanulság: a Tiszaparton nem szabad gramo-
fonozni, pláne az udvarló ellenfelével... 


