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Csütörtök, 1035 október 20. 

Tiet, követelt. Vállyeregetéssej oklevelekkel, 
néhánypengíe segélyekkel ezt a problémát nem 
lehet megoldani. Arra kéri a vároe hatóságát, 
hogv a példaadás kedvéért vezeese be a saját 

üzemeibe is a családvédelmi intézkedéseket. 
Félnyolckor a főispán másfélórás vacsora,szü-

netet rendelt el. 

Éjszakai Ülés \ 

Kilenc óra előtt ismét felgyújtották a köz-
gyűlési terem csillárait, össze is gyűlt vagy 2ő 
városatya, hogy folytassák az általános vitát, 
a percek gyorsan multak, elmúlt negyed tiz is, 
<le még nem érkezeti meg az elnök. Á közgyű-
lési teremben izgatott tanácskozás kezdődött. 
.Sokan kifogásolták az éjszakai ülést és főleg 
azt, hogv miatta lemondott a szólás jogáról 
'öbb feliratkozott szónok. 

Fél tiz előtt néhány perccel érkezett meg a 
főispán és a polgármester. Dr. vitéz S h v o y 
Kálmán azonnal a főispán szobájába sietett és 
értesülésünk szerint azt javasolta, hogy a vita 
folytatását csütörtök délutánra halasszák. A 
tanácskozás elég sokáig tartott, a főispán né-
hány perccel háromnegyed tiz előtt megnyi-
totta a folytatólagos közgyűlést és jelentette, 
hogy az általános vita következő szónoka P a p 
József. 

Pap József tanyai problémákkal foglalkozott, 
ma jd érintette a paprikakérdést. 

— Mindig azt mondták, hogv a paprikater-
melőkön kell segíteni, de a puska visszafelé 
sült el — mondotta. A rendelet mindenkinek 
használ, csak éppen a kisembereknek, a ter-
melőknek nem. Mindenki elismeri, hogy a ren-
deleten változtatni kell. hát akkor miért nem 
\ ílloztatnak rajta mindjárt? 

D á n i János a termelő munka megindítását 
sürgette felszólalásában. A város pénzügyi 

helyzetét csak ez javíthatja meg. A mult évi 
költségvetésben a belügyminiszter főképen a 
kulturális és a szociális tételeket törölte, vagv 
csökkentette. A városok fejlődésének gátat vet 
a kormány túlzott beleavatkozása. Ezért nem 
hajthat végre a város szükséges, hasznothajtó 
beruházásokat. Sürgette a villamosvasút háló-
zatának kifejlesztését, u j autóbuszjáratok be-
állítását és melegedő helyiségek felállítását 
kérte. A költségvetést elfogadta. 

R ó z s a Illés tanyai kérdésekről beszélt, a 
társasbérletek rendezésének reformját sürgette. 

W a g n e r Gyula beszélt ezután bérlőkérdé-
sekről, majd F a l u d i Sándor következett, de 
ahelyett, hogy megkezdte volna beszédét, a ha-
tározatképesség megállapítását kérte. 

összeszámolták a közgyűlési teremben tar-
tózkodó bizottsági tagokat, behivták azokat is, 
akik a bizottsági teremben tartózkodtak, de igv 
is csak tizenhat városatya jelenlétét sikerült 
megállapítani. 

Miután csak tizenhat bizottsági tag van je-
len — enunciálta a főispán —, a szabályren-
delet szerint pedig a költségvetést tárgyaló 
közgyűlést husz bizottsági tag jelenléte teszi 
határozatképessé és mivel nincs kilátás arra, 
hogy határozatképessé váljon a közgyűlés, a 
tanácskozást félbeszakítom és folytatását csü-
törtökön délután négy órára tűzöm ki. 

Az ülés éjjel fél tizenkettőkor ért véget. 
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Diétás Kortyba 

350-el több tanonc Iratkozott be 
az idén a tanonciskolába, 

mint tavaly 
(A Délmagylrország munkatársától.) Az 

nlobbi években általában az volt lapasztalha-
ló, hogy a szegedi iparostanonciskola létszá-
ma csökken. Évről-évre kevesebb tanoncot 
Írattak be az iskolába és tavaly már jóval ez-
ren alul maradt a növendékek száma. Az ér-
dekeltek körében feltűnő jelenségnek tartották 
i /l, mert hiszen volt idő, amikor kettőezren 
felül iratkoztak be a tanonciskolába. 

Az idén, ugvlátszik emelkedett a növendékek 
s/ima. A mai napig 484 leány és 731 fiuta-
nonc iratkozott be a tanonciskolába. A tanu-
lok létszáma tehát 1215. háromszázötvennel 
liibb. mint a mult tanévben. A jobb beiratás 
folytán az idén nem is kell majd eljárást in-
dítani az iparosok ellen, akik elmulasztották 
tanoncaikat felvétetni az iskolába. Tavaly 

ilyenkor kétszáznál több mester ellen indult 
c/en a címen kíbágási el járás, most mindösz-
sze 8 iparost jelentett fel a tanonciskola igaz-
gatósága. de közülük is néhánvan utólasosan 
igazoltak, hogy már nincs náluk a nyilván-
tartásban szereplő tanonc. 

Az iskolába járó tanoncok szamának sza-
mrodásaról beszéltünk A n t a l D^nes ioaros-
lanonciskolai igazgatóval, aki a következőket 
mondotta: 

— örömmel tapasztalhatjuk, hogy a tanonc-
anyag állandóan iavul és szinte nát>ról-nanra 

fokozódik a tanoncok körében az iskola iránjf. 
szeretet. Ennek egyik főoka, hogy a tanonc-
oktatást teljesen átszerveztük, többet és jakban 
foglalkozunk a tanoncok nevelésével, bogv 
műveltebb és képzettebb iparosgenerá^ió ne-
velődjék fel. A tanoncoktatás ké'rt'.ése ma 
egyike a legfontosabb ipari problémáknak, 
szoros összefüggésben van az ipar/ fejlődéssel 
és az iparosságnak azzal a törekvésével, hogy 
a mostani nyomasztó gazdasági krízisből élet-
erejének tel jességében kerül jöc ki. 

— Szegeden igen kitűnő a tanoncanyag. — 
folytatta Antal igazgató —, sajnálatos azon-
ban, hogy még ma is rendkívül érezhető a ta-
nonchiány. Az iparosoknak igen kevés a mun-
kájuk és ezért csökken a tanoncok száma. 
Azelőtt az volt a helvzel, hogy a legkisebb 
iparosunk is egy segédei és két tanoncol tar-
tott, most maga is «1 tudja végezni a munká-
ját. felesleges a segéd és a tanoncerő. meg 
azután nem h jut tanonctartásra a szük ke-
resetből örvendetes jelenségnek tartom el-
lenben. tu~'gv ebben % tanévben lénvegesen 
növeked?tt a tanonciskHínkban a tanoncok 
r jámi . Ez a krízis- enyhülésére mutat; remél-
hető hogv annví srk-sok év után az iparo-
saink elérik azt, ansi után nagvon vágvrak: 
végre munkához és tisztes megélhetéshez jut-
hatnak. 

A SZEGEDI METEOROLÓGIAI OB 
SZERVATÓRIUM jelenti: Szegeden a 
hőmérő legmagasabb állása 12.4, a 
legalacsonyabb 7.8 C. A barométer 
adata nullfokra és tengerszintre re-
dukálva reggel 758.1, este 755.1 mm. 
A levegő páratartalma reggel 92, dél-
ben »5 százalék. A szél iránya délke-
leti, erőssége 1—5. A lehullott csapa-
dék mennyisége 9.2 mm. 

A Meteorológiai Intézet jelenti este 
10 órakor. IDÖJÓSLAT: Ulénk északi 
szél. több helyen, főleg keleten és dél-
keleten még eső, a hegyeken részben 
havaseső, a hőmérséklet kissé esők-
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E r d e l f e s k l i n i k a i 
k í s é r l e t e k a C - v i t a m i n n a l 

Beszámoló dr. Armentano Lajos 
és dr. Bentsáth Aladár vizsgálatairól 

(A Délmagyarorszáa munkatársától.)' Az 
orvosi szakülé6ek keretében szerdán délután a 
bőrgyógyászati klinika előadótermében, ( dr. 
Armentano Lajos tanársegéd tartott beszámo-
lót azokról a kísérletekről, amelyeket dr. 
Bentsáth Aladár tanársegéddel közösen folytat-
tak a belgyógyászati klinikán. Armentano es 
Bentsáth több vérzékenységben szenvedő bete-
get C.-ritamin adagolásával próbált gyógyí-
tani. Az előadás során elmondotta, hogv elő-
ször egv 36 éves szegedkörnvéki földműves je-
lentkezett a klinikán azzal a panasszal, hogy-
ha hideg időben mezitláb dolgozik, akkor vér-
zéses megbetegedés tünetei jelentkeznek. A be-
teget C.-vitamin injekciókkal kezelték, napon-
ta 300 milligram C.-vitamint adtak be a beteg-
nek az intravénán keresztül. A kísérlet közben 
elsősorban azt figvelték, hogvan válaszba ki 
a szemezet. a C.-vitamint, A vizsgálatok sze-
rint a tizenharmadik napon megtörtént- a ki-
választás és a C.-vitaminnal való hwtlés ered' 
mentessége is mutatkozott. Érdekes, hogv 
ugvanabban az időben, amikor a szegedi bel-
gyógyászati klinikán folytak a kísérletek a 
C.-vitaminnal, egyik külföldi egmtemen is ha-
sonló vizsgálatokat folytak, később a. sze-
gedihez hasonló határokról és eredmenvekrol 
érkezett jelentés. 

Egy másik beteget is kezeltek ezzel az el-
járással, — folytatta nagy érdeklődéssel kí-
sért előadását dr. Armentano. Ennek a beteg-
nek is hasonló vérzéses megbetegedése volt. 33 
napon keresztül adagolták az ascorbinsavot, 
ugyanolyan módon, mint az előző kísérletek 
során, <te feltűnő volt. hogy itt az eredmény 
elmaradt, a C.-vttamin nem. váltotta ki a3 
előbbi esetben tavasztalt hatást. Hogy a ket 
betegnél miért volt különböző a hatás, arra a 
vizsgáltatok egyelőre nemi tudtak kielégítő 
magyarázatot adni. A C.-vitaminnal másiráwr 
ban is kísérleteztek, igv a Wassermann-reakció 
eseteinél és azt tapasztalták, hogv az adaoo-
lás után két hS.tre negativ volt a vérvizsgálat. 
azután azonban, ismét pozitívnak mutatkozott 

Armentano tanársegéd vetített képekkel il-
lusztrálta, hogy a kísérletek alkalmával a két 
betegnél milyen mértékben adagolták az ascor-
binaavat és a haemoglobinumanál miiven ered-
ményeket értek el. A kísérleteket, Armentano 
és Bentsáth tanársegédek tovább foytatídk és 
remélhető, hogy rövidesen ujabb fontos megál-
lapításokra jutnak. 

S z e p d l f u t ó k a k a s s a i 
m e r e d n i v e r s e n y e n 

Kassa, október 28. Szerdán délután rendez-
ték meg Kassán a Masaryk-futóversenyt, ame-
lyen Ausztria. Magvarország, Németország. 
Románia. Lettország es Csehqrszág részérói 42 
futó indult. A maratoni futóversenyben első 
lett P a l á b a n (Bécs) 2 óra 41:08.,2. K i s s 
(magvari 2 óra 45:10.6, 4. C s o n k a (magyar) 
2 óra* 48:29.3, 9. Zelenka (magyar), 12. Gyet-
vav (magyar), 13. Szalma (magyar), 23. Lovas 
(magyar). 


