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A rókusi áíjáróhid kijavításának befejezéséig 

nem változtatják meg a piacok 
elhelyezését 

A kamara küldöttsége a polgármesternél 

7-4 Délmagyarország munkatársától.) Az 
érdekeltek körében nagy izgalmat keltett az a 
hir, amelyről a Délmagyar ország is beszámolt, 
hogy a belügyminiszter rendeletére át kell 
rendezni a piacokat azokon az utvonalakon, 
amelyeken a transzkontinentális autóut átha-
lad. A hirrel kapcsolatban a piacon áruló ke-
reskedők és iparosok képviselői szerdán megje-
lentek a kereskedelmi és iparkamarában, abol 
rámutattak arra a sulvos helyzetre, amelv a 
piacok elhelyezésével bekövetkezne. A kamara 
méltányolta az érdekeltek kívánságát és azon-
nal küldöttség kereste fel hivatalában Pálfy 
polgármestert. A küldöttség tagjai voltak Grósz 
Marcell kereskedelmi 06ztálvelnök, d- Cserzy 
Mihály titkár és vitéz Kakuszi István. A pol-
gármestertől kérték, hagyja meg régi helyén a 

wacokat, legalább is addig, mig a, rókusi. felül-
járó javítási munkálatai befejezést nyernek. Ez 
előreláthatólag 3—4 hónapig is eltarthat, addig 
a forgalom a Kossuth Lajos-sugárut helvett a 
Kálvária-uton bonyolódik le. 

A polgármester méltányolta a küldöttség kí-
vánságát, érintkezésbe lépett az államrendőrség 
vezetőségével és megbeszélte a helyzetet. Ezután 
dr. Temesváry László tb. fogalmazót, a piac-
rendészeti ügyek előadóját kérette magához a 
polgármester, majd kijelentette, nem tesz ész-
revételt az ellen, hogy a rókusi felüljáró mun-
kálatainak befejezéséig a piacok a régi helyükön 
maradjanak ós a novemberi országos vásárt is 
a Tisza Lajos-köruton hagyják. Ezen idő alatt 
azonban megtörténnek az előkészületek a piac-
kérdés végleges megoldására. 

Ingyen tölthet kéé heéeé 
a párizsi világkiállításon 

M föltételeket megmondta 
a Détmagyaroraxág kiadóhivatala. 

„A vitamin szerepe 
a terápiában sokkal naguobb lesz, 

mint gondolhattuk volna ' 
Dr. SzenfGyörgyi Albert előadása az uj vitamin-vizsgálatokról 

(A Délmagyarország munkatársától.) A he-
tenkinti orvosi szakülés keretében szerdán 
este dr. SzentGyörgyi Albert egyetemi tanár 
a vitaminterápia ujabb irányzatairól tartott 
nagy figyelemmel kisért érdekes előadást. Be-
vezetőben ismertette azokat a kísérleteket, 
amelyeket tengeri malacokon, végeztek a vita-
minnal. A malacok táplálékából elvonták a 
C-vitamint, a kísérletek idején pontosan fi-
gyelték, hogyan reagának az állatok a beavat-
kozásra. A megfigyelések eredménye az volt, 
hogy két héten át rendesen nőttek a malacok, 
azután megállt a növekedés, mintha esak el-
vágták volna. A harmadik hét végén pedig egy-
szerre nagy esés következett be: 

— A vizsgálatok azt mutatták — folytatta 
SzentGyörgyi professzor —, hogy a Ovitamin-
mentee táplálkozásnál az állatok kezdetben 
teljes egészségnek örvendenek. Ez azonban 
csak látszólagosan van így, mert a mikrosz-
kópiai vizsgálatok már arra mutattak, hogv 
súlyos elváltozások lépnek fel az állat szerve^ 
zetében. funkciós zavarok támadnak, a szer-
vezet védekezőképessége rendkívül lecsökken a 
különböző betegségekkel szemben. 

A profc6szor ezután arról bestéit, hogy 
egyes embereknek különböző a vitamin-szükség-
letük. Megfigyelték azt is, hogy különböző ál-
lapotoknál más és más a vitaminszükséglet. 

— Különböző betegségeknél, lázas állapot-
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ban hirtelen nagy vitamin-követelés lép fel. 
1 Nem lehet még pontosan megállapítani, hogv 

egyes embereknél mennyi a vitaminszükséglet, 
annyi azonban bizonyos, hogv betegségeknél. 

, különösen meghűlésnél emelkedik az ember 
vitaminrkövetelése. Többféle állapot létezik, 

i igv megfigyeltünk olyan állapotot is, amelynél 
a beteg tápláléka rendben volt, mégsem volt 

i képes hozzájutni a szükséges vitaminhoz, ez-
1 ért kénytelenek voltunk P-vitamint adagolni, 
! — Indiában pusztít egy betegség, amelv 

idegrendszerü elváltozásokat hoz létre, éven-
kint 40.000 ember esik áldozatául. A jelensé-
geket megfigyelték és felmerült, az a gondolat, 
hogy a vitamin hiányzik ezeknek a szerencsét-
len embereknek a táplálékából. Fiatal kutyák-
kal kísérleteztek, elvonták a vitamint, illetve 
vitaminmentes táplálékra fogták az állatokat. 
Az állatokon ekkor ugyancsak sulvos ideg-
rendszerü elváltozásokat tapasztaltak. 

— Az ujabbi megállapítások szerint nem is 
a vitaminhiány játszik szerepet az indiai be-
tegségeknél, hanem bizonyos táplálékanyag 
mérgezést okoz a szervezetben és ezt kell el-
lensúlyoznunk a vitaminnal. A kísérletek most 
már lényegesen bonyolódnak, nem az a kérdés, 
hogv van-e a szervezetben vitamin, vagy nincs, 
hanem a normális táplálékot kell ballansziroz-
nunk. Előrelátható már most, hogy a vitamin 
szerepe n terápiában sokkalta nagyobb lesz. 
mint gondolhattuk és olyan betegségekkel jön 
kapcsolatba, amehtre eddig nem is mertünk 
volna gondolni. 

Azzal fejezte be nngv érdeklődéssel kisért 
előadását SzentGyörgyi professzor, hegv a vi-
tamin-kérdésben napról-napra bonyolódik a 
helyzet, de reménv van rá. hogy a megoldás 
is bekövetkezik. 

ű csúnya 
színe sedú tv { 

negevja fogait az 
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Budapesten elfogták 
Dömsödi Máriát, 

aki a klinikán kifosztotta 
szobatársát 

(A Délmagyarország munkatársától.) Je-
lentette a Déímagyarország, hogy a mult hó 
elején vakmerő lopást követett el a szegedi 
nőgyógyászati klinikán D ö m s ö d i Mária 
klinikai ápolt, a Csillagbörtönből feltételes 
szabadságra bocsa jtott fogoly. Dömsödi Má-
ria lopás miatt ült a Csillagban és amikor 
megbetegedett, gyógykezeltetése idejére felté-
telesen elbocsájtótták. A beteg nő egyiik este 
összeszedte szobatársnői ruháját és nyomtala-
nul eltűnt Szegedről. A rendőrség eleinte 
Szentesen kereste, mert az volt a gyanú, bogy 
Szentesre szökött szüleihez. Ott azonban nem 
találták meg. A kiadott körözés alapján két 
nappal ezelőtt elfogták Budapesten. Kiderült, 
hogy szökése óta is több huncselekményt kö-
vetett el; a Szegedtől Budapestig terjedő út-
vonal több utbaeső községében megállapodott 
rövid időre és lopásokat, csalásokat követett 
el. 

A budapesti főkapitányság detektivjei szer-
dán Szegedre szállították Dömsödi Máriát, 
akit közben a Csillaghörtön igazgatósága is 
kerestetett. Kihallgatása során elmondotta, 
hogy mindenáron szabadulni akart a börtön-
től, azért szökött meg és az volt a szándéka, 
hogv Pesten uj életet kezd. Azért lopta el kli-
nikái szobatársnői elegáns ruháit. A csinos 
Dömsödi Mária annak ellenére, hogy mind-
össze 23 esztendős, négv ízben volt lopás, csa-
lás miatt büntetve, marólugos öngyilkossági 
kísérletet követett el egvizben és azóta a nya-
kán nagy üresség tátong és csak ugv tud be-
szélni, ha torkán a lugmarta lyukat befogja. 
Ez az ismertetőjele adta rendőrkézre. Dömsödi 
Máriát letartóztatták és átadták az ügycszscg-
nek. 

flz o l c s á l ó v á s á r l á s 
(A Délmagyarország munkatársától.) Négv 

cigány lóalkiisz: Ajtay Antal, Puza Pál, Dö-
mötör Lajos és Rafael Gusztáv került szerdán 
a szegedi törvényszék Vaday-tanácsa, elé sze-
mélyes szabadság megsértésével vádolva.. Szőke 
PStér kecskéstelepi fuvaros tette eüeniök a 
feljelentést egy lóvásárlásból kifolyólag. A 
miilt év októberéten Szőke eladott 42 pengőért, 
egy lovat a. négy cigánynak a szegedi állatvá-
sáron. A cigányok az olcsó lovat nagv diadal-
lal befogták kocsijukba és elindultak vele. 
Alig értek azonban a lóval a. városba, a ló 
egyet-kettőt köhintett, majd csendesen felfor-
dult. A cigányok rettentő dühösek lettek, hogv 
őket igv be lehetett csapni egy rossz lóval. 
Estefelé megvártak a Kecskés-telepen Szőkét, 
és a vád szerint lerántották kocsijáról, rátet-
ték egy másik kocsira és elrohantak vele a ki-
múlt lé teteméhez. Megmutatták neki a. lovat, 
ós azzal fenyegették, bogyha nem adja nekik 
vissza a pénzüket, akkor „őt, is a ló mellé fek-
tetik". Szőke — előadása szerínl annyira 

megrémült, hogy nyomban odaadott negyven 
pengőt, csakhogv eleresszék. 

A szerdai tárgyaláson a cigányok egyöntetű-
en tagadták, hogv lefogták volna és kocsira 
téve „elrabolták" volna Szőkét, azt vallották, 
hogy az első szavakra visszaadta önként » 
pénzt, miután belátta, hogv a ló beteg volt. A 
bíróság több tanút hallgatott ki. azonban a ta-
nuk nem tudták igazolni a cigányok bűnössé-
gét és igv a bíróság mind a négyüket felmen-
tette bizonyítékok hiányában. 


