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A város! vfzműielep versenye 
a kisiparosok ellen 

Rheuma, izületi 
éf ídeggyulladáf 
házikezeléfében 

biztos és tarlós gyócrveredménvf 
nyújt a pöstyéni iszappal töltöt' 

G A M M A 
iszap kompresz 

használata. Kénye'mes, tiszta és 
30 kezeiéste elegendő. — Kérdezze 
meg orvosát. Kapható patikákban: 
F e l v i l á g o s í t á s , f ő r a k t á r : 

Püsfgen rurdoiroda, Budapest, 
VII.. Károly Körút 3o 

(A Délmagyarorszdg munkatársától.) A szegedi 

iparosok bol egyik, ho] másik csoportja emel 

panaszt a varos ellen, amely gyakran teljesen 

indokolatlan üzleti versenybe kezd a kisiparosok 
ellen, vagy pedig olyan ipari munkákat végeztet 

saját alkalmazottaival, amilyent csak képesített 
önálló iparosokkal végeztethetne. Nemrégen a 

fcstőiparosok panaszkodtak, bogy a város az in-

ségmunkák keretében végeztetett el bizonyos szo-

bafestömunkákar, most pedig a szerelők és bd. 
Bogosok emeltek panaszt 0 vizmütrlcp ellen. 

A bádogos és szerelőiparosok küldöttségét 

pénteken délelőtt Wírth István vezette dr. rálfy 
József polgármesterhez, aki elölt elmondotta, 

hogy a vizmülelep alkalmazottai az egyes há-

zakban olyan javítási munkálatok elvégzésére is 

vállalkoznak, amelyek nem tartoznak a hatás, 
körükbe és amelyeknek az elvégzéséhez jöguk 

(A Délmagyarország munkatársától.) Péntek 

délután zsúfolásig megtelt az egyetem bölcsészet-

kari intézetének nagy előadóterme. Dr. S z e n t -

G y ö r g y i Albert professzor tartott előadást az 

Egyetemet és Főiskolát Végzett Magyar Nők Egye-

sülete szegcdi csoportjának felkérésére. Amióta 

Szent Györgyi professzor Stockholmból hazaérke-

zett, ez volt az első alkalom, hogy megjelent a 

szegedi közönség előtt. A Nobel-dij kiosztásáról 

tartott egyéni meglátásokkal átszőtt rendkivül ér-

dekes előadást, mintegy 6—700 főnyi hallgatóság 

előtt. 

Percekig tartó taps köszöntötte Szent-György'.t, 

uraikor elfoglalta helyét. A tudóst meleg szavak-

kal dr S c h m i d t Henrikné, az egyesület elnök-

nője üdvözölte. 

Szent-Györgyi professzor azzal kezdte előadá-

sát, bogy amikor Szeged felé utazott, érezte, hogy 

hazajön. Ujat nem tud mondani, mert mindent el-

moudtak, megírtak már róla. Azt is megírták, ho-

gyan adtak át a Nobel-dijat. 

— Azt mondom most el, hogyan kap az ember 

Nobel-dijat, — folytatta és arról beszélt, hogy 

1033-ban járt Stockholmban és már akkor szóvolt 

róla, hogy megkapja a kémiai Nobeí-dijat. De er-

ről akkor lemaradtam — jegyezte meg Szent-Györ-

gyi derültséget keltve. 

— Egyszer megjelentek a hirek a svéd lapok-

ban is, hogy Szent-Györgyi a Nobel-dij jelöltje. 

Elküldték i lapot nekem is, a cikk mellett nagy 

fénykép volt. Csak az volt a baj, hogy a fénykép 

nem engem ábrázolt. Egy csinos, fiatal férfiarc 

mosolygott le a képről: nem én vol tara . . . . 

Azzal folytatta előadását, bogy tavaly októ-

berben tnár félhivitalosán arról értesítették, hogy 

megkapja a Nobel dijat. 

Azon a napon, 

amikor megtörtént a döntés, izgatottan várta a 

telefonértesítést. 

— Este fél 0 órakor csengetett a telefon --

mondotta a tudós. Nagyon izgatott voltam, *mi-

Lor levettem a kagylót. Nem Stockholm jelentke-

zett, hanem — az anyósom. Ez már nem volt jó 

lel. Dc ezúttal jó hírt közölt az anyósom: gratu-

lált a Nobel d í j hoz . . . Azt hittem, hogy tréfál De 

nem. utána egy barátom hívott fel Stockholmbői 

sincs. Ezzel igen érzékenyen megkárosítják 

az önálló iparosokat, akik súlyos adóterhek alatt 

nyögnek, akiknek alkalmazottaik fizetéséről kell 

gondoskodniuk, de munkához, megbízáshoz alig 

jutnak. 

A polgármester azonnal érintkezésbe lépett 

Buócz Károly műszaki tanácsossal, a mérnöki 

hivataj gépészeti osztályának vezetőjével, aki 

műszaki felügyelője a vizmütelepnek és érdeklő, 

dótt, hogy nii az alapja az iparosok panaszai-

nak. Buócz tanácsos kijelentette, hogy nem tud 

a vizmütelepi munkások szabálytalan munkavál-

lalásairól, ki fogja vizsgálni az ügyet és ameny-

nyiben kiderül, bogy a panasznak komoly alapja 

van, azonrtal megteszi a szükséges intézkedéseket, 

hogy a jövőben a vizmütelep alkalmazottai ne vé-

gezhessenek el ilven javítási. v3gv szerelési 

munkálatokat. 

és éí is gra tu lá l t . . . Ez már más, kezdtem igazán 

örülni. Pár órával később tnár Hóman miniszter 

gíatulált, ekkor már biztos voltam a Nobel-díj-

ban, egy miniszter mégsem tréfál ilyen dolog-

ban ! . . . " 

— Sok gond is jár a Nobel-díjjal — folytaita 

ezután. Most bires ember lettem. Eddig beszélhet-

tem, amit akartam, össze-vissza gagyoghat!un, 

nem volt baj. Most már nagyon-nagyon meg kell 

gondolnom, bogy mit beszélek. 

Magyar Nobcl-dijas tudósnak még no-

bezebb a helyzete. 

— Az angol dijnyertes tudós mondhat akármit, 

az angol nemzet az marad, aki volt: uagy és ha-

talmas. Pe reánk, magyarokra most felfigyelt a 

tudományos világ, vigyázni kell minden szavunkra. 

Arról beszélt rzután a tudós, hogy eohoj má-

sutt ncm volna ilyen nagy jelentősége a Nobel-

dijnak, mint Svédországban. Ehhez kellett a nagy 

Nobel Alfréd, egy nagy nemzet és a nagy, önfel-

áldozó emberi közösség érzése. 

Svédországban tudnak vigyázni a Xo-

bcl-pénzro 

— folytatta Szent-Qyörgyi. Ott nem sikkaszthatják 

et. nem kallódhat el és még adóba sem foglalják 

lo. A Nobel-dijjaJ kapcsolatban nem Ismerik ott 

az adót, a dij kivitelénél sem számítottak fel adót. 

Arról beszélt eztán, bogy mi adja a Nobel-dij 

nagy tekintélyét. Hosszú hónapokig tartó tanács-

kozás előzi meg a Karolina intézet döntését, 

amelynek helytállóságában sohasem kételkedik a 

tudományos világ. 

BELVÁROS! MOZI Ma és mindennap 

Egy feftny elindul 
Zilahy Lajos ÚRILÁNY cimü nagysikerű víg-

játékának filmváltozata. Főszerep, e-. 

Szörényi, Páger, Mezey Csórt os. 

Rózsahegyi. Berki, Máig és Gázon. 

SZÉCHÉNYI MOZI Mától hétfőig 

Ui é'eí felé 
Az Ufo milliós filmje. Főszereplő: 

Zahar leander és W-iHy Blrgel, 

A Nobel-dij átadása 

is fényes ünnepség között zajlik le. A dij díszét 

ad j i az is, hogy az átadási ünnepségen megjele-

nik a király. A 80 éves svéd király nemcsak ki-

rály, banem őszinte, igaz ember is — jegyezte meg 

a tudós —. aki ezután a legfőbb mozzanatról: 

a díjkiosztásáról 

beszélt. 

— Már az állomáson kezdődik a ceremónia — 

mondotta. A svéd külügyminiszter képviselője fo-

gadja és a szállóban megkapja az utasításokat. 

Mindent a legapróbb részletekig és minden jelölt 

mellé beosztanak egy úgynevezett — vőfélyt. A 

díszteremben a svéd nemzet diszc-java, élé.n az 

ősz királlyal. Ilyenkor az embert borzasztó meg-

hatottság érzése fogja el. Engem is elfogott az ér-

zés: 

ebben a csúnya világban van egy #a-

rek, abol az emberi szeretet mara-

déktalanul érvényesül. 

Beszélt ezután Szent-Györgyi n kiosztásról 

Amikor átadták a dijat, a Rákóczi-indulót játszot-

ta a zenekar. Azért volt cz, mert korülni akar-

ják még ennél az aktusnál is a nemzetiségi szem-

pontokat. Senkinek uem játszák a nemzeti hiau 

nufzt, hanem valamilyen sajátos dalt, amelv a j 

országára emlékezteti. Kedves figyelem volt, hogy 

a Rákóczi-indulót játszották a magyar dijnál. 

— A kiosztásnál a diplomával és az arany, 

éremmel együtt í király átadja n Nobel-dijasok-

nak a dijat ts, — folytatta a tudós. Nem a pénzt 

adják át, banem egy csekket, amelyet másnap le-

het beváltani. 

Ar ünnepségről az ünnepeltok elmen-

nek táncolni 

és könnyen megtörténhetik, hogy tánc közben el-

vesztenék a nagy pénzt, ha azt a zsebükben tarta-

nák . . . Bankett is következett, amelyen nagy be-

szédek hangzottak cl. Megráró dolog volt, hegv mi 

Nobel-díjasok anélkül, hogy összebeszéltünk vol-

na, 

mindannyian a világbékérö] é j az em-

beri közösségről beszéltünk. 

Ugy látszik, mindannyian éreztük, hogy erre vol-

na a legnagyobb szükség ma a földön. . 

Másnap a Nobel-dijas tudósoknak előadást kel-

lett tartani arról a kutatásairól, amelyért a ki-

tüntetést kapta. Szent-Györgyi előadásán olyan 

sokan vettek részt, hogy a folyosók is megleltek 

érdeklődőkkel. 

A királyi bankettről 

beszélt még Szent-Györgyi és elmondotta, hogy 

milyen közvetlen volt a királyi család. 

— A bankett végén a ruhatárba mentünk ka-

bálunkért — beszélte Szent-Györgyi. Már induló-

félben voltunk, amikor egy hátsó ajtón egyszerre 

esak megjelent a svéd trónörökös és aziránt ér-

deklődött, hogy rendben van-e minden, megkap-

tudk-c a kabátunkat, kaloesninkat? Hát ezt a köz-

vetlenséget nem lehet elfelejteni.. . 

A Luea-iinncpségröl beszélt most Szent-Györ-

gyi professzor. Az ünnepség királynőjét ő kor»-

tiázti meg. 

— A leggyönyörűbb svéd leányt választotta* 

»Erss a kifeni, hogy az emberi jóság és a béke 
végül mégis győzedelmeskedik 

</ a pusztítás és a gyűlölet fölötí« 
ázent-üuürguí professzor nogykatósft elöcdaso a Nobel-difas ünnep-
ségekről — „Stockholmban mindannyian a viládDtKéröl es oz emberi 
szolidaritásról neszeltünk, erre volno mo a legnagyobb szükség o 

ftildün.. 


