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ía'kozott mind a négy kérdéssel. Fejtegette a vi-

taminok biológiai hatásait az ember| test szövetei-

ben. A funkció szempontjából nincsen semmi kü-

lönös jelentő)égük a vitaminoknak — mondotta. 

Van azonban egy ipás fontos szerepük. Az élő 

világnak alapvető tulajdonsága a lustaság, a ter-

mészet nem csinál semmit, ami nem okvetlenül 

szükséges és ezért a vi'aminofekql fűk mun-

kára a szervezetet. 

— Pasteur folfedezéno után — folytatta — a 

korbonctan azt álbipitotta meg, hogy minden be-

tegségnek valamilyen pozitív oka van. Nagy fel-

háborodást keltett, amikor egy holland orvos azzal 

állt c'ő, hogy egy anyagnak a hiánya is betegséget 

idézhet elő. A vitamin egyike a sok anyagnak 

— mondotta — , amit a szervezet nem tud mással 

pótolni, másból elüál|itani. -1 vitaminoknak mindig 

ott kelt lenni a táplálékunkban, mert különben 

egyes funkciók kieshetitek. 

— Arra a kérdésre, ho^y hány vitamin van — 

folytatta — , nagyon nehéz válaszolni, mert minden 

évben fel fedeznek egy-két vitamint. A klasszikus 

vitaminoknak nevezett A. R. C-vitaminok a legfon-

tosabbak, amelyeknek praktikus jelontö-égük abban 

áll, hogy hiányuk betegséget okoz. 

— Ugyanigy nehéz feleletet adni arra ls, hogy 

mennyit kc'l adni a vitaminokból. A vitamin tel-

jes hiányóban bekövetkező skorbut és az egészsé-

ges állapot között azonban zavart idézhet elő a 

szervezetben a részleges vitaminhiány is. A vitu-

mlmnojinyiség n.cgállapi'ásánál azt kel| szem előtt 

tartani, hogy a szervezet maximális működési le-

gyen képes kifejteni. 

Vejül azzal foglalkozott, milyen esetekben kell J 

vitamint adni a szervezetnek Minden esetben — 

mondotta — , egészséges embernek és betegnek 

egyaránt. Az orvosnak gondoskodni kell arról, 

hogy a szervezet el lcgy°n látva vitaminnal. Mizv-

den betegség összefügg egy vitamin hiányával, de 

tulajdonkénen nem fudjuk megmondani, hogy mi-

lyen betegségeknél ke!l vitamin. A betegnek vita-

mint kell adni, hogy meggyógyítsuk, egészséged-

nek pedig azért, hogy a betegséget mCgelfazük. 

F.lniondta ezu'án Szent-Györgyi professzor, hogy 

élelé ek egyik legnagyobb benyomása volt, hogy 

a belgyógyászatból megbukott orvosnövendék ko-

rában, mert nem tudta megnevezni a sok betegség 

nevét, ami a szervozetet érheti. N « n tudja elkép-

zelni, hogy annyi nyavajá.a legyen az ember bég-

nek, mert különben az emberi faj már kipusztult 

volna. A ml szervezetünk tökéletes — mondotta 

•—, a betegség ugy képződik, hogy kedvezőtlen 

körülmények között élünk, amelyre a szervezet 

nincs berendezve. A betegség nein a szervezel 

tökéletlenségén mu'ik, ha kellőképen elláttuk volna 

a beteget vitaminnal, már meg sem betegedett 

volna. 

Nagy figyelemmel ha'lgatott érdekes előadását 

PÁRISI NAGY ARUHAZ RT. 
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Élelmiszerek 
Sóspcreo 1 esotnag 9 drb —12 
Mizsolu 10 «Jk« —11 
Mézescsók 10 dkg — .18 
Savanyu, v. méz, vagy erös cukorka 

10 dkg - 18 
Nyulóka 4 drl} — 20 
Sósborszesz drazsé 10 dkg ' —.22 
Citrom 2 drb —.22 
Zselé cuUoika 10 dkg —21 
Mentből drazsé 10 dkg —.21 

Krém praliné 10 <lkg —.24 
Májpástélom I doboz —24 
Likőr, vagy rum esszencia 1 üveg —.24 
Köménymag 10 dkg —24 
Fap l a l t tölcsér HO drb —34 
Figylalt ostya vafferll 10 drb —24 
Stoli karamella 15 drb —21 
Nyári szines drazsé 10 dkg —24 
Csokoládés desszert 10 dkg —.28 
Sertés kolbász 10 dkg - 2 7 
Rum praliné 10 dkg —28 
Trjdropsz cukorka 10 dkg —.34 
t doboz. 0 drb ömlesztett sajt —.57 

azzal fejezte be 5zent-Györgyi protesgzor, hogy 

ha megjavul a néptáplálkozás és a vegyiipar kel-

lően el'átja az emberiséget vitaminokkal, akkor 

az emberi szenvedés még nagyobb mértekben 

csökkenthető. 

A következő előadást dr. Rusznyák István pro-

fesszor tartotta a C-vitaininhiányról, majd dr. 

Purjesz Béla professzor a B-vitaminhiányról, dr. 

Mlskolczy Dezső professzor »A vitaminok jelentő-

sége az ideggyógyászatban* citnmel adott elő. 

A délutáni előadásokat dr. Vtdakovlts KamlHo 

egyetemi tanár »A vitaminok jelentősége a sebé-

szetben* eimmel, dr. Rere.cz János egyetemi ta-

nár »A vitaminok jelentősége a szülészet és nő-

gyógyászatban* eimmel, dr. Melczcr Miklós egye-

temi tanár »A vitaminok jelentősége a bőrgyógyá-

szatban* címmel tartott nagy figyelemmel kisirt 

előadást. 
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Párisi levél 
A zene és a divat érdekes találkozása 

(Paris, május.) A nagy boulvardokon hömpölyög 

a nép a szép tavaszi na<psülésben, elmélázva 

járkálok közöttük és azon töprengek: hol is tölt-

sem el a vasárnap délutánomat. Nézegetem a pla-

kátokat és hir tele a szemembe ötlik, htez ma van 

l.yly Puns hangversenye. Gyors tempóban a »Sallo 

Pleyel* fe'é irányítom utamat. A hatalmas elő-

csarnok zsúfolásig megtelt. A három nagy pénz-

tér előtt nagy táblák hirdetik: »miuden hely komp-

lett*. Nagy nehezen mégis sikerül egy jegyhez jut-

nom egy ismeretlen által, aki eladásra kinálta fel. 

Tersze feláron. Nem bántam meg. 

Most volt először alkalmam hallgatni Lyly 

Pons-t. Lyly Pons, a franciák csalogánya, Comes>-

ban született, Alicenak hívták. Szülei hegedülni! 

tanították. Azonban egy alkalommal titokban leült 

édesanyja zongorájához s mikor apja meghallotta, 

igy kiáltott fel csodálkozásában: hi-sz cz a kiesd 

egy tehetség, zongorázni fog tanulni... ö t éves 

volt ekkor és nem hivlák többé AHcenak, Lyly 

lett be l ök Lyly nőtt, — nem sokat ugyan, mert 

most is csak egy méter ötven reuitiméler magas 

s mint ahogy ö mondja, »én vagyok a legkisebb a 

világon*. Az évek haladtak, jött a háború és 

Lyly a Cote d'Azur kórházaiban énekelt, hogy 

megkeresse kenyerét, ahol a szép hangja épp oly 

irt hozott a betegeknek, mint a napsütés. Lyly 

Pans abbahagyta a zongorát és mint énekesnő 

akarta karrierjét folytatni. 

És a kis 'vidéki díva már több meghívást ka-

pott a dobogóra. 1927-ben Alberti de Gorostiaga 

énektanár hallotta és ugy el volt ragadtatva ha-

talmas hanganyagától, hogy felajánlotta, díjmen-

tesen tanítsa. Megkezdődött a tanítás és nagy 

türelemmel kói éven keresztül naponta. Két év 

után aztán Lyly Pons tudott énekelni. 

1929-ben Alberti de Gorostiaga keieste az alkal-

mat, hogy karrierjét elősegítse. Felkereste Maria 

Romit — Lauri Volpl fele régét — , hogy hall-

gassa meg Lyly Pons-t. 

— Mit gondol? Egy koloraturénekesnö és még 

hozzá francia Lehetetlen — mondotta. 

Másnap mégis Gorostiaga elkísérte Lyly Ponst 

szkeptikus bírájához. És amit Maria Rossi nem 

akart elhinni, valóság lett. 1930 márciusában Lyly 

Pons áthajózott Amerikába, ahol rövid hetek alatt 

amerikai scsiMag* lett. A karrier gyorsan szállt fel-

felé. 

Nagy szerződések egész Amerikában. Argentl-

niában várost neveztek el róla. Nagy gyárak rek-

lámtábldin hirdetik Lyly Pons nevét. Hatalmas 

összegű fellépti dijak. Dc a nagy amerikai siker 

dacára hazajön Franciaországba minden évben és 

most, hogy alkalmam van hallgatnom, egy pilla-

natig sem csodálkozom a nimbuszon, ami körül 

veszi. Ha kijön a hangversenydobogóra, hirtelen 

az a kérdés merül fel, hogy honnan jöhet ez a 

hatalmas hang abból a pici nőből. 1.50 magas és 

48 kg., 83-es cipőt visel. 

A hangja ugy tör föl egyenesen, minden ellen-

állás nélkül, mint a füst és ojyan átlátszóan, mint 

a kristály. Olyan biztosan keze l, mint egy me-

chanikus gépet a jó gépész és olyan könnyed, mint 

a csalogány. 

A hangverseny alatt a közönség oly extázisba 

volt, hogy ncip értek rá egymá6 ruháját szem-

lélni, vagy egymásról tudomást venni és csak 

a szünet alatt, mikor a teremből kitódult a kö-

zönség, vett tudomást mindenki arról, hogy itt 

tulajdonképen egy attrakció helyett két altralc-

cióru van igénye a jegy boldog tulajdonosának. 

Az egyik maga a hangverseny, a másik pedig a 

szünet alatt az elegóusabbnál elegánsabb nök| 

felvonulása, ami a legkúpráztatóbb divatrevük ke-

reteit is túllépte. 

Látam többek közölt egy cyklamcn szinü es-

télyi ruhát crepp-mousslinból, nagy selyemvirá-

gokkal applikálva. A szoknya a csípőn ahilLg apró 

plisscóbe volt berakva, lejebb a plisseé ki volt 

nyitva, an)it az applikált virágok kitartottak. Álta-

lában az estélyi ruhák nagyon bővek. Lá ' tam 

egy ruhát tüllböL Több tül j szoknya volt egy-

másra helyezve. Mint ahogy mulatságosnak tűnik, 

két cliitö színből készült ruhákat látni. Egyik 

oldala piros, a másik zöld, vagy elől sötétkék, 

hátul narancssárga. Ha egy estélyi ruha egy szin-

ből készül, akkor a diszitése más, elütő szinü. 

Egy sárgabarack szinü mousslinruha volt még cso-

dálatos. A bluz része húzva és diszitve zöld bár-

sony szalaggal. A szalag a nyak körül volt ve-

zetve és hátul keresztben előre jött, a derékban 

megkötve. A vállon nagy csipkekepp, amely ugyan-

csak egy bársony szalaggal volt megkötve éa 

egészen a földig lógott. A krepp a háton a. földig 

ért. Általában assztmetrikusak a ruhák, sok masni, 

sok virág. 

Mindezekből látható, hogy az anyagon megvá-

lasztásában semmiféle megkötöttség nincsen, mivel 

a rendelkezésre álló anyagok ezerféleségeiből min-

denki szabadon választhatja áz egyénirégének meg-

felelőt. 

F. Ifoffmann Magda. 

Meghívó 
A Délmagyarország hír lap- és nyomdavá l-

1 ulat rt. szegedi bej. cég 1938. évi j u n i u s h ó 

4-dik n a p j á n d u . órakor a részvénytár-

saság i rodá jában , Szegeden, Aradi-ucca 8 sz. a. 

rendkívüli közgyűlést 
tart, melyre a t. részvényeseket ezennel meg-

h í v j a 
az I G A Z G A T ü S A G . 

Szegeden, 1938/ évi m á j u s h ó 21-én. 
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T á r g y s o r o z a t : 

1. Közgyűlési elnök és jegyzőkönyvintelesi-

tök megválasztása. 

2. Az alapszabályok 22. és 47. 8-ainak meg-

változtatása. — A változtatás az igazgatóság 

taglétszámának felemelését és a társasági hir-

detmények közzétételének m ó d j á t tárgyazza. 

3. Az igazgatóság kiegészítése végett u j igaz-

gatósági tagok megválasztása-

4. Esetleges ind í tványok . 

A közgyűlésen csak az a részvényes vehet 

részt, aki a részvényeit legalább 3 nappal a köz-

gyűlés előtt a r. t. irodálábin letétbe helyezi. 


