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Megkezdődött a városházán 
a tisztviselői és az egyesületi 

rendelet végrehajtása 

YOGHURT-ALUDTEJ 
I Üveg 14 fillér kapható a 

Központi Tejcsarnok Rt. fiókjaiban 

(A Délmagyarország munkatársától) Meg-

írta a Délmagyarország, hogy a szombaton 
Jráraétefct fisztviselórendelet. végrehajtására 
dr. Pálfy József polgármester azonnal meglet-
te a szükséges intézkedéseket. I>r. Tóth Béla 
polgármestcrlielyottest, bjzta meg annak nieg-
allapitásával, bogy van-e a varosnak olyan 
t i.sztviselője, vagy alkalmazottja, aki tagja 
volna valamilyen titkos alakulatnak, A p»l-
gú-mes torhelye Mos már megkezdte a szüksé-
ges adatgyűjtést éP vizsgálatának eredmé-
nyéről nyolc napon belül jelentést terjeszt a 
polgármester elé, aki a jelentést azonnal to-
vábbítja a belügyminiszterhez. 

Szegeden, a városi tisztviselők szempontjá-
ból komoly következményei nem igen lesznek 
h tisztvJselören<ln]etnek. A város tisztviselői 
cs alkalmazottai kevés kivételtől eltekint-

Érdekes előadások 
a vitaminokról 

A csecsemöfóplálás és a itonyha-
fudomény 

l / 

(A Délmagyarország munkatársától.) Va-

irnap délelőtt a szegedi orvosi továbbképző 
tanfolyam második napján tovább folytatták 
j i előadásokat, a nagyszámban egybegyűlt 
' rvosok részére. Dr. Ditrái Gábor egyetemi 
1 már a vitaminoknak a szemészetben ,való 
elcntőségéről tartott előadást, majd dr. 

Kramár Jenő professzor a vitaminoknak a 
< secsemö- <*s gyermekgyógyászatban való 

fontos szerepét fejtegette. Hangoztatta, hogy 
n vitamin-kérdésben a többi tudományágak 
mellett a gyermekgyógyászat Í6 kiveszi ré-
zét, az élet titkait kezdik ellesni, bepillanta-

nak a sejtek boszorkánykonyhájába, egves 
eddjg homályos fogalmaink kezdenek t'sziuini. 

Kramár professzor ezután részletesen fog-
lalkozott a különböző vitaminok szerepével és 
hatásával. Megemlítette, hogv az anyák gyak-
ran ablxi a sutyog hibába esnek, bogy apró 
csecsemőiket gyümölcsökkel, paradicsommal 
etetik, hogy vitaminnal lássák cl őket. Feles-
legesnek tartja az ilyen aggodalmat, a cse-
csemő meg tudja szerezni másként is  vit n-

íninszükféglctit és azzal a hátránnyal is jár-
hat cz az erőltetett vitamiiiadagolás, hogy 
hélhurutot idéz elő. A csecsemő gzervezete ké-
pes szintetizálni, ennek tulajdonítható, hogy 
haf, hónapon aluli korban lévő csecsemőnél 
ínég nem fordult elő skorbutos nieglietegedés. 

Kramár professzor ezután a csecsemő C-
miamin szükségletének fedezéséről beszélt. 
Hangsúlyozta, hogv ki kell terjeszkedni ab-
ban a z i rányban, elég vitamint kap-e a rsc-

semő Az anyatejet nem lehet, nélkülözni ete-
kintetben, a tehéntej nem fedezi a C-vifimm 

szükségletet. Nem helyes az sem, ha pasztő-
rözött. vagv fr'ssen forralt tejet adnak a cse-
csemőnek, ezekben nincs elegendő vitamin. 
Négv deci tej egv csecsemő naPi szükséglete, 
de elegendő főzeléket is kell adni a csecsemő-
nek. Ha egv egéezsőges gyermek fejlődése kí-
vánnivalót hagy hátra, ellenálló képessege 
csökken, vagy krónikus fertőzésekkel állunk 
szemben. Wfétlenül szükséges vitamjn ada-
golása preparátumokban is. 

Krairtár professzor nagv figyelemmel foga-
dott, előadása után dr. Petrányi Győző egye. 
t cmi magántanár „ .,ra<hit'Fról" tartolt elő-
adást majd dr. Mészáros Gábor egyetemi 
magántanár arról beszélt, hogyan lehet V'Ln-
mint nyújtani a betegnek. Ez kétféle módon 

tehetséges: élelmiszerek alakjában és prepará-
tumokban. A gyógyszerkészítmények előnye, 
hagy tiszta állapotban a kívánt mennyiségben 
adagolhatok, az élelmiszereknek Pedig, hogy 

ve — mindig távoltartották magukat a polj-

litlkától, különösen a szélsőséges mozgal-

maktól. Egyetlen olyan magasabb állást be-
töltő városi tisztviselőről tudnak, akj egy-
idejg viselte az egyik szélsőséges alakulat jel-
vényét, de állítólag ő sem volt, tagja ennek az 
alakulatnak, a jelvényt csak tréfa képen fűzte 
ki és viselését már jóval a t'sztviselórcndelct 
kiadása előtt, beszüntette. 

A polgármester egyébként az egyesülési 
jog szabályozásáról szóló rendelkezések vég-
rehajtására is megtette az előkészületeket. 
Hirdetményt tett közzé, amelyben felhívta az 
egyesületekét, hogy rövid időn belül mutas-
sák be a rendőrségen alapszabályaikat és je-
lentsék tisztikaruk névsorát, a tisztikari ta-
gok személyi adataival együtt. 

O'csébb az apróhirdetés! 

Kiadó lakások 
vagy 

bútorozott szob&k 
cim nélküli hirdetése 

közlésenként 10 fillér. 
A cimet 5 filléres szelvényen adjuk meg 

az érdeklődőknek. 

Munkát kereső 
hirdetés 10 szóig 20 tilt. 

minden további szó 2 fillér. 

Egyéb hirdetés 
10 szóig 40 fill., minden további szó 4 till. 

bizonyos mértékig élvezetet is nyújtanak, 
nem tcrbeljk meg a szervezetet és ne'm költ-
ségesek. Hangoztatta, hogy az élelmjBzcrck-
ben előforduló természetes vitaminokkal jobb 
eredményeket érhetünk cl, mcrt ezekbon (óbb 
vitamin párhuzamosan fordul elő, mig a ké-
szítményekben csak egyetlen vitamint állí-
tanak elő. Végül érdekesen fejtegette Mészá-
ros professzor a konyhatechnika „tudomá-
nyának4' fontosságát. 

— A konyhatechnika ma meglehetősen le-
nézett, tudomány, — mondotta. Pedig igen 
fontog szerepe van a vitaminok szempontjából 
annak, hogyan készítenek elő egy ételt a fő-
zésre. A retek héjában például sokkal több 
vitamin van. mint magában a retekben és ezt 
mi letisztítjuk. A darabolásnak is fontos je-
lentősége van. A darabolás azt jelenti, bogy 
meglazítjuk valamely növény terményét, le-
vegői vjszünk l>c. ez az eljárás azonban sok 
oxigénre érzékeny vitamint megöl. Sok ecet-
ben elpusztítja a vitaminokat a forró vízben 
való kifőzés is. Tanfolyamzáró előadását Mé-
száros professzor vetített képe© táblázatok 
bemutatásával fejezte be. amelyekben a kü-
lönböző élelmiszerekben c« készítményekben 

a vitaminok előfordulását ismertette. 

K e r é k p á r o s o k ! 
EfsörenclQ k t r é K o l r o k a l engedményes ár-
ban ré«»l«tre adom. ijmftsl és aiVidrésrekM 

írban knphat Szántó 1lndornu, 
Szeged. íKiss D. palota) Kies u. 2. 

Hat betörésért 
két és félévi fegyház 

(A Délmagyarország munkatársától.) A sze-

gedi törvényszék U/iyuóry-tanácsa hétfőn tár-
gyalta Bagi István rovottmultu lufcatosaegéd 
lopási ügyeit. Bagi mú r többször volt bün-
tetve, azonban kiszabadulása után mindig 
ujabb ég ujabb bűncselekményeket követett 
el. Valamikor a Körösi Márton-féle cég alkal-
mazásában állott és igy igiuci'őe volt az otta-
ni helyzettel, egyik nap azután ielfeszitete az 
ablakot és azon keresztül behatolva értékes 
holmikat szedett össze, Ezoket a Mars-téren 
értékesítette. Még kétszer betört, a Kőrösi-
céglicz. A Fricdmann-fiile autógarázst is két-
szer látogatta meg és ezenkívül még egy be-
törést követett, el a Polgár-uccában. 

A hétfői tárgyaláson Bagi István tagadta, 
hogy ő követte volna cl a betöréseket. Vallo-
mása szerint neki a betörésekben semmi ré-
sze sem volt, csupán azért válláHa azokat 

magára a rendőrség előtt, mert kényszerűét' 
fék a vallomástételi-e. Kijelentette, hogy 
teljesen ártatlanul került az ügybe. 

A kihallgatott tanuk azonban terhelő vallo-
mást tettek ellene. Elmondották, hogy ami-
kor a detektívek helyszíni 6Zomlére vitték 
Bagit , önként mutogatott meg mindent, meg-

mutatta. hogy ho] hatolt, he a helyiségekbe, 
-hol találta meg a zsákmányát, és mindent fel-
fedett a detektívek előtt, akik c6upán azt je-
gyezték, amit, Bagi önként előadott. 

A biróság bűnösnek mondotta ki Bagi Tsf-
vánt ha trendből i lopás bűntettében és ezért 
két. és félesztendei fegyházra itcltc. Az itélet 
nem jogcjős. 

— o o ° — 

Három sebesülés 
a futballpályán 

Vasárnapi balesetek© szeren-
csétlenségek 

(A Délmagyarország munkatársától.) Va-

sárnap mozgalmas napja volt a mentőknek. A 
felsővárosi futballpályáról három sebesültet 

szállítottak bc az UTC II —SzFIE II. mérkő-
zésről. Sujyos sérülést szenvedett Somogyi 
Lajos 21 esztendős gyárimunkás, Csőre János 
24 esztendős munkás é s Vetsz Pál 19 eszten-
dős kendergyári tisztviselő. Mindhármukat a 
közkórházban ápolják. 

Vasárnap délelőtt; életveszélyes állapotban 
•szállították be a mentők a közkórházba Für-
tön András 19 esztendős csorvai legényt. 
Fürtön az elmúlt napokban egy barátjától re-
volvert Vásárolt, vasárnap délelőtt hozzálátott 
a fegyver tisztogatásához. Közben elfelejtette, 
hogy a fegyver töltve van. A revolver tiszto-
gatás közben elsült é8 a golyó a szerencsétlen 
legciny gyomrába fúródott. Fürtön András 
állapota súlyos, életveszélyes, életbcíunarar 
dásához kevés a remény. A rendőrség n sze-
rencsétlenség ügyében megindította a nyomo-

I zást. 
Sulyog szerencsétlenség történt vasárnap 

délelőtt az ötha]om-ucca 20. 6zám alatti ház-
ban. Cserényi Ágnes 2 esztendős kisleány ját-
szadozás közben mésszel telt teknöbe osett. 

| Súlyos égési sebeket szenvedett, különösen a 
szóimén. Állapota súlyos, a gyermekklinikán 
ápolják. 

Csontos Szilveszter bádogosinas egy magas 
tetőről leesett és 6ulyos zuzódágokat szenve-
dett. A kórházban ápolják. 

Vasárnap délután tüz ütött kj Halász Sán-
dor templomszolga Hunyadi-téri lakásán, 
ahol egy jógi szekrény gyulladt ki. A tűzoltó-
ság a veszedelmes tüzet, hamarosan eloltották, 
mielőtt komolyabb baj származhatott volna. 
A tüz keletkezésének oka ismeretlen. 


