
Szappansnegtakaritási eljárást 
talált fel 

egy szegedi vegyésztanár 
Lgyszcrü módon, házilag is vissza lehet nyerni a szappa-

nosvizbői a szappananyagot 

(A Drlmagyarorszdg munkatér- szappanosvízből leszűrt és össze 

sáhríl) Napjainkban sokat hangozta-

tott, de már régen fölismert igaz-

sógk hogy a természetben semmi 

.HÍ.\«ag sem vész el, csuk átalakul 

Sajnos azonban, ez az átalakulás 

legtöbbször azt jelenti, hogy az, em-

életszükségletekre alkalmas 

anyagink a használat következtéből, 

hasznavehetetlenekké válnak. . A 

modern kémiának egyik fontos és 

az anyaggazdálkodás szempontjából 

lr .'nagyobbjelentőségű törekvése az 

hogy a hasznavehetetlenné váll 

anyaginkat ismét, hasznavehetőkké 

alakítják. így les*, roiigyhnlladék 

bél papír, a papírhulladékból őrlés 

"I és sarj tolással inasé, a személtele 

pek bűzös és már semmire nem hasz-

nálható anyagából világítógáz és a 

piszkos azappanosléhől, amit eddig 

a csatormába öntöttünk, igy lesz is 

mrt szappan?. 

Egy fiatal szegedi tanáré az ér-

dem. hogy ma, amikor a szappan 

gyártását a Csökkent z.siradékkészlc 

lek erősen korlátozzák, a piszkos 

vízben veszondőhomenő értékes szap-

pananyngokat megmenti és eljárá-

sával ismét szappanná tudja vissza-

dakítani, még pedig nem is egy-

szer, hanem kilencszer egymásután! 

A Szanyi Tstván igazgató vezetése 

alatt ál ló szegedi vogykíséríeti á]lo 

máson dolgozik ifj. Mészáros La.io> 

fizika- és kémiaszakos középiskola1 

tanár, a nagy gyakorlati hasznot 

hajtó eljárásnak a föltalálója. Mé 

• záros Lajos hosszasan tanulnia 

nyoztu a különböző szappankészítés! 

eljárásokat és különösen a Kreib 

nltz-féle metódus volt az. amely őt 

eljárása kieszeléséhcz segítette. 

Szerdán délelőtt volt a korszakos 

jelentőségű eljárás sajtóbemutatója 

a szegedi ál lami vogykíséríeti állo-

más laboratóriumában. A bemutató 

előtt Szanyi István, az intézet igaz-

gatója. érdekes előadásban ismertet-

te a találmány alapelveit és lénye-

gét, majd Mészáros tanár kísérleti 

úton szemléltette az, általa kidolgo-

zol eljárás egyszerűségét 

A Mészáros-féle eljárás éppen 

egyszerűségénél fogva hivatott ar-

ra, hogy ktilönsöon manapság, ami-

kor minden anyaggal takarékoskod-

nunk kell. általánosan elterjedjen 

és alkalmazásával lényeges knnnyí-

té-eket. érhessünk el a szappangaz-

dálkodás terén. 

Görebek, lombikok. kék-sárga 

Bu'nsen-lángok között, fürge kézzel 

önt. kever, szűr, hevít a fiatal tanár 

és ezek * a bonyolultul k látszó, de 

alapjában véve igen egyszerű mű-

veletek adják a szappanregeneráló 

eljárást, amelynek bemutatása köz-

ben iTj. Mészáros Lajos halkan ma 

gyaráz. 

— 11a a pzappannsvlzet nem önt-

jük ki, mint nádig tettük, hanem an 

nak tartalmát leszűrjük, az így nyert 

pépszerű anyaghíd ismét, szappant 

készíthetünk és ezzel a felhasznált 

anyag kilenetizedrészét újból hasz 

r-álhatóvá tesszük. Ebből következik, 

bogy ezt az eljárást újra, meg újra 

folytathat .rak és csak a tizedik ..vlsz-

e^aalakítáf-nál" ralik a szappan 

anyagának utolsó része is használ-

hatatlanná. 

— Az eliárás maga egyszerű. A 

gyűjtött sárszerű anyaghoz mészte-

jes vizet keverünk, amelyet úgy ka-

punk, hogy tíz liter vízben egy kilo-

gram égetett, meszet oldunk fel. A 

mész a szappananyagot szilárd, víz-

ben nem oldódó anyaggá, úgyneve-

zett mészszappanná alakítja át. 

amelyből azután a lúg és kevés só 

hozzáadásával, kétszeri felfőzés 

Mtá nyerünk habzó színszappant. 

Amit. mond. azt a szemünk előtt 

végig is csinálja.. Az előttünk bo-

mulatnft eljárással visszanyert szap-

pant kipróbáljuk: nagyon jól hab-

zik és oldja a piszkot. A mésztejes 

lecsapódás után visszamaradó folya-

dék szintén hasznosítható: kiválóan 

alkalmas erősen olajos szennyezé-

sek kioldására, továbbá fém-, iiveg-

és faanyagok lisztításnra. 

Szanyi Tstván igazgató veszi át 

ismét a szót és arról beszél, bogy 

milyen óriási jelentősége van a ta-

lálmány gyakorlati alkalmazásának. 

Az, első feladat az, lenne, hogy or-

szágos propagandaelőadásokban is-

mertessék meg a szappanos vízben 

levő sz.appantart.alom összegyűjté-

sének fontosságát. A propagandá-

hoz természetesen pénz, kell. a vogy-

kíséríeti állomásnak pedig nines 

rávalója, de nem is feladata ez, a 

•tervező munka. Ezért a kormány-

toz fordult Mészáros tanár eljárá-

-nnnk gyakorlati felhasználása ér-

iekében. 

— Hangsúlyozom. — mondotta 

Szanyi igazgató —, hogy nem vala-

mi ú j szerv felállítására, terjedel-

mes bürokratikus adminisztráció lé-

tesítésére gondolunk: nem szappan-

központot. akarunk, hanem szappant! 

A kiöntött piszkos vízben eddig ve-

szendőbe ment ••••ippananyag össze-

gyűjtésének. mészszappanná való 

átalakításának igen egyszerű és 

minden háziasszony által megvaló-

sítható módját sokszázezernyi nyom-

tatott füzetben, rádióelőadásokon és 

más alkalmas módon kellene megis-

mertetni az, ország legszélesebb nép. 

rétegeivel és már meglévő szappan-

főző üzemekben megszervezni a házi-

asszonyok állal beszolgáltatandó 

mészszappan átalakítását a Mészá-

ros tanár úr állal elemzett eljárás-

sal. A Bzappanfőzőüzemok váltanák 

be a beszolgáltatott mészszappant és 

ennek ellenértékeképpen rögtön ineg-

felelő mennyiségű szappant adnának 

a beszolgál taténak. Igy az, akció si-

kerét is biztosítanánk, mert minden" 

kinek érdeke volna a gyűjtés és ez 

anyag megmentése. 

— Különösen nagy jelentősége 

van a piszkos vízhül való szappan-

lovag gyűjtésének nagy üzemek-

ben, vegyiisztítókban. textilg.várak 

hun és tryapjúniosókban. valamiül 

'sörházakban. klinikákon, tehát 

mindazokon a helyeken, ahol nagy-

mennyiségű szappant használnak 

fel. Magyarországon az éri. szappan 

- zükséglet háromszázezer má .-ára 

tehető, ebből az eljárás általánossá 

télelével kétszázbet venezer mázsát 

lehetne visszanyerni az első vissza-

alakítási eljárással, de ez tovább le-

folytatható mindaddig, amíg az 

an.raz teljesen fel nem használódik 

Sebtében utánaszámolunk: -1H0 

ezer mázsa évi szappansziikséeletből 

előszöf 270 ezer, második alkalom-

mal ennek kilenctizede, azaz 248 

ezer, majd 218; 190, azután 176, 158, 

142, 128 és végül 115 ezer mázsa len-

ne az ismét, felhasználható anyag. 

Ha a gyakorlat íel.jes mértékbon 

követhetné az elméletet, úgy a 300 

ezer mázsa szappan végeredményé-

ben a kilencszeri átalakítással nem 

kevesebb, mint 1,946.000 mázsa mosó-

szert eredményezne. 

Szegedi utmutató 
A Somogyi-könyvtárban és nz 

egyetemi könyvtárban vasárnap é? 
ünnepnap kivételével könyvtárszol-
gálat. 

A Városi Mnzoum egész, évben 
nyitva. 

Szolgálatos gyógyszertárak: Bor-
bély ,IÓ7,sef Tisza Lajos-kürtit 20. 
Moldván Lajos Újszeged, Vedres u. 
1, Selmeezi Béla Somogyi-telep IX. 
ntea 489, Nagv Gv. örök. k. Hangay 
I/cvente dr Boldogas«7.ony-sngárnl 
31, Znknr S. örök. k. Máthó Mihály 
Valéria-tér t. 

Színház és m<>zik műsora: Belvá-
rosi Mozi: M a g d o l n a . Korzó Mo-
zi: D r. K o v á c s I s t v á n , S/é-
ehenvi M<>zi: V a d m a c s k a . Városi 
Színház: csütörtökön D. Nagy Er-
zsi felléptével: N i s k a v u o r j ke-
n y é r , pénteken délntán: Kiss Fe-
renc és Sándor Tza felléptével: K i 
a h a r m a d i k ? , pénteken este: 
Kiss Ferenc és Patkós Irma fellép-
tével: K o r n e v i I | e i h a r a n -
gok , szombat délután Kiss Ferenc 
és Sándor Iza felléptével: K i a har-
m a d i k ? , este: Kiss Ferenc és 
Patkós Irma felléptével: K o r n r -
v i l l e j h a r a n g o k . 
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— Közlekedéstudományi társaság 
ülése. Budapestről jelentik: Wnlf Olaf 
titkos tanácsos, a Magyar Közlekedés-
ügyi Tudományos Társaság elnöke 
von Hassel német birodalmi nagykö-
vet. a középeurópai gazdasági tanács 
közlekedésügyi megbízottja, budapesti 
tartózkodása alkalmával egybehívta a 
magyar közlekedéstudományi társaság 
elnökségét, valamint a középeurópai 
gazdasági tanács közlekedési csoport-
jának Kunder Antal titkos tanácsos 
elnöklete alatt tárgyaló szakbizottsá-
gát. A közlekedésügyi szakférfiak a 
háborút követő korszak közlrkrriés-
iigv problémáiról fesztelen eszmecse-
rél folytattak. 

— Uj miniszteri rendeletek. A hiva-
talos lap csütörtöki száma közli a bcl-
iigvruiniszler kél rendeletét. Az egyik 
a háztartási alkalmazottak után fize-
tendő betegségi biztosítási járulék, a 
másik p"dig a bánvanyugbér biztosí-
tás kulcsának a megállapításáról szól. 
Ugyancsak a hivatalos lap csütörtöki 
száma közli, a vallás- és közoktatás-
ügyi miniszter rendeletét a nem ma-
gyar tanítási nyelvű gimnáziumok 
érettségi vizsgájának tárgyában. Az 
iparügyi miniszter a gyanta forgalma 
rak szabályozásáról adott ki módosí-
tó rendeletet, a földművelésügyi mi-
niszter a lorinelöi fakészletek bejelen-
tését szabályozta újólag. 

— A Dugonics-Társaság által va-
sárnap délelőtt II órai kezdetlel Tö-
mörkény IsIva11 emlékére és szobor-
alapja javára a városi színházban 
rendezendő ünnepségre jegyek a Ba-
ross Gábor gyakorlógimnázium igaz-
gatói irodájában kaphatók (Horváth 
Mihály-utea 2.). Az, ünnepség kerete-
bea a színház művészei Tömörkény 
István Barlanglakok ciniii darabját is 
előadják. 

_ A TISZA VIZALLASA. A sze-
gedi rendőrség révkapitánysága je-
lentés- szerint » Tisza vízállása 
április 22-en reggel 7 órakor #58, 
hőmérséklete 8 fok Celsius. A le-
vegő hőmérséklete 12 fok Celzius. 

Ezt elérni ma még természefeaeni-

utópia. Ellenben nem utópia az. hoey; 

az eljárás jó. a kipróbálás során ki-

tűnően bevált., tehát, óriási létjosm-i 

sultsága van, különösen a mai idők-

ben. Mészáros tanár kieszelte, Sza-

nyi igazgató megadta a kísérletezé-

sekhez szükséges összes előfeltétele-

ket, a többi most már valóban az 

illetékes tényezők dolga: közkinccsé 

lenni a nagyjelentőségű eljárást. 

— Rövidesen befejezik a közúti híd 
javítását, lígv idő óta élénk kopácso-
lás zaja hangzik a közüli hid Újszeged, 
felé eső ive alól, akik meg a parton 
járnak, gyakran látják, hogy a vas-
traverzek közül hatalmas lángnyelvek) 
csapnak ki. A kopácsolás és a láng-
nyelvek egyet jelentenek; azt, hogy 
folynak a tizévenkint szokásos szege-
cseiési munkák. A szegecsck idővel 
ugyanis clrozsdásodnak és ezeket min-
den tiz évben ujakkal cserélik ki. Ka 
történik az idén is és a kicsapó láng-
nyelvek nem a hid alatt húzódó villa-
moskábel rövidzárlatát jelentik, mint 
sokan hitték, hanem az autogén-he? 
gesztet lámpától származnak. Tervbe 
volt véve, hogy az idei tavaszon na-
gyobbsznbásu hidjavitásj munkák is 
kezdődnek, ezek azonban egveiörn 
még váratnak magukra, mert a szak-
munkások más hidak javításainál van-
nak ezidőszerint elfoglalva. A közel-
múltban ismételten felvetődön a Ind 
államosításának kérdése is, ebben az 
ügyben a város közgyűlési határozat 
értelmében felirattal is fordult a Kor-
reánvhoz, azonba n ezideig nem jött 
semmi válasz. A hid sorsának eldön-
tése annyiból is közérdek, mert az 
államosítással megszűnne a hidváin, 
amelynek jövedelme ngv sem fedezi 
azokat a költségeket, amiket a hid 
karbantartása fölemészt. 

— Havonta két mázsa szappan krll 
a közkórháznak. Dr. D e h r c l'é'.er 
közkórházi igazgató-főorvos szerdán 
bejelentette a polgármesteri hivatal-
ban, hogy a jelenlegi beszerzési ne-
hézségek miatt a város támogatását 
kérik a közkórház szappanszükse.gie-
fének biztosításához. Felvetette azt az 
ötletet, hogv a szegedi szappanfőzőket 
kellenfe felszólítani arra. hogy ará-
nyos hozzájárulással adják össze ma-
ximális áron a kórház havi 2 mázsát 
kitevő szappanszükségletét. Az előter-
jesztett kérésről később határoznak. 

• — Szabadegyetemi előadások. A' 
Horthy Miklós-tudományegyetem Ba-
rátainak Egyesülete ma (csütörtökön) 
délután fél 7 órakor az egyetem aulá-
jában szabadegyetemi előadást lart. 
Előad: dr. Imre Sándor rgyetemi ny* 
r. tanár, a budapesti egyetem rektora. 
Az előadás cime: >A mai ember benső 
élete*. Ülcselnök: Haló József egye-
temi nv. r. tanár. Belépés dijtalari. 

Csoportos utazási kedvezményit" 
szünetelése. A MAV üzlet vezetősége 
közli, hogv a forgalmi korlátozások 
miatt a csoportos társasutazások to-
vábbra is szünetelnek; tehát tanuhná* 
tivi kirándulásaik alkalmáva1 a tanu-
lók és cserkészek semmiféle menct-
kedvozménvt nem vehetnek igénybe. 

— Mészkiutalás szöllőpcrmetezésre. 
Az, anyaggazdálkodási kormánybiz-
tosság Szeged polgármesteri hivata-
lát leiratban értesítette arról, hogy 
helytadott a s/nllüpermelezési célok-
ra szükséges mészmennviség kiutalá-
sára irányuló kérésnek és minőé* 
szöllősgazda annyi meszet fog kapni, 
mint amennyi rézgálicot utaltak ki a 
részére. A leirat hangoztatja, hogv a 
szöllök idejében és megfelelő módon 
való permetezését elsőrendű fontos-
ságú gazdasági érdeknek tekinli és a 
l< ndelkezésre álló kereteken belül 
mindent cl kell követni a termés biz-
tosítására. 

Hentesüzlet 
Klauzál-tér 3. Kiss Dávid-házban 

eladó,berendezéssel együtt 
más szakmának is. Ribizsár Gyula 

és Társa Kft Petőfi S.-sugárnt 27, 


