
Meleg szeretettel, családias hangulafu 
ünnepségen köszöntötték munkatársai 

az 50 éves Szent-Györgyi Albertet 
Udvöxlá levetek és táviratok az ország minden részéből 
(A Délmagyarország munkntársá- magántanár. Szent-Györgyi Albert 

M l ) Kedves, szinte családias han- fél 10 óra tá jban érkezett meg in-

gulatu ünnepség színhelye volt 

csütörtökön az egyetem orvosi 

vi gytani intézete. S z é n t-G y ó r-

g y i Albert, egyetemünk s a ma-

gyar tudományos élet büszkesége 

ciütörtökön ünnepelte 5ű. születés-

ei p j á t Helyesebben környezete 

legbensőbb munkatársai ünnepel-

ték a professzort, a kiváló tudóst 

abból az alkalomból, hogy elérke-

zett élete delelőjéhez, alkotókedve 

é? az alkotnitudás a csúcspontján. 

Mrga Szent-Györgyi Albert — aki 

ismeri őt, j ő l tudja — , végtelenül 

sztrény és önzetlen gondolkozású 

ember, aki ki szokott térni minden 

ünneplés elől s most is a legna-

gyobb csöndben és viszavonultsá 

géban akarta eltölteni ere a min-

dén ember életében jelntős évfor-

du l ó t 

— Nem nyilatkozom ás nem sze-

repelek — mondotta munkatár -

sunknaK — , dolgozni akarok. 

Egyetlen kívánságom, hogy csönd-

ben és nyugodtan dolgozhassak. 

De b i t az az ember, aki dicső-

- séget szerzett nemzetének és az 

egész szellemi világ figyelmét a 

megcsonkított ország haléta in be* 

lül 

tézetébe, meghatva vette tudoniá 

sul a számára oly nagy szeretettel 

és tisztelettel előkészített szerény 

ünneplést. Aztán nyomban munká-

hoz látott és zöld szemellenzővé! 

a homlokán, elmaradhatatlan pipá-

jával a szájában, egyszerű, szürke 

munkaruhá j ában éppen a£y dolgo-

zott min t máskor. 

Szent-Györgyi profeszor intézeté-

ben egész nap serény munka folyt 

és olyan értékes kísérleti eredmé-

nyekre jutottak, amely munkatelje-

sítmény szempontjából is ünneppé 

avatta ezt a napot A vi lághírű ku-

tató ugyanis — mint ismeretes — 

jelenleg — a myosin-kisérletekkel 

foglalkozik, az izomösm'huzódás 

titkait boncolgatja. 

Délután 5 órakor egy félórára 

szünetelt a munka. Szent-Györgyi 

Albert ugyanis megvendégelte 

munkatársait az intézetben. .Az 

uzsonnán résztvett Szent-Györgyi 

Nelly is, a profeszor leánya. Jeges-

kávét és tortákat szolgáltak fel az ün-

nepi ozsonnán, ennyiből állott az a 

kedves valóban családias ünnep-

ség, amelyet Szent-Györgyi Albert 

ezen a napon engedélyezett. Az 

ozsonna előtt nyújtották át a m u n -

katársak kedves és ötletes megle-

petésüket Szent-Györgyi professzor-

nak, egy tréfás kis felszerelést. Az 

•ünnepi beszédet* dr. S t r a u b F. 

Bruno egyetemi magántanár mon-

dotta ez alkalomból. Szent Györgyi 

Albert nagyon örült a kedves meg-

lepetésnek, amelyre annyi gonddal 

készültek benső munkatársai . 

Növchcdlh a feifelhozatal, 
dc szaporodnak a panaszok is 

Szidom hatósági elleni rzéssei ts a teimanipuiánsok meg-
büntetésével akadályozza meg a város a vlsszaeieseket 
(A Délmagyarország munkatársá-

tól) Szerdai számunkban részlete 

?en ismertettük a panaszokat, ame-

lyek a fogyasztóközönség köréből 

egyre tömegesebben merülnek fel a 

városi tejüzem által elosztókul ki 

élő, küzdő és ime, le nem tör- jelölt kereskedők tevékenyséke el-
k - • • •• — i ^^ - t ' • . 1 I I l l tm©Al , 1 I r 1 i } f *vK K írt rt l m rt nr. h ' t ő magyar népre irányította, 

nem rejtőzhetik el azok elől, akik 

még a mai zaklatott időkben is 

érzik és átérzik mi t jelent az alko-

tó, as egész emberiség javáért dol-

gozó szellem értéke s akik gratulá 

cióikkal, jókívánságaikkal. szivük 

Legőszintébb szeretetével halmozták 

el a Nobel-dij egyetlen magvar 

birtokosát ezen a napon A magyac 

sajtó értékes része már napokkal 

e'óbb ünnepi cikkekben méltatta 

Szent-Györgyi fclbert munkássá-

gát, ragyogó tudományos pályafu-

tását és emberi értékeit Verető cik-

keket, sőt költeményeket irtak 

Szent-Györgyiről és Szent-óyörgyi-

bez és az ország minden részéből 

a táviratok, gratuláló levelek egés* 

tömegé érkezett Szegedre, a ma-

gvar tudományos élet vezéralak-

jának kutatóintézetébe. 

Késő estig, á l landóan érkeztek a2 

üdvözlőtáviratok az ünnepelt tudss 

intézetébe. Társadalmi vezetőszemé-

lyiségek és a tudományos világ elit-

je köszöntötte a távolból Szent-

Györgyi professzort. Az összes ma-

gyar egyetemek professzorai üd 

vözlőtáviratolrat küldtek, elsősor 

ban természetesen az experimentá-

lis tudomány képviselői. 

De köszöntötte Szent-Györgyi A1 

bertet a szegedi egyetemi if júság is. 

amely gyönyörű vörös rózsákkal 

és szekfükkel megrakott kosarat 

küldött az if júság őszinte pártfogó-

j ának és nagy barát jának. 

Az orvosi vegytani intézet mun-

katermeiben már a kora reggeu 

órákban élénkség uralkodott Vi-

rágokkal díszítenék fel Szent 

Györgyi Albert munkaasztalát. A 

lombikok, fiolák és rejtelmes ren. 

deltetésü szerkezetek köré hófehér 

rózsakoszorút fontak a munkatár-

sak szerető kezei és a munkaasztal 

közepére vörös szekfüből hatalmas 

»50«-est varázsolt a szorgalmas 

hölgy munkatársa: dr. Banga Ilona 

tejellátás ellen, mint amiről tudo-

mást szereztünk. Ezeknek a pana-

szoknak ma már semmiképpen sem 

lehet a kiosztásra kerülő lejmeny-

nyiség elégtelensége az oka, hála 

Istennek, ez az eset ma már nem 

áll fenn. Annál sajnálatosabb, 

hogy panaszok mégis vannak, sőt 

azt mondhatni , hogy azok egyenes 

arányban szaporodnak a tejmeny 

nyiség emelkedésével. Ez csak az-

zal magyarázható, hogy valahol hi-

bának kell lennie. 

— A panaszok okainak megsziin 

tetésére természetesen mindent 

megteszünk. A közellátási hivatal 

a mai nappal két u j ellenőrt bizott 

meg a tejeloSztás átrevidiálásával. 

Ezek az ellenőrök naponta kontrol-

lálni fogják az elosztó fiókok mű-

ködését, rendszeresen elszámoltat-

ják őket és ha valahol a legcseké-

lyebb szabálytalanságnak jönnek 

nyomára, az illető fiókvezetőt nem-

csak a kijelölt kereskedők listájá-

ról huzzuk ki, azonnal, de megtesz-

szük ellene a megtorló törvényes 
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len. Olvasóink legtöbbje azt nehéz 

ményezi, hogy egyes tejelosztó fió-

kokban a tej kiszolgáltatásakor 

nemcsak az esedékes szelvényt vág-

ják le a jegyről, hanem a lejárt, 

de ki nem váltott tejadagok szelvé-

nyeit is. De panaszkodnak a gazdák 

is, akik főként azt teszik szóvá, 

hogy a tanyáktól nagyon távoles-

uek a tejgyüjtö állomások és a tej 

cdafuvarozása a mai viszonyok kö-

zött olyan költséges, hogy a bevál-

táskor éppen csak a fuvar árát 

kapják meg. Szükséges lenne te-

hát a tanyavilágba u jabb tejgyüjtö 

állomások felállítása, ami ieltétle-

nfil azt eredményezné, hogy jeleté-

keny mennyiséggel megnöveked 

nék a tejszálitás. 

Városházi körökben felfigyeltek 

ezekre a panaszokra és megállapít-1 lépéseket is. Természetesei számi-

vá azok jogosultságát, az illetékes tunk ebben a fogyasztók érdekében 

tényezők megtették azok orvoslá-

sára a szükséges lépéseket. Dr. K a-

t o n a István tanácsnok ezzel kap-

csolatban a Délmagyarország mun-

kalársa előtt nyilatkozatában meg-

állapította, hogy ugy látszik, minél 

erőteljesebben emelkedik a tejfel-

hozatal, anná l inkább szaporodnak 

a panaszok is. 

— Tény, hogy még mind ig nem 

jut hozzá minden jogosult az ré-

szére kiutalt rendes napi fejadag-

hoz — mondotta informátorunk —, 

pedig a helyzet az, hogy a tejgyüj-

té« fokozatos kiterjesztése következ-

teben a városba kerülő napi tej-

mennyiség megjnt emelkedett. Át-

lagban ma már napi 4800 liter a 

kiosztásra kerüld mennyiség, dc 

volt nap, amikor 6000 litert osztot-

tunk szét 

— Amikor a kezdő tejüzem fenn-

állása ötödik hetében jóformán a 

semmiből ekkora mennyiségre tud-

ta feltornászni a napi tejhozamnt, 

egyenesen sérthetetlen, de megen-

gedhetetlen is, hogy a panaszok! 

olyan tömeg/e merülhessen fel a 

folytatott munkánkban a közönség 

támogatására és kérünk mindenkit ' 

aki calami visszaélsnek, vagy sza-

bálytalanságnak jut a nyomára, 

közöl je ezt azonnal a közellátási 

hivatallal. 

A városi tejüzem egyébként to-

vábbfolytatja a tejgyüjtés megszer-

vezését és a tanyai gazdák f á m á r a 

könnyen hozzáférhető tejgvüjtő ál-

lomásokat létesít, amelyek műkö-

dését szintén rendszeres e'lenőrzés 

alá vonják. A tejjel való kofálko-

dás rövidesen teljesen megszűnik, 

mert amint a tejüzem napi szol • 

gáltatása eléri a nyolcezer litert, 

trijesen és véglegesen leáll ít ják it 

tejkofák tevékenységét. Ezen az 

időn tul tejet csakis a tejszövetke-

zet fiókjai u t j án kaphatnrk a ma-

gánháztartások, az úgynevezett 

»tejpoharazás« előmozdítására pe-

dig a város több pontján, igy első-

sorban a Széchenyi-téren hatósági 

tejviórsarnokokat áll itanak fel. 
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Nem járt kielégítő 
eredménnyel 

a textilhulladék gyűjtés 
Ú j j á s z e r v e z i k a g y ű j t é s i a k c i ó t — 

J a v u l a h a r i s n y a e l i a t á s 

Budapest, szept. 16. A közellátási 
minisztériumnak sikerült a pár hó-
nap előtt nagy mórtékben jelentkezeti 
harisnyahiányt enyhíteni. A piacon an-
nakidején a közönség tartalékolási 
rohama idézte elő az áruhiányt,, ugy, 
hogy a közellátási miniszter kényte-
len volt harisnyakvótát megállapítani. 
Azóta a helyzet javult, aminek az em-
lített intézkedésen kivül az a magya-
rázata, hogy a harisnyagyárak nyers-
anyagellátását megjavították. 

A háború előtt üzemben volt és az 
azóta felállított selyemharisnyát elő-
állító hurKológépek éjjel-nappal üzem-
ben vannak. A müselyemharisnyater-
melés nemhogy csökkent volna, ha-
nem emelkedett. Tagadhatatlan, hogy 
a visszatért országrészek némileg 
megnövelték a szükségletet, de nem 
annyira, mint ahogyan néhány hó-
napijai ezelőtt jelentkezett. Ezenkívül 
a viszaszerzett területeken igen nagy 
teljesítőképességű harisnyagyárak 
vannak, az erdélyi üzemeken kivül a 
Délvidéken három gyár, ha tehát a 
szükséglet növekedett is, a gyárak 
száma is szaporodott 

A textilhulladék gyűjtése noha » 
hálioru előtti és » kezdeti eredmé-
nyekhez képest javulást mutat, még 
sem érte el azt a magas Szinvonalat, 
amelyet illetékes körök ft gyűjtés meg-
szervezésekor kijelöltek. A Magyar 
Ttxtilgyárosok Egyesületének ezévi 
közgyűlésén is szóvá tették, hogy a. 
textiihulladék belföldi beszerzését át 
Kellene szervezni. 

Az iparügyi minisztériumban a 
textilhulladékgyüjtéssel kapcsol a los 
feladatok megoldására rövidesen tár-
gyalások kezdődnek. Felülvizsgálják 
a vidéki gyűjtőhálózatok anyagi és 
személyi ügyeit, tervezetet dolgoznak 
ki arra nézve, hogy miképpen oldha-
tó meg leggazdaságosabban és leg-
szakszerűbben a hulladék kiválogatá-
sa, továbbá, hogy miképpen lehetne 
fokozni a felhozatalt Ugy tudjuk, 
hogy a legközelebbi alkalommal már-
uj személyek fogják Irányítani a vi<? 
dé'ki hálózatok munkáját és a gyüjtéa 
eredményét is az eddiginél hatáso-
sabb intézkedésekkel biztosítsák. Szé 
van arról, hogy egyes textilclkkekct 
a jövőben csak azok kaphatnának, 
akik megfelelő mennyiségű teztilhut-
UdákQi tzoioűltatuak be. 
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