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F O R U M
Postatakarékpénztári záloghá

zat Győrbe! A következő sorokat 
kaptuk: Tisztelt Szerkesztőség! Nagy 
•őrömmel és megelégedéssel olvastuk, 
hogy a Nemzeti Hirlap sikra szállt 
a győri zálogházi probléma rendezése 
^érdekében. Azt hiszem nem kell bő
vebben bizonyítgatnunk, hogy a köz
érdek elsőrendű parancsa az, hogy 
az a monopólium, amely ezen a té
ren Győrött hosszú idő óta élvezi 
a messzemenő előnyöket, minél sür
gősebben megszűnjék. Ha az ország
nak számos vidéki városában szük
ségesnek látták altruista alapon álló 
postatakarékpénztári zálogház felállí
tását, miért maradna el ez az üdvös 
■intézmény éppen Győrött ? A leg
elesettebb emberek szorulnak rá a 
zálogházra, azok, akiken elsősorban 
kell segíteni. Micsoda indokom szól
nak amellett, hogy a nyomorúságból 
úgy kell lehúzni az üzleti sápot, 
hogy ott semmiféle konkurrencia a 
jótékony nivelláló hatást ne érvé
nyesíthesse? Meg kell érteni az ille
tékes tényezőknek, hogy Györött a 
postatakarékpénztári zálogház sürgős 
/elállítása olyan fontos szociális lé
pés amelynek megvalósításán egy 
•pillanatig sem szabad késlekedni. 
Tisztelettel egy előfizető.

*

Látogatás Trianonban. Fogal
mam sem volt, hogy milyen is a 
trianoni telep Győrött Jó messze 
van a belvárostól, teszem a Széche- 
•nyi-tértől. Legszebben és legbizto
sabban kiérünk oda, ha a Kossuth 
Lajos-ucca vége felé jobbra bekanya
rodunk az újvárosi apácaiskola front
jának, ahonnan rövid házsor végén 
már látjuk az utat, amely egyenesen 
elvezet a még elég messze fekvő 
telepre, amelyet legkevésbbé sem 
hittem volna oly kiterjedettnek, ami
lyen voltában Az utón kérdeztem 
egy kedvesen köszönő 15 éves fiu- 
íól : „Ugy e a baloldalon, ahol a

kisebb házak vannak, ott laknak a 
szegények?" „Kérem itt mindenki 
szegény.“ »De milyen szép házak 
vannak a jobboldalon, ott csak nem 
laknak szegények?' „Ott is nagy a 
baj, mert azoknak sincs rendes mun
kájuk.“ Magam hat uccasort olvas
tam meg. Lehet, hogy tévedek. Ha
mar elvezettek néhány nagyon sze
gény 9. 10, iií gyermekes családhoz, 
akik igazán nagy nyomorban élnek. 
A magammal vitt i2 P-nek hamar 
lába kelt. Az l vagy ü pengős ado
mány helyett a végén hat esetben 
20, *10 fillérrel kellett beérnem. Gaz
dag aratása lehet itt a krisztusi sze
retetnek. Az adományt hálával fo
gadták. Imádságukat ígérték. Úri 
lelkek, főkép karitatív egyesületek 
szép működési területet találunk itt.

Reklám lett a Miatyánk. A leg
nagyobb megdöbbenéssel láttam 
egyik kis tanítványom tízóraiját ta
karó csomagoló papiroson az Ur 
imádságának, a Miatyanknak Ízlés
telen megsértését.

összetett kézzel imádkozó csalá
dot mutat a kép. Az anya szegi a 
kenyeret és a kép felett ez az ízlés
telen és meggondolatlan szöveg áll : 
Add mk’U vakunk <i inindvnnapi 
RÍ TJ'E R keni/erű u két.

Ne hogy bárki is félreértse, nem 
egy megtévedt mohamedán, hanem 
egy keresztény cég hirdeti igy ke
nyerét és nem is rejtjük véka alá. 
hiszen üzleti papírján ö is hirdeti : 
Győr, Bálint Miliály-utca 72. Itt sütik 
azt a kenyeret, melyet a cégtulajdo
nos nem restei a Miatyánkkal rek
lámozni. Nem gondolja, hogy jóizlésü 
emberek is vannak, sőt, tudtunkkal 
törvény is van, amely megvédi azt, 
ami nekünk szent, az üzleti mohó
ság botránkoztató izlési elrugaszko
dásaitól Pedagógus.

A Kath, Kör Mikulás délutánja
A Kath. Kör Hölgybizottsága dec. 

hó 5.-én d. u. 5 órai kezdettel ren

dezi teával és sorsolással egybekö

tött Mikulás délutánját, melyre a ta

gokat, azok vendégeit és az érdek

lődőket szeretettel meghívják a házi

asszonyok : Orosz Józsefné, özvegy

Öveges Kálmánné, Pálfy Ferencné, 

dr Pákozdy Jenöné, Polgár Rudolf

né, Rábl Elemérné, Rendessy De- 

zsőné, özv. Rácz Béláné, Simon 

Miklósné, Schill Vincéné, özv. Schöpf 

Antalné és Csősz Gyuláné. - Tea 

jegy I pengő.

JB3ztOMÍt£»i ögfyfoesí
k e r e s s e  í ' e l  s ü r g ő s e n  a z

Klső Keresztény Biztositó R.-T,
T e l e l ő n  G O I .
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K arte l len  k ívü li,  színtiszta magyar keresztény intézet. Biztosítási 

ügyben a lap olvasóinak bármikor dijtalanul áll rendelkezésére.

Már megint egy uj vitamin
Lassan a végére érünk az A.B.C.-nek 

a vitaminok elnevezésében. Ez. évben a 
szegedi egyetemen megint egy eddig 
ismeretlen tagját állították elő ezeknCK 
az anyagoknak. Magyar vizsgálóknak, 
R u s z n y á k  és S z e n t g y ö r g y i  
professzoroknak és munkatársainak ne
véhez fűződik ennek a P-vitaminnak a 
felismerése. Lássuk csak, mik is tula j
donképpen ezek a vitaminok? Valami
kor, sajnos, nagyon régen, mikor még 
az egyetemen az élettan keretében az 
emberi anyag.fortgaJníat megismertem, 
azt tanították, hogy az élő szervezőt egy 
ideális kalorikus gép, melynek működése 
fenntartásához bizonyos mennyiségű 
Kalóriára van szüksége, melyet táplálé
kában fehérje, szénhydrát és zsír for
májában vesz magához és oly tökélete
sei; használ fel, mint egy másik gépe'.et 
sem, melyet szerkeszteni tudunk. Ebből 
a bevitt fűtőanyagból állítjuk elő a szer
vezet pótlásához szükséges anyagokat, 
a belőle származó energiát használjuk 
fel az életjelenségek munkájához és ha 
erre nem használódik fel teljesen, akkor 
mint tartalék anyag, hölgyeink réme, 
zsír rakódik le, vagy felhasználatlanul 
kiürül. Mindehhez kell még megfelelő 
mennyiségű víz és néhány fajta ásványi 
só. Mindez megy pontosan és maradék 
nélkül a fizika és vegytan egyéb dol
gokra is érvényes szabályai szerint. M i
lyen egyszerű materiális felfogása és 
magyarázása az életfolyamatoknak! 
Büszkeségünkben megfeledkezünk a 
nagy természettudós jóslásáról, ki a /t 
mondta az élet jelenségeinek végleges 
megfejtéséről, hogy: ignoramus et ig- 
norabimns, nem tudjuk és nem is fog
juk tudni soha sem. Kiderült, hogy 
vegyi anyagokkal és megfelelő mennyi
ségű kalóriával még sem lehet a szer
vezetet életben tartani. Arra a különös 
megismerésre jöttünk rá, hogy megbete
gedhetik az élő szervezet nem csak a t
tól, amit magába vett, hanem attól is, 
amit nem vett magába, ami tápláléká
ból hiányzik. így ismertük meg az ú. n. 
„hiány okozta betegségeket“  (Mangel
krankheiten), mint pl. a scorbut, az an
golkór, bizonyos szembajok, idegbajok 
stb., melyok mindegyike bizonyos anya
goknak a táplálékból való hiánya miatt 
támad. Az emberi elmének és a termé
szettudományoknak képviselői sorba de
rítették ki ezeket az anyagokat és hogy 
ne kelljen nehézkesen „scorbut ellenes“ , 
„angolkór ellenes“  stb. factoroknak ne
vezni őket, elnevezték vitaminoknak és 
az A. B. C. betűivel különböztetik meg 
őket egymástól. Ezen anyagok jó rész" 
vegyi szerkezetét sikerült már kikutatni, 
sőt egy részüket mesterségesen előállí
tani. Ezek egymással sem vegyileg, sem 
élettani vonatkozásban semmiféle ro
konságban nincsenek, egy részük víz
ben oldható, más részük zsírokban, az 
egyetlen közös vonásuk az, hogy az 
emberi szervezet önerejéből előállítani 
őket nem tudja, kell hogy a természet 
nagy konyhájából készen kapja őket és 
hiányuk esetén megbetegszik, sőt el
pusztul. Ennek a sorozatnak a tagja a 
P-vitamin, amelyet Szentgyörgyi és 
mи к а társai a citromból állítottak elő és 
amelynek hiánya egy vérzékenységgel 
járó megbetegedés formájában jelent
kezik. Mindezeknek az anyagoknak kö
zös tulajdonsága, hogy igen kevésre 
van szükségünk belőlük, a miligrammok

és törtrészei az a mennyiség, mely ele
gendő arra, hogy a hiány okozta egész
ségzavar ne jelentkezzék. Majd kivétel 
nélkül olyanok, hogy forralva, hosszabb 
ideig sütve vagy főzve elvesztik haté
konyságukat, elbomlanak, leginkább a 
nyers tápanyagokban találhatók meg.

Ismerve az ép és kóros életfolyama
toknak még számtalan meg nem oldott 
problémáját, bizonyos, hogy az ilyen 
vágy fogyasztja napról-napra. így is 
fog fogyni, az emberi elme és kutatás- 
természetű vitaminoknak még egy lé
giója vár a felfedezésre, az A. B. C. eí 
fog fogyni, az emberi elme és kutatás
vágy fogyasztja napról-napra. így is 
van az rendjén, mint a költő mondja, 
nincs nagyobb boldogság az ember szá
mára, mint kifürkészni azt, ami kifür
készhető. Minden új felfedezés közelebb 
visz az életműködések problémájának 
megoldásához. De közelebb jutunk-e a 
véghez? Van-e még akkoťa lépés, mely 
közelebb visz a végtelenhez? Nem! ig- 
norabimus, soha sem fogjuk teljesen, 
maradék nélkül megfejteni. Mert túl 
minden vitaminon, túl az emberi elme 
képességein, túl a tudásvágyhajtotta 
ambíció minden csodálatraméltó ered
ményén, az élet politikájának mutatásá
ban, ott fogja minden természettudós 
találni azt, akit a bölcs lángesze fel 
nem ér. (Nyáry )

Figyelem!
Remek uj mintájú Indan- 
trehn függönykelméket kü
lönleges minőségű Toron* 
tali szőnyegeket, valódi 
teveszőr és gyapjutakarót

2! S z a b ó  és R a d ó
cégnél Szt. László király-u. 17.
vásároljon igen o lcsó  árakon!

Bővítik a Teleky-utcai 
szociális hivatalt

A napokban nyilt meg Teleky- 
utcában lévő uj helyiségében a Szo
ciálpolitikai hivatal, ahol a város 
nyomora és szegénysége annyi jó
indulatú segítségben részesül.

A Nemzeti Hirlap rámutatott arra, 
hogy a folyosó, a jelenlegi helye a 
várakozóknak, nagyon szűk, váró
csarnokot kellene építeni, hogy a 
hideg folyosó helyett meleg helyen 
tartózkodhassanak.

Most arról értesülünk, hogy ez a 
várócsarnok felépül és a közel jö
vőben már el is kezdik az építke
zést. Leyrer László dr. tb. tanácsos, 
az ügyosztály vezetőjének elgondo
lása szerint. A csarnok állandó jel
leggel, téglából épül. Az anyagi fe
dezet rendelkezésre áll, mert a szük
séges téglát a Bástya-utcai lebon
tott házak szolgáltatják, az építkezés 
pedig inségmunka keretében, ínsé
gesekkel történik.

A várócsarnok felépítésével ujabb 
szociális intézménnyel gazdagodik a 
város szegénygondozási ügye, aniel- 
let az ügyosztály előcsarnoka meg
szabadul az állandó tömeges ott tar
tózkodástól és csökkenti az amúgy 
is nagy zsúfoltságot.

B O R S A L I N O ,  G Y U K .I T S ,  P I C H L E R  

s t b .  m á r k á s  é s  s a j á t  k é s / J i é s ü  

d l v a l k a l a p o k  tökéletes választékban.
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