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m szegcdi származása világhírű (adós 
nagofelcntősegil felfedezése 

Dr. Biedl Artúrnak, a prágai eauetem professzorának nagysikerű 
Kísérletei eddig ismeretlen mirigyekkel 

Biedl Artúr doktornak, fíicdl Samu zsidó 
hitközségi elnök unokafivórének, a prágai egye-
tem tudós professzorának a neve ma világ-
fogalom. A tanár elnöke a prágai pathológiai 
intézetnek és vezetője a róla elnevezett Preper 
deutikus Klinikának a prágai egyetemen. Két-
ségkívül ő ma a legnagyobb tudósa a belső 
szekréciónak, amely az emberi testben rej-
tőző mirigyek rendeltetésének titkait kutatja 
Amikor tavaly Amerikában előadássorozatot 
rendezett, felolvasásait világeseményként ke-
zelte az amerikai sajtó. Az ő nevéhez fűződik 
a pajzsmirigy funkcióinak pontos megállapí-
tása és a belső szekrécióról írott tudományos 
könyve a berlini Medezinische Klinik-nél ed-
dig három kiadást ért meg. 

A tudós professzor, akinek tudományos mun-
kásságát eddig ugvszólván valamennyi aka-
démiája a világnak megbecsülte, voltaképen 
szegedi ember. Talán harminc esztendővel ez-
előtt került el Szegedről. Bécsben doktorált, 
azután a bécsi egyetemnek lett a professzora 
Onnan hódította el Prága A cseh kormány 
egészen kivételesen becsüli meg. Klinikája 
autonóm testület, amelyet külön miniszterta-
nácsi határozat vont ki az egészségügyi mi-

niszter hatásköre alól. H a a professzor sza-

badságra megy, becsukják a klinikát. Nincs, 
aki helyettesit se, 

Dr. Biedl Artúr most olyan felfedezés-
tói lepte meg a világot, amely határkövet je-
lent az orvosi tudomány országútján. 

Bied! professzor felfedezése 
Pöstyénben, az elegáns Thermia Palacc hall-

jában találkoztam a tanár úrral. Kúrán van 
a világhírű vágmenti fürdőhelyen. Szemmel 
láthatólag örül, amikor magyarul szólítom 
meg. 5alom Aschnak, a világhírű iróaak a 
társaságában találom. Régen nem volt már 
Magyarországon, de igen jól beszél még ma-
gyarul. És Prágában bon mot, hogy Profesr 
sor Biedl a németet is szegedi akcentussal 
beszéli... Magától értetődően tökéletesen bírja 
a német nyelvet, de a kiejtése tényleg kissé 
szögedies. 

Uj felfedezéséről beszélgetünk. A profesz-
szornak sikerült megfejteni egy eddig isme-
retlen rendeltetésű mirigy titkait. Most ír erről 
tudományos munkát, ma készült el a korrek-
turával. A munka egyidőbrn jelenik meg Ber-
linben, Londonban és Philadelphiában. A fel-
fedezésről a Délmagyarország kap először tu-
dósítást. A tanár ur ezeket mondja: 

— Életemet a belső szekréciónak szentel-
tem. A mirigyek titkait kutattam eddig. Si-
került a legfontosabb mirigyek rendeltetését 
megfejtenem és sikerült e megfejtések alap-
ján gyógyítanom is. Az én munkám nemcsak 
a diagnosztika, hanem a kezelés. Azt hiszem, 
hogy eddigi kísérleteim között a legfontosabb 
eredményt most értem el. Megfejtettem az 
úgynevezett Hypophyse kérdéseit. 

— A Hypophysenek nevezzük azt a miri-
gyet, amely az ember agyában van, a kopo-
nya közepén, közvetlenül az agy burkolata 
alatt. Ez a mirigy mintegy hüvelyk nagyságú 
és jóllehet tudtuk róla, hogy rendkivül fon-
tos rendeltetése van, e rendeltetéssel nem vol-
tak tisztában. Megállapításaim húszesztendős 
tapasztalatokon és kísérleteken nyugszanak. 

— A Hypophyse két hormont termel. Ezek 
egyike az. ember testének növekedését c má-
sik a szexuális életet szabályozza. 

Nagyszert! eredmények 
— Röntgennel pontosan ki tudom hozni 

a mirigyet és meg tudom állapítani, hogy 
a hormontermelés ilorniális-e. Ha a test nö-
vekedését szabályozó hormon hiányzik, akkor 

a növekedésben zavarok állanak be. A test 

visszamarad, nem tud fejlődni. Pótolom a 
hiányt, a fejlődés újra megindul. 

— A hiányt állati mormonnal tudom pó-
tolni. Ezt a mormont az állat agyában lévő 
Hypophyseből vonom ki. A preparátumot vagy 
injekció alakjában, vagy gyógyszer formájá-

ban juttatom el az emberi testbe, bármelyik 
megoldás célra vezet. A hormon hiánya miatt 
fejlődésében visszamaradt emberi test nőni 
kezd és normálissá válik. Volt nemrég egy 
esetem. Egy 16 esztendős fiu a hormon elég-

telensége miatt törpe maradt. Egy injekció 

és a törpe hat hónap alatt husz centimétert 

nőtt... 

— A szexuális életet szabályozó hormon 
hiánya többféle irányban okozhat zavart. Nő-
nél terméketlenség lép fel és az orvosi tudo-

mány ennek a terméketlenségnek sem az okát, 
sem a gyógyszerét nem tudta eddig megtalálni. 
Férfinél a hormon hiánya impotenciát, túlten-
gése rendellenességet okoz. Mind a kettőt meg 
lehet szüntetni. A hiányzó hormont állati hor-
monnal pótolom, a tultengést operációval szün-
tetem meg. És az eredmény minden esetben 
kielégítő. 

— Nemrégen volt egy érdekes esetem, erről 
orvosi köröknek be is számoltam. Egy szép 
fiatalasszony keresett fel, anya szercteIt volna 
lenni. Az orvosi tudomány mai állása mellett 
nem tudlak rajta segiteni. Két hónapig ke-
zeltem injekciókkal a hölgyet, aki hazauta-
zott és most kapom az értesítést, hogy egész-
séges fiúgyermeknek adott életet. A fiu nor-
mális, fejlett és szép, mint az anyja. 

Eddig szól Biedl professzor nyilatkozata. 
A felfedezés, amely most már kincsévé válik 
a világ orvosainak, forradalmat jelent az or-
vosi tudomány terén. Nagy lehetőségeket nyit 
meg és újra előre viszi a tudományt. És megint 
világhírt szerez Magyarországnak, amely anrr 
kiváló tudóssal ajándékozta meg a világot 

Paál Jób. 

A szegedi köztisztviselők 
tiltakozása a fizetésredukcló ellen 

(A Délmagyarország munkatársától.') 
A Szegedi Tisztviselők Otthona vasárnap 
délelőtt Hauser Rezső Sándor elnöklésé-
vel rendkívüli választmányi ülésen fog-
lalkozott a kormánynak a tisztviselői fize-
téseket leszállító tervével. A választmány 
az ülés megnyitása után egyhangúlag an-
nak a kívánságának adott kifejezést, hogy 
a kérdéssel behatóan kiván foglalkozni. 
Dr. Ballt5 István nyugalmazott tanfel-
ügyelő nyomban^előterjesztette azt a me-
morandumot , amelyben a szegedi közliszt-
viselők erélyesen tiltakoznak minden fize-
tést leszállító tervezet ellen. 

A memorandum részletesen kifejti, 
hogy a magasabb fizetési osztályokban 
levő köztisztviselőket még az sem érinti, 
ha fizetésüket 15—20 százalékkal csök-
kentik, de az alacsonyabb fizetési osztály-
ban levőktől szinte a falatot vonnák el, 

ha fizetésüket akárcsak 5 százalékkal is 
mérsékelnék. Takarékoskodjon az állam 
másutt — mondja a memorandum. Ne 
kaphassanak a képviselőházi elnökök 
duplafizetést és a miniszter se kapja meg 
a képviselői fizetését. Ne jár janak a mi-
niszterek szalonkocsikban, szüntessenek 
meg minden dugsegélyt és pótlékot. 

Kőrössy István, Kodé Andor, Pős Pál 
és Bakonyi Ármin felszólalásai után a 
választmány ugy határozott, hogy Bal lő 
memorandumának átdolgozására ötös bi-
zottságot küld ki és az átdolgozott memo-
randumot eljuttatja illetékes helyre. 

A gyűlés ezután táviratot intézett Ras-
say Károlyhoz és Klebelsberg Kunó kul-
tuszminiszterhez, akiket arra kértek, hogy 
ne engedjék a köztisztviselők fizetését 
csökkenteni. 

vin ti Kedd. R6ra. kath. Zsuzsanna. 
Protestáns Tibor. Nap kél 4 óra 

49 perckor, nyugszik 7 óra 21 perckor. 

A Somogyi-könyvtár olvasóterme délelőtt 10 tői 
12-ig van nyitva vasárnap, ünnepnap kivételével 
A muzeum nyitva délelőtt 10-től délután léi 1 
óráig. 

Szegeden a gyógyszertárak közül szolgálatot tar-
tanak: Barcsav Károly, Széchenyi-tér 12 (Tel. 
1270.) Franki * Antal, Szent György-tér 6. (Tel. 
1118.) Gergely Jenő, Kossuth Lajos-sugárut 31. 
(Tel. 1062.) Lőbl Imre dr., Gizella-tér 5- (Tel. 
1819.) Moldván Lajos, UJ -'ged. Vedres-ucca 1. 
(Tel. 1846.) Selmeczi Béla, Somogyi-telep. (TeL 
3425. szám.') 

— Makón megfellebbezték a kamarai válaszla. 
sokat. Ismeretes, hogy a kereskedelmi és ipar-
kamarai választások ellen Szegedről felebbezést 
nyújtottak be a kereskedelmi minisztériumhoz, 
néhány nappal ezelőtt azonban ezt a fellebbe-
zést visszavonták. A kamarai választások ügye 
azonban mégis foglalkoztatni fogja a miniszté-
riumot, mert Makón, ahól a kereskedők és ipa-
rosok kültagokat választottak, a választás ellen 
fellebbezést adtak be. L ö w e n b a c h Benedek, 
C s e r József és K i s s Ernő fellebbezték meg a 
makói választásokat. Legfőbb oka a fellebbezők-
nek az, hogy a választásokat az ipartestület helyi-
ségeiben folytatták le, ahol italmérés is van. 
Azzal is érvelnek a fellebbezők, hogy a kereske-
dők és iparosok nagyrésze tartózkodott a szava-
zástól, miután ellenzékiek és inkább nem szavaz-
tak, mintsem hogy elmenjenek abba a helyiségbe, 
ahol ellenfeleik vannak uralmon. 

— A Kereskedők Szövetsége keddi ért*kp*ípfp. 

A Szegedi Kereskedők Szövetsége kedd esti érte-

kezletének tárgya a külfőddel való fizetési for-

galom ellenőrzése és szabályozása tárgyában ki-

bocsátott kormányrendelet megbeszélése, a külföldi 

hitel igénybevételének és fentartásának kérdése 

lesz. Tekintettel a tárgy fontosságára, kéri az 

elnökség a tagok érdeklődését 

— Az árvaházi hizntteág ülése. Az árvaházi 
felügyelőbizottság hétfőn délelőtt dr. P á l f y Jó-
zsef polgármesterhelyettes elnökletével ülést tar-
tott, amelyen az árvaház negyedévi jelentését ol-
vasták fel. Kitűnik a jelentésből, hogy az árva 
háznak jelenleg 56 neveltje van, a férőszám 70. 
A gondozás alatt álló gyermekek egészségi álla-
pota kielégitő. A gyermekek a Stefánia Szövetség 
strandján üdülnek. Egész nap kint vannak a sza-
badban, az ebédjüket is a strandon fogyasztják el 
Megállapítja a jelentés, hogy a gyermekek ellá-
tása is megfelelő. Háromszor hetenkint kapnak 
húsos ebédet^ fejenkint tizenkét deka husadaggal, 
a többi napokon tojás és főzelék helyettesit! a 
hust. Ragályos betegség egyszer sem fordult elö 
a legutolsó negyedév alatt. A bizottság megelé-
gedéssel vette tudomásul a jelentést és elhatározta, 
hogy a jövőben a bizottsági tagok felváltva láto-
gatásokat tesznek az árvaházban. 
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