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Aladár professzor, aki tanulmánvuton van. ! 
ö Hívott fel az imént és elmondotta, hogy j 
részt vett a bizottság ülésén és amint érte- | 

t 

Eletemnek talán 
pillanatához 

mert jól tudom, hogy egy kutatót életében 
csak egyszer érhet ilyen öröm. A döntés 
részleteit még nem ismerem, de azt hi-
szem, hogy a C-vitaminra vonatkozó ku-
tatásaim eredményéért részesültem ebben 
a nagy kitüntetésben. Hogv m i az előzmé-
nye ennek az eseménynek? Tiz esztendő 

sült a döntésről, azonnal felhívott, hogy 
közölje velem a jó hirt. Mondanom sem 
kell, hogy nagyon boldog vagyok. 

a legboldogabb 
érkeztem el. 

őta dolgozom egyetlen problémán és köz-
ben több érdekes adatra bukkantam. Je-
löltje már többször voltam a Nobel-dijnak, 
de a bizottság eddig nem tartotta elég mél-
tónak munkámat és az eredményeimet a 
kitüntetésre. 

Hogy mi a tervem, a lövő programom? 
Továbbdolgozni. 

A további kutatásokra ez a tekintélyes d í j 
most már anyagi lehetőséget is biztosit, 
aminek az én számomra óriási jelentősége 
va . . 

Mindenki örül SzentGyörgyi professzor ki-
tüntetésének. Mindenki boldogan, büszkén ve-
szi tudomásul, hiszen 

először történt, hogy Magyarorszá-
gon dolgozó magyar tudós nyerte el 
a tudományos életnek ezt a legna-

gyobb kitüntetését. 

De a szegediek még fokozottabban őrülnek, 
hiszen SzentGyörgyi professzort, aki mind-
össze hét esztendeje dolgozik a város falai kö-
zölt. de azóta szívvel-lélekkel szegedivé vált, 
amit számtalan esetben be is bizonyított, sze-
gedinek tudja és érzi mindenki . 

Szeged öröme 
— Olvan boldoggá tett a most kapott hir 

— mondotta a D é l m a g y a r o r s z á g 
munkatársának dr. P á I f v József polgár-
mester —, min tha közvetlenül Szeged vá-
rosi érle volna rz a páratlan kitüntetés. 
SzentGyörgyi Albert már eddig is hirt, di-
csőséget szerzett városunknak, de azzal, 
ho?v tudományos eredményeivel kiérde-
melte ezt n legnagyobb kitüntetést, 

vi lághírűvé tette Szegedet 

A város közönsége és hatósága meg fogja 
találni a módjá t annak, hogy örömét és 
há lá já t megfelelő formában kifejezésre jut-
tassa a Nobel-díjas tudós előtt éppen ugy, 
min t a szegedi egyetem előtt, amelynek 
régóla igaz büszkesége SzentGyörgyi Al-
bert. 

SzentGyörgvi Albert fiatalember. A tudomá-
nyos Nobel-dij történetében nem sokszor for-
dult elő. hogy negyvennégy éves tudóst ért vol-
na ez a kitüntetés. Az orvosi d ip loma megszer-
zése után hosszú évekig dolgozott külföldön 
kutatások terén elért eredményei révén. Hét 
évvel ezelőtt, 1930-ban került Szegedre, a sze-
gedi egyetem kötelékébe és a vegytani inté-
zet igazgatójává nevezték ki. Első laboratóriu-
mát a Kálvária-téren, a felsőipariskola alag-
sorában rendezte be és itt jutott arra a felfe-
dezésre, amelyet most a tudományos világ a 
JNobel-diiial értékeli. Itt jött rá, arra. hogy 

a C-vitamint 

8 szegcdi paprika tartalmazza aránylag Igen 
nagv njgnnviségben és felfedezte a vi tamin 
előállításának módját is. 

Fölfedezéseinek, találmányainak" jelentősé-
gét ma már az egész világ ismeri és méltá-
nvolia. Amikor először kapta szárnyra a vi-
lághír a nevét, a legnagyobb külföldi tudomá-
nvos intézetek keltek versenvre azért, hogy 
leköthessék előadások tartására. Egymásután 
kapta a meghívásokat és 1934-ben külföldi 
előadókörutat tett, amelvrtek során igen sok 
lielven tartott előadást kutatásainak eredmé-
nyeiről. Mindenütt óriási lelkesedéssel fogad-
ták és ünnepellek a fiatal tudóst, aki hazaér-
kezése után változatlan buzgalommal folytatta 
kutató munká i á t és csakhamar u i fölfódozés-
sel ajándékozta meg a világot. Rusznv-k Tst-
ván professzorral együtt felfedezte 

a P-vilamint, , 

nmelynek jelentősége az orvostudományban 
-talán még a C-vitaminnál Is nagyobb. 

Óriási jelentősége van annak a felfedezésé-
nek is, amelyet a cukorbetegség gyógyítása te-
rén ért el. Eddig a cukorbetegség egyetlen 
gyógyszerének a rendkivül drága insulint is-
merte az orvostudomány, amelynek adagolása 
is komoly nehézségekbe ütközik. SzentGyörgyi 
Albert megállapította, hogy 

a borostyánkősav 

szájon át való adagolásával ugyanazt az ered-
ményt lehet elérni, mint az inzulinnal, tehát a 
cukorbetegség gyógyítása nem csak olcsóbbá, 
hanem könnyebbé, veszélytelenné is válik. A 
horostyánkősavval való kezelés kl inikai ellen-
őrzését a szegedi belgyógyászati k l in ikán kezd-
ték.meg és igen szép eredményekkel folytatják. 

Ezt a tudományos felfedezést nemrégen az an-
gol sajtó hasábos cikkekben ismertette és mél-
tányolta. A magyar közvélemény éppen az an-
gol sajtó híradásaiból értesült a fiatal tudós 
u jabb nagy eredményeiről. 

SzentGyörgy Albert 

típusa a modern tudósnak. 

I l a kilép laboratóriuma ajtaján, magénember-
ré változik, aki különben fáradhatatlan, lelkes 
segítőtársa tudományos kutatásaiban — és 
leányával — aki egyébként szintén orvosnak 
készül — együtt leglelkesebb hódolója a sport-
nak, különösen tenniszezni szeret, k i tűnő autó-
vezető és ami talán egy tudósnál a legszokat-
lanabb, — ki tűnő táncos. Sokan vannak Sze-
geden, akik sokszor gyönyörködve nézték aí 
rokonszenves professzort, amint a kávéház par-
kettjén jókedvűen tangózik a feleségével, vagy1 

a leányával. SzentGyörgvi Albert külseje sem 
emlékeztet a tudósok jellegzetes alakjára, in-
kább a keresetlenül elegáns férfitipus, ame-
lyet leginkább az amerikai filmekről ismerhet 
a közönség. 

Ezek az apró egyéni tulajdonságok, amelyek 
a kiváló tudós személyét már eddig is minde-
nütt rokonszenvessé tették, még őszintébbé és 
nagyobbá teszik azt a örömet, amelyet, ame-
lyet az egész város érez világraszóló kitüntetése 
alkalmából. 

A kultuszminiszter 
elsőnek gratulál 

Budapest, október 28. A magyar tudóst ér i 
legnagyobb elismerésre Hóman Bálint kultusz-
miniszter elsőnek gratulált meleg hangú táv-
iratban SzentGyörgyi professzornak. 

A „liarcia su Roma" ünnepén 

Mussolini a békeszerződések 
azonnali revíziótól követelte 

Róma, október 28. A Marcia su Roma tizenötö-

dik évfordulója alkalmából rendezett ünnepségen 

nagy beszédet mondott Mussolini, beszédében a 

békeszerződések azonnali revízióját követelte. 

Az ünnep alkalmából Róma zászlódiszbe öltö-

zött, mintegy százezer fasiszta érkezett a főváros-

ba. A Foro Mussolini stadionjában mondotta el 

beszédét Mussolini. 

— A fasizmus összeforrt az olasz nép lelkével 

— kezdte —, amely képes volt az olasz impériu-

mot megteremteni. i i I 

Köszönetet mondott Hitlernek, hogy elküldötte 

az ünnepségre Németország képviselőjét. Megem-

lékezett németországi útjáról és a két nép barát-

ságát hangoztatta. I I ! 

A továbbiakban a pénzügyi rendszabályokról 

beszélt. Kije'entette, hogy az olasz pénzügyi rend-

szabályok nem hasonlíthatók össze más helyen 

életbeléptetett rendszabályokkal. Olaszországban a 

töke az állam rendelkezésére áll, más államokban 

az állam a töke szolgája. 

Emelt hangon Jelentette ki, hogy Olaszország 

tizenhatodik évét a béke jelszavával kezdi meg. 

Hangoztatta, hogy Olaszország hajlandó a békéért 

harcolni. Ahhoz, hogy a béke áldásalt élvezni le-

hessen, el kell távolítani Európából a bolsevlz-

must. 

Úgyszólván szótagolva mondta a következőket} 

— Feltétlenül szükséges az, hogy revízió ald 

vegyék a békeszerződések kiáltó és képtelen zára-

dékait. Feltétlenül szükséges, hogy egy olyan nagy 

népnek, mint amilyen a német, biztosítsák Afrika 

földjén is azt a helyet, amelyet egyszer már el-

foglalt és amely ezt a népet most ts megilleti. 

Szükséges az is feltétlenül, hogy Olaszországot bé-

kében hagyják. 

II japánok körül akarják i 
zárni Sanghait 

Sanghai, október 28. Csapcj-városrész elfogla-

lása után a nemzetközi negyed megkerülésével csü-

törtökön tovább folytatták előnyomulásukat a japá-

nok. Az a céljuk, hogy minden oldalról körülzár-

ják Sanghait. A japánok a legrégibb városrész, 

Nantao irányában nyomulnak előre, bár a nemzet-

közi negyed közvetlen szomszédságában még min-

dig elkeseredett harc tómból; 150 kinai katona el-

barikádozta magát a Continental Bank épülete 

körül és bár minden oldalról körül van zárva, nem 

hajlandó letenni a fegyvert. 

Csapej lángokban áll. A pusztulás szörnyű képet 

mutat. Londoni jelentés szerint Csapejben kő kö-

vön nem maradt. 

Hátizsákok. 
vízmentes ponyva, lótaka-
ró, halászháló, Slb. gyár i á r o n 

Varga M ihá l y cégnél, Áradi-u. 4. 

n bolgár király a Neully-I 
szerződés 

katonai kötelezettségei 
ellen 

London, október 28. Az Evenlng News diplo-

máciai levelezője szerint Boris bolgár király, aki 

a jövő héten rangrejtve Londonba érkezik, Chánts 

berlaln minisztereltnőkkel s a kormány több tagjá-

val tanácskozik. A király fel akarja szabadítani 

Bulgáriát a Neullly-l szerződés katonai kötelezetts 

ségei alól. Bulgária ugyanis épp ugy, mint a többi 

balkán állam, fegyverkezik és törvényesíteni akar-

ja katonai helyzetét. 

De Mann alakit kormányt 
Belgiumban 

Brüsszel, október 28. A király megbízta D e 
M a n n t , az eddigi pénzügyminisztert az u j 
kormány megalakításával. É>e Mann a megbi-, 
zá&t elfogadta. 


