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Fontos rendeletek a mai hivatalos lapban
Budapest, április 8. A Budapesti
Közlöny
pénteki száma közli a
német véderő Magyarországon tarbonvédelmi miniszter rendeletét a
tózkadó
tagjainak
egyenkénti és
közös beszállásol áfáról a honvédelmi miniszter körrendeletét « kisegitőszolgálatra
bevonultak hozzátartozóinak
hadlscgélyezéíérőU
a

közellátási miniszter rendeletét •
tűzifa árinak
legmagasabb megél
lapitisárg
vonatkozó rendelkezések
átmeneti
módosításáról
és * k u l tuszra in iszter rendeletét az izraelita
hitközségek
adóbehajtásának
szabályozásáról, valamint az izraelita
vallásfelekezet
céljaira scol
gáló országos járulékról.
(MTI)

Láthatatlan ellenségeink
ivánovics G y ö r g y professior érdakas e l ő a d á s a « * Egyetem
Baratai Egyasüiatéban
(A lrélmugjarország munkatársától). többé nem láthatatlan ellenségeink.
Tudományos témáról bosszú idő óta I A kísérletek most oda irányultak,
nem hallottunk olyan izgalmasan érde- hogy megállapítsák: a vírusok élőlékes előadást, mint csütörtökön este nyeké? Egészen 1936-ig minden kiaz Egyetem Barátai Egyesületében. sérlct ezt igaaolta, hiszen a vírusok
Ivánovics György professzor, az egye- rendelkeznek a* élőlények legjellegze.
tem egyik legkiválóbb fiatal tudósa, tesebb tulajdonságaival, elsősorban *
tartott előadást »Láthatatlan ellensé- szaporodás mérhetetlen készségével.
geink* cimen a filtrálható vírusok- Itt ismertette Ivánovics professzor a«t
ról, amelyekkei kapcsolatban a leg- a világhírű és laikus számára romanmodernebb kutatások rendkívüli ered- tikus színezetű kísérletet,
amelyei
ményeket értek eL Ezekbe a kutatá- Carlyle amerikai professzor egy esirsokba kapcsolódik bele évek óta Ivá- keszivvel végzett mé3 1904-ben. A
novics professzor, akinek nevét és csirkesziv egy izorodarabját táptalajba
munkásságának nagyszerű eredményét tette a itt életbentartotta mind a mai
a tudományos világ jól ismeri és éré- napig. Ka a esirkesziv-emhrió
tehát
keli. Éppen ezért volt különösen érde- negyven éve él a tovább élf már eddig
kes a csütörtök esti szabadegyetemi is, mint valamennyi matuzsálemkor*
előadása, amelynek során
élvezetes, csirke... Am a tudomány szempont jóiEden b# számolóba az alsóházban
lebilincselő stilnsbau s közérthető ból nem annyira az életbentartás értiszta tolmácsolással ismertette meg dekes, hanem a végtelen szaporodás.
amerikai útjáról
a hallgatóságot a (láthatatlan ellen- Ila a csirkesziv valamennyi darabká'Amszterdam, április 8. A Német amely erőszakkal biztosítja, hogy ségnek* nevezett kórokozókkal, a vj- ját ilyen mes'erséges táptalajban szainsokkal.
porították volna, ngy ma már tő*>6
T I jelenti: Az angol hírszolgálat je- sem Németország, sem Olaszország,
Bevezetésként Ivanovsnkynak, a ne- tonnányira növekedett volna e» a meslentése szerint
Eden csütörtökön sem Japán ne legyen abban a helyterséges csirkesziv..,
az alsóházban beszámolt az Egye- zetben. hogy megismételje témndá ves tudósnak 1892-boa folytatott kísérleteit
ismertette.
Ivanovsnky
filteE kitörés ntán rátért a kitted alósölt-Államokban
és
Kanadában sait. Ez a szempont csak ugy válik
rekkel, a gyags zűrökkel kutatott a dotett utazásairól.
hatályossá ha ebhez
valamennyi hánybetegség virusa ntán eredményte- adó S t a n l e y angol tudósnak korszakos felfedezésére a virusokkal kapMegbeszéléseinknek — mondotta szabadságszerető nemzet megfelelő lenül. Ugyancsak eredménytelenek vol- csola'osan. Stanley a dohánymosaikhozzájárul. Szükséges, tak azok a kísérletek, amelyek te- megbetegedést tanulmányozta ós saip*
•** három különböző
tárgya
volt. móriékben
Hadműveleti
ügyek,
politikai bogy a szövetségesek már most nyészteni akarták a dohánymozaiknak te véletlenül rájött arra, hogy a vírunevezett legapróbb vírust. Á mai napegyüttműködés, kapcsolatban a je- foglakozzanak a háború utáni idők ig száznál több olyan parányi virust sok kristályokká, állandó összetétel*
kémiai anyaggá alakíthatók. Tehát épkérdésével.
lenlegi katonai müveletekkel —
ismer a tudomány, amely keresz'ül- pen annyira nem élőlények, mint
Ilyen
megbeszélések a jövőben is
— Nehéz dolog — mondotta Eden meigy a baktériumszörfin. A legismer- amennyire azok! 1935 óta tohát
lettnek és a háború után maradan- — lemérni az ilyen látogatások ér- tebbek, amelyek emberi betegség oko- alkotása ismeretes a természetnek: *
dó értékok.
tékét. Azt hiszem azonban, hogy zói: a himlő," bárányhimiő, ajaksömör, virus, amely valahol a határa*
ővsőmör és kanyaró, ezenkívül a kö- él«t és halál között, rendelkezik « •
— A m i Franciaország irányában még egyik utasásom sem érte meg zönséges szemölcs is ilyen vírusfer- élőlények ó« a holt anyagok tulajdonannyira
a
fáradságot
mint
ez.
Az
követendő politikát illeti biztos vatőzés eredménye. A legveszedelme- sásaival, de egyikkel eem taljeg egéfolytatott
megbeszélések sebb virusokozta megbetegedések az szében.
gyok benne, hogy ezen a téren "tel- általam
jes a.s egyetértés."
Hasonló ..egy- eredményesen hozzájárultak az an idegrendszer megbetegedései: a gyerIvánovics György azzal fejezte b*
kapcsolatok kimé- mekbénulás, a veszettség, az Ameri- rendkívül érdekes és tág tndominyeo
öntetű" a felfogás azokban a kér gól—amerikai
kában gvakori járványos agyvelőgyul(lésekben, amelyeket majd a hábo- lyitéséhez. Mindenesetre a kínálko- ladás. De ugyancsak vírus okozza a látókört nvjtó előadását, hogy •láthazó
lehetőségek
—
bármennyire
natatlan ellenségeink*, amelyek ma már
rú után kell megoldani
Nagyon
náthát és az influenzát is, valamint a láthatók a technikai haladás jóveltáfrlbátoritot ez a nagyfokú általá- gyok is. legyenek a nehézségek — a sárgalázat és az úgynevezett papa- ból,
termésnetnek félig sikeréit
jelentőségűek,
m'nt gálybetegséget, sőt a legveszedelmenos egyetértés
ós meggyőződés. Dagyobbgyermekei, olyan teremtmények, ameamennyire
azt
lehetségesnek
tarsebb
szembetegséget,
a
traehomát.
bogT hogy igen nagy értéke lesz
lyek többek, mint élettelenek, de köazoknak az eszmecseréknek,
ame- tottam, (MTI)
Ezekkel a betegségekkel kapcsolat- vesebbek min' é l ő k . . .
A virusokat
ban felmerült a kérdés — folytatta ér- kirtató tudomány nemcsak a gyakorlyeket majd
Anglia folytat mind
az Egyesült-Allampkkal, mind az Eden meghívta Hu'lt A n g l i á b a dekes fejtege'éseit az előadó —, hogy lati orvostudomány számára hozott
az emberi rosszindulatú daganatot, a eredménveket. hanem egyszersmind »
Angliával
szövetségben álló kor
Amszterdam, április 8, A Né- rákof is filtrálható vírusok okozzák. természettudomány, a biológia ls egéraányokkal.
Ezek a megbeszélések
met TI jelenti: Mint az angol hír- Ezf azonban mindeddig nem sikerűt' szen uj fejezethez ^itott
a kezdetet jelentik és megitélésünkszolgálat jelenti, Eden bejelentette bebizonvitani annak ellenére, hegy egy
A zsúfol' terem hálás közönség*
r él esak kezdetnek kell tekinteni.
állati daganatról, a tvnksarkomáról elismerő tapsokkal Jutalmazta a kimaaz alsóházban, bogy angliai látomár megállapították hogv virus okoz- gaslóan érdekes és értékes előadást,
A háború és a háború utáni idők
gatásra
meghívta Cordell
Uull za. Érdekes, hogy a vírusok nemcsak
tekintetében — kimondom nyíltan
amerikai külügyminisztert A láto- emberi, álta'i és növényi megbetegedé- amelvet Bató József professzor, "S
—- különböző felfogásokkal
tértem
ülés elnöke igen meleg szavakkal mélgatásra bármely időben sor kerül- seket idéznek elő. hanem a bak téri n- tatott. azt kívánva az előadónak, hogy
vissza. Azt hiszem nagyobbak a lehet
amelyet Hull
alkalmasnak mnkat is megtámadják.
ezen a téren még sok nagy eredményt
hetőségek. bár a nehézségek is aaítél. (MTI)
Ivánovics professzor előadásának <F»en el kísérleteivet
gynbbak. mint ahogy azt lehetséegyik legérdekesebb része a mikros*.
gesnek tartottam volna. Az amerikópikns kísérletek marrarásafa vett
kai kormány jól tette, hogy fenn- A wT«gri»* ét a „ S h e r m a n " Bepillantást engedett abba a parányitartotta kapcsolatait a vichyi kors,ágában végtelen világba, amely a Reményi-SchneHer tájékozBerlin. áprilisS. Az egész hadvimikronok és millimikronok világa. A
mánnyal, mert Hsak ez tette leheselő világ érdeklődésének
közép- milliméter ezredrészének, majd millio- tatója a 42-es bizottságban
lévé az amerikaiaknak, hogy napontjában
két páncélos óriás áll modrészének felmérése a csodálatossá
Budapest, április 8. A 42-es országyobb számú ügynököket
tarthasa „ T i g r i s ' nevü német és a »Sher- fejlődött technika varázslatos műsze- gos bizottság csütörtök délelőtt i «
sanak Észkafrikáhat, akiknek jemán"
nevü
amerikai
pánoélos. reket talált fel. Előbb az nltraibolva órakor Purgly Emil elnökletével ülést
lenléte igen értékes volt a szövetmikroszkópot tartott- As ülés porán
ReméeyiMindkető felülmúlja
ugy mére- fénysugaraival mérő
séges Csapatok előtti ut megnyitás
majd
az
elektromagnetikus
alapon S c h n e l l e r Lajos több mint egyteiben mint
fegyverzetében
min"a szempontjából.
fclépitetf legmodernebb szerkezetet isden eddig ismert ilyen gépezetet. A mertette meg hallgatóságával. Ez utób- órás előadás köretében tájékoz' atta az
országos bizottság tagjait az államFklen beszédében még a kővetke- páncélosok csak a legutóbbi hóna- bi nem annyira optikai, mint elek'ro- háztartás alakulásáról és várható írjpokban tűntek fel a csatatereken i mos szerkezet, de fényképezni nagy- leményeiröL
zőket mondotta:
Többek hozzászólása után ugjr ha— Azt hiszem, hogy az amerikai most az afrikai hadszíntéren állnal szerűen lehef vele és eléri a 25—30 non.
írnm'Bást! Fzzei sikerült W* 1 " táráztak, hogy az ülést Uétt'ÖP 4élaép is belátja a szükségességét va- egymással szembon az óriás ellen szeres
láthatóvá 'rom * vírusokat, amelyek ajfit folyuüúk- (MTI)
lamely
tekintélvt
szervezetnek felek. (MTIV

