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Az orosz külképviseletek 
átszervezése 

Stockholm, február 15. A Morgen 
f idningen londoni levelezője közli, 
hogy az ottani orosz körökben már 
foglalkoznak az orosz külképviselet 
átszervezésével. Az eszt, lett és lit-
ván szovjet köztársaságok számára 
rövid időn belül alosz.tálvokat létesí-
tenek a londoni szovjet nagykövetsé-
gen. (MTI) 

A szövetségesek c sendes -
áce^ni szigeteket szálltak mea 

Lisszabon, február 15. A brit bir-
axolgálat jelentése szerint a détayugat-
csendesóceáni szövetséges főhadiszál-
lás közölte, hogy szövetséges csapatok 
elfoglalták Rooke szigetét, Uj-Britan-
nia é s Uj-Guinea között, ezenkivül 
megszállták Gorissit, az Uj-Britannián 
fekvő Mensino-fok közelében. (MTI) 

A bolgár kormány cáfolja 
a bu gáriai zavargások hírét 

Szófia, február 15. A Bolgár l'I-t 
felhatalmazták, hogy cáfolja meg a 
leghatározottabban egyes külföldi la-
poknak és ügynökségeknek azt a hi-
rét, amely szerint Bulgáriában össze-
tűzések történnének a lakosság és a 
hadsereg tagjai között és a bolgár ha-
tóságok a német hadsereg közbelépé-
sét kérték, miután maguk képtelenek 
voltak a rendet helyreállítani. Mind-
ezek a hirek teljesen meseszerűek é s 
minden Izükben koholtak. (MTI) 

A kormányzói pár villás-
reggelije 

Budapest, február 15. Magyar-
ország Kormányzója és Főméltóságu 
hitvese, február 15-én délután fél 2 
órakor villásreggelit adott, amely-
re hivatalosak voltak a Budapestre 
rendelt hadtestparancsnokok és a 
vezető katonai személyiségek. 

(MTI) 

Vásárlási könyvre lehet 
órát kapni 

Budapcs, február 15. A kereske-
delem- és közlekedésügyi minisz-
ter rendelettel szabályozta az órák 
kereskedői forgalmát. A rendelet 
szerint a nagykereskedők, mind a 
kiskereskedők tekintetében szigora 
elszámolási kötelezettséget ir elő és 
az óráknak fogyasztók részére ki-
szolgáltatását vásárlási könyvben 
bejegyzéshez köti. A visszaélések 
megakadályozása végett az órát ki-
szolgáltató kereskedő köteles a vá-
sárlási könyvet felmutató vevőtől 
személyazonosságának igazolásait 
ís megkívánni. Az árak betartásá-
nak biztosítása és az ezzel kapcso-
latos ellenőrzés hatályosabbá tétele 
végett előirja a rendelet, bogv a 
órák fogyasztói és eladási árát a 
fedőlapba kívül, vagy belül be kel' 
vésni és ezenfelül minden égve' 
órát az árat feltüntető függő címké-
vel is el kell látni. (MTI) 
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vtindenki nézze meg a legszebb 
a legemberibb magyar filmet 
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Benedek ház-a 
S o m l a y , S z ö r s n y i , 

N a g y I l t v á e i - n a l a főszerepekben 
Soha el nem felejthető élménnyé, 

lesz gazdagabb. 

H l r s d ó ! 
t , 5, 7 

Szenf-GySrgyi Albert 
munkatársainak 

nagyjele ntffségii beszámolója 
az arvosi szakülésen 

D F L M A G Y A R O F T S Z A G * 
S Z E R D A , 1944 FEBRUÁR 16 3 

(A Délmagyarország munkatársá 
tói) Nagyjelentőségű előadások 4 
színhelye volt kedden délután 6 j 
órakor a bőrgyógyászati klinika 
nagyterme. Az Egyelem Barátai 
Egyesületének ezidei első orvosi 
szakülésén S z e n t - G y ö r g y i Al-
bert munkatársai bizonyságot tet-
tek arról a nagy haladásról, ame-
lyet a magyar tudomány és kere-
tén belül elsősorban a szegedi 
egyetem orvosi kutatói a háborús 
viszonyok ellenére felmutatnak. A 
nyugati államok és elsősorban Né-
metország multszázadbeli nagy 
kulturális és tudományos fellen-
dülése igen nagy mértékben annak 
tulajdonitható, hogy egyes nagy 
szellemek körül tudományos isko-
lák alakultak ki, amelyek a kora-
beli tudományos kutatásnak mesz-
sze előtte jártak. Hazánkban egy-
két kivételtől eltekintve erre nem 
igen volt példa. Egy ilyen iskolának 
létrehozása nemcsak a tudáson és 
az anyagi lehetőségeken múlik, ha-
nem a kutatócsoport fejének szer-
vezési és általános emberi tulaj-
donságain. 

A szegedi egyetem barátai az el-
mult több, mint egy évtized fo-

lyamán szemük előtt láthatták egy 
ilyen iskolának a keletkezését, 
amely Szent-Györgyi Albert veze-
tése alatt a szegedi Orvosi Vegy-
tani Intézetben fejlődött ki. Ez el-
sősorban a nagy tudós, de ugyan-
akkor a szuggesztív taniló érdeme 
és joggal várható, hogy a szegedi 
biokémiai iskola, amely az elmult 
esztendők során már Nyugatról is 
vonzott tehetséges fiatalokat, a 
jövőben mind nagyobb és nagyobb 
felfedezésekkel járul majd hozzá 
Magyarország kulturális felemel-
kedéséhez. Ez pedig a legfontosabb 
érv, amely a nemzet életrevalósá-
gát-a háború utáni időkben bizo-
nyítani fogja. 

A keddi szakülésen dr. L a k y 
Kálmán és dr. S t r a u b Brúnó, a 
világhírű szegedi egyetemi Orvosi 
Vegytani Intézet magántanárai 
tartották meg rendkívül érdekes 
előadásukat. Az előadások a tudo-
mányos körök érdeklődését méltán 
keltették fel. A szenzációs felfede-
zésről szóló beszámolókról Szent-
Györgyi Albert, a Nobel-dijas pro-
fesszor a kővetkezőket mondotta 
munkatársunknak: 

Szent-tiyörgyi Albert nyilatkozata 
a nagyjelentőségű felfedezésekről 

— Mindkét előadás igen nagy 
jelentőségű felfedezésről számol be. 
Dr. Laky Kálmán vizsgálatai a 
véralvadással foglalkoznak. Dr. 
Laky a vérnek egy eddig ismeret-
len alkatrészét fedezte fel, amely 
döntő szerepet játszik a véralva-
dás mechanizálásában. Ez a vér-
alvadás problémáját uj megvilágí-
tásba helyezi. Dr. Laky felfedezé-
sének azonban nemcsak elméleti, 
de gyakorlati jelentősége is igen 
nagy, mert ennek az újonnan fel-
fedezett anyagnak a hiánya okozza 
a hemofiliát, az öröklődő vérzé-
kenységet, amelynek ilyen inódon 
mindjárt a gyógyszere is a kezünk-
be jutott. Valószínű azonban, liogy 
az uj anyagnak a legkülönbözőbb 
vérzések csillapításánál is fontos 
szerepe lesz. örvendetes — mon-
dotta ezzel kapcsolatban a Nobel-
dijas professzor —, hogy éppen 
most tehetjük ezt az eredményt a 
világ asztalára, amikor annyian 
véreznek. 

— Dr. S t r a u b Brúnó az izom-
nak fedezte fel egy igen fontos uj 
épilő követ — mondotta a továb-
biakban dr. Szent-Györgyi Albert 
—, dr. Straub vizsgálatai fontos ré-
szét képezjk azoknak az igen ki-
terjedt munkálatoknak, amelyek a 
szegedi orvosi vegytani intezetet 
évek óta foglalkoztatják. Ezeknek 

beszámoló S. Krager kiadásában 
Bázelben rövidesen megjelenik. 
Néhány hét múlva viszont Szent-
Györgyi professzor maga számol be 
az izomösszehuzódásra vonatkozó 
vizsgálatairól az Egyetem Barátai 
Egyesületének orvosi szakülése 
előtt, valamint rövidesen beszámol 
érdekes kísérleteiről dr. B a n g a 
Ilona egyetemi magántanár is, aki 
szintén Szent-Györgyi Albert mun-
katársa. 

I k V B Z Ó B A M 
Ulolsó napok következnek! 

SARDY, ADOR.JAN ÉVA és 
PETROVICS IVÁN 

í i lmszépscge 

maszebi m w m 

a vizsgálatoknak főeredménye az 
hogy sikerült az izmot vegyi alkaf 
részeire bontani és ezeket az alkat-
részeket újra ugy összetenni, hogv 
azok ismét mozgásra képesek. Ily-
módon egyik legfonosabb és leg-
alapvetőbb életjelenség, a mozgás 
megértéséhez jutottunk egész közel. 

A szakülés egyébként nagy ér-
deklődés mellett folyt le. Az első 
előadást dr. Laky Kálmán egyete-
mi magántanár tartotta, aki a 
Szent-Györgyi professzor által han-
goztatott elvek alapján a véralva-
dás ősrégi kérdésében tett igen je-
lentős megfigyeléseket. Kimutatta 
azt, hogy a véralvadás nem ugy 
folyik le, mint ahogy azt régebben 
gondolták, hanem ahhoz egy eddig 
ismert anyag, a plazmakinin jelen-
léte is szükséges. Ez az anyag 
hiányzik a vérézékenységben szen-
vedők véréből. Ez a felfedezés 
nagymértékben elősegíti a vérézé-
kenység gyógyításának régóta meg-
oldatlan kérdését és fontos gvó j 
gyászati eredményekkel kecsegtet. : 

A másik előadó, dr. S t r a u b 
F. Brúnó egyelemi magántanár az 
izomösszehuzódással kapcsolat"? 
vizsgálatairól számolt be. Előállí-
tott az izomból egy eddig ismén t 
len fehérjét, az aktint, amely 
már régebben ismert myozinna 
együtt az izom összehúzódó alkotó 
részét képezi. Straub magántanár 
vázolta azokat a kísérleteit, ame 
Ivekből arra lehet következtetni 
hogy ezek anyagok ismerete lelte-
tővé teszi annak meg megértéséi 
milyen vegyi folyamatok játszód-
nak le akkor, amikor idegingerület 
hatására az izom összehúzódik. ' 

A nagyjelentőségű vizsgálatokról 
—• mint Szent-Györgyi professzor-
tól '— értesültünk — a részletes j 

Pénzeszsákot loptak 
a posta kézikocsiiáról 

(A Délmagyarország munkatársá-
tól) Vakmerő lopás -történt az el-
mult napokban a kétegyházi pá-
lyaudvaron. Ismeretlen tettes feb-
ruár 10-én az eleki postahivatal ál-
tal Lökösháza—Budapest 65. számú 
mozgópostához indított pénzeszsá-
kot leemelte a posta kézikocsijárót 
és eltűnt vele. Amikor a lopást pár 
perc múlva felfedezték, a tettest 
már nem sikerült elcsípni, pedig 
az egész pályaudvart és környékét 
átkutatták. 

A szegedi postaigazgatóság fel-
jelentést tett az ügyben és csendőri 
és rendőri hatóságok erélyes nyo-
mozást indítottak meg. A posta-
igazgatóság azt, aki közvetlen ada-
tokat szolgáltat a tettes kinyomo-
zására, vagy nyomravezeti a ható-
ságokat, 1000 pengő jutalomban ré-
szesíti. 

— 

Légoltalmi rádióelőadás-
sorozat 

Budapest, február 15. Február 
22-én megindul a rádióban a hon-
védelmi miniszter légoltalmi rádió-
előadássorozata. Az előadások min-
den hétfőn, kedden és csütörtökön 
6 és 9 óra közötti időben lesznek. 
Illetékes helyről felhívják a kö-
zönség figyelmét ezekre az elő-
adásokra, mert azokból a légolta-
lom legújabb tapasztalatairól tájé-
kozódhatnak. Az előadások min-
denki részére egyforma hasznosak 
Különösen a házlégoltalmi őrség-
parancsnokok, háztömbparancsno-
kók negyedévenkénti utánképzésé-
hez kapnak megfelelő anyagot é* 
kók negyedévenkéti utánképzésé-
hez kapnak megfelelő anvago és 
támpontokat. Ezzel a munkával az 
önvédelmi kiképzés lényegesen 
megkönnyebbül. Ezért a felsorol-
takra nézve az előadások hallgatá-
sa kötelező. (MTI) 

Széchenyi Mozi 
Ma 8, 5, 7 órakor 

A nagysikerű magyar f i lm! 

Valarout visz a viz 
Zilahy Lajos vi lághirü regénye. 

F ő s z e r e p l ő k : 

Karády Katalin, Jávor Pál, 
Pápay Klári. 


