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Világviszonylatban is 

jelentős felfedezés a szegedi egyetemen 
Dr. Gellért Albert szegedi egyetemi tanár a világ legtökéletesebb 

anatómiai készítményeit állítja elő 

A Kossuth Lajos sugárúti bonctan? 
intézőiben a magyar orvostudomány 
világviszonylatban is jelentős felfede-
zést telt. 

Azoknak, akik az anatómia fanitá-
sávai l'oglalköznak, nem szükséges 
hangsúlyozni a' szakszerű, eredeti ana-
tómiai készítmények fontosságát, me-
lyek nélkül a különböző képletek he-
Jyes térbeli viszonyát csak hézagosan. 
va«y <kjyáílalán nem tudnák elkép-
zelni s maradandóan megtanulni az 
orvostan hallgatók. Ennek fontosságát 
ismerte let fír. Gellért Albert egye-
temi lanár. 

Tíz évig végzett kísérleteket a 
probléma megoldására. Tudomá-
nyos kisértetell siker koronázta. 
és lökéseié* anatómia niuzcum 

technikát íesiezcít fel. 

I S i i é t e í e s múmiák 

Lapunk munkatársa laboratóriumá-
ban kereste fel a tudós professzort, 
uki részletes beszámolót adott mun-
kájáról lés bemulatta annak eredmé-
nyeit. 

Ittikor az aualoralat tuuzenm aj-
taja feltárult, a néző lábai a föld-
hcgyiíkereznek. Kél tökéiele* rir-
fl- é* nőt inelialak. A bőr s/.ino 
olyan, mint az élőé. Az arc Idfc-
jezétleljes, a formák tökéletesek. 

Nem viaszfigurák, sem festett szob-
rok. hanem a szegcdi intézet tökéle-
tes alkotásai: múmiák. Mosolygó gyer-
mekek és éiőlest benyomását keltő 
véglagok. Valamennyi kiállított rész, 
a szegedi laboratórium mestermun-
kája és dr. Gellért tudásának hirdető-
ié. -

l í k i professzor nz anatómia okta-
tásáról írott közleményben a kövelke-
r.őkel jegyzi meg: «Tapasztalásaim és 
sok európai anatómiai intézetben va-
ló megfordulásom alapján áltitom, 
liogy ameddig egy anatómiai intézet-
IXMI a múzeumi (tanítási) gyűjtemény 
kellő mértékben kiépítve nincs, addig 
olt megfelelő tanilás nem folyik.® 

A jól és tökéletesen képzelt orvos-
gciieráeió vágya indította cl kutató 
utján dr. Gellért Aliiért professzort. 

— Miután olyan fontos a jó és 
tökéletes anatómiai készítmények je-
lenléte a tudományos intézetekben, 
világviszonylatban miért találkozunk 
mégis a célnak nem tökéletesen meg-
felelő készítményekkel, tesszük fel a 
kérdést a professzornak. 

— A magam részéről a múzeumi 
technika eliianyagolásának legfőbb 
okát a szövettani technikának nz 
utóbbi évtizedekre eső rohamos fej-
lődésében Látom, amely uj kutatási 
(ehetőségeivel és korszakalkotó felfe-
dezéseivel természetszerűleg sokkal 
nagyobb vonzást gyakorolt a kutatóra, 
mini a látszólag kisebb jelentőségű, 
azonban a tanilás szempontjából elég-
gé nem értékelhető muzeumi technika 
fejlesztése. 

A beszélgetés további során dr. 
Gellért tudoinányszereteléről és a jó 
orvosképzést mindenek fóló helyc-
•éséről szerzünk tudomást. 

A11 almunk volt az eddig iomert 
eljárások által készült készítmé-
nyeket niejszen-.téíni. Ezek azon-
ban kivétel nélkül zsugorodóin 
Miauinak (el és színüket vesztik. 

Egyedül Bécsben folynak a szegedi-
hez hasonló tudományos kutatások, 
azonban közeiről sem olyan szép 
eredménnyel. A bécsi készítmények-
ből pedig hiányzanak az izom, ér és 
Ideg preparátumok. Dr. Gellért pro-
fesszor kutatásaival elődeinek egész 
primitív eredményeiből indult el, niert. 

a bécsi iskola eljárása szabadalmazva 
van. 

A szegedi kutatások tökéletes izom, 
ér, ideg és zsigeri preparentumokat 
mulatnak. 

A leliedezés nemzetgaz-

dasági jelentősége 

Dr. Gellért felfedezéseinek tudo-
mányos jelentőségén messze lutme-
nően, óriási nemzetgazdasági jelen-

'tősége is van. A bécsi példa igazolja 
' tételünket a legjobban. Az osztrákok 
; patentirozlalták eljárásukat — amely 
I megközelítő eredményeket som tud 
felmutatni. 

Amennyiben a külföld tudomást 
•zerez dr. Gellért eljárásáról, 
•negismert a készítményeket, lö-

i aaeges rendelésekre lehet szá-
mítani. 

Mikor az elvesztett háború nehéz 
anyagi helyzetbe hozta a nemzetet, 

nőm szabad elmulasztani égy lehe-
tőséget sem a gazdasági felemelkedés 
utján. Dr. Gellért tudományos felfe-
dezése minden bizonnyal á magyar 
tudomány tekintélyét csak öregbíteni 
fogja. Ezen túlmenően nem szabad 
elmulasztanunk a tudományos .siker 
nyújtotta anyagi előnyöket sem fel-
használni. 

Pillanatnyilag szerény keretek közt 
dolgozik az intézet. A kutató munka 
sikerrei végződött, 

a felfedezés eredményeit a kor-
mányzat feladata, a kiiiföhldel is-
mertetni és megadni a lehetősé-
get a tudósnak, hogy a nemzeti 

jövedelmünket gyarapítsa. 

Dr. Gellért Albert, szerény és az 
anyagiakat nem értékelő tudós. Felfe-
dezésének csak tudományos jelentő-
ségével foglalkozik. Eljárását sürgő-
sen szabadalmaztatni kell és célszerű 
propagandával a gazdag nyugati álla-
mok felé a kivileli lehetőségeket biz-
tosítani. 

Kiskereskedő szerepe 
az állami aparátusban 

Irta: Bozóky László » DIKSa. úgyv. elnöke 

D l l G Á S Z 
Üilot: Károlyi n. 3. 

Üzem Tápéi utc» T. fest, tisztit 

Régi kívánsága a kiskereskedők 
| társadalmának az, hogy minden 
kiskereskedőket érintő ügyekben 

' mindig és mindenütt hallgassák 
meg a kiskereskedelmet.. >ii kis-
kereskedők vagyunk közvetlen 
kapcsolatban a fogyasztók hatal-
mas táborával, nekünk panaszolja 
el minden buját-bánatál. Vonjanak 
be Léhát bennünket a tárgyalások-
ba. kérjék ki tanácsainkat, mert 
mi hasznos, a gyakorlati életből 

| merilelt útmutatásokkal szolgálha-
í tunk. Minthogy az ipari termékek 
rajtunk keresztül jutnak el a fo-
gyasztóhoz, .az ipari termelés igen 
fontos kérdéshez is bizonyára oko-
san szólnánk hozzá. 

A kiskereskedő nyugalmat, bé-
két, rendet és jólétet kiván az or-
szágnak és magának. Az uj kpr-
mány bejelentette, hogy államosít-
ja a bankokat. Vannak akik ezzel 
összefüggően a kisembereket és 
azok magántulajdonát féltik. Mi va-
gyunk a kisemberek és mi nem 
féltjük a magántulajdonunkat a 
bankok államosításától, Minket ne 
féltsenek és a mi hátunk mögé ne 
bujanak a nqgytőke urai! A lőkés-
rcud urainak a feje het fájjon azért, 
mert a bankok államosításával 
majd mi lesz a mi magántulajdo-
nunkkal? Van nekünk saját fejünk 
és fáj az eléggé egyéb dolgok mi-
att. Mi hízunk a demokráciában, 
amely államosít, — van azonban 
nekünk is várakozásunk és kö-
vetelésünk. Az államosított 1>an-
kok ne csak az iparvállalatok hol-
dingjai legyenek, hanem élő hitel-
szervezetet alkolva lássák el ol-
c»ó hitellel a vidéki kiskereskedő-
ket is, segítsék át átmeneti zava-
rain és támogassák azokat a be-
szerző szövetkezeteket, amelyek a 
tiszla szövetkezés szellemében dol-
goznak. 

Megmondjuk őszintén, azt akar-
juk, hogy a demokrácia alapelve, 
amely azt diktálja, hogy a dolgo-
zókról nem lehet nélkülük hatá-
rozni, sorsukról nélkülük dönteni. 
— végre vonatkozzon ránk is. 

Azt akarjuk és követeljük, hogy 
képzett kiskereskedőkel állítsunk 
olyan közhivatalok élére, amelyek 

B i z t o s H r l á i 
n p o l o f k A l u a k 

FRANKL-

féle Poleska-halá! 
Nemcsak a pólóikét, hanem 
petéit Is biztosan elpusztítja 
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Szent Qyorgytér 

a kiskereskedelem életfontosságú 
kérdéseiben intézkednek. 

Ezt követeljük, mert a kiskeres-
kedelem ügyeivel számos hivatal, 
minisztérium foglalkozik és e köz-
hivatalok élén és nincs egyetlen 
kiskereskedő sem. 

Véleményünk szerint nem mind-
egy az, ha valaki még annyira 
érti is a kereskedelem dolgát, ha 
még annyira tele is van — mond-
juk — jóakarattal a kereskedő 
iránt, — vagy, ha valaki maga is 
akliv kereskedő, aki nem felülről 
nézi, hanem belülről érzi a kiske-
reskedelem bajait. 

És ezt követeljük: mert. ha 
kormányban van paraszt és van 
munkás, akkor kell, legyen a kis-
kereskedelem ügyéit intéző hivata-
lokban, minisztériumban képvise-
lője a kiskereskedelemnek is. Ha 
a paraszt és munkás érett a hiva-
talra és megbízható a demokrácia 
kormányzása szempontjából, akkor 
az igazi kisember, a kiskereske-
dő is érelt a hivatalra és megbíz-
ható a demokráciának. A 3 éves 
terv alapos és maradéknélküli 
megvalósításának elengedhetetlen 
alapfellétele, hogy a képzelt és hoz-
záértő kereskedők ott legyenek, 
ahol a bank és hiteléletj a termelés 
az ármegállapítás, az árucloszlas 
és a külkereskedelem ügyeit in-
tézik. 

A kiskereskedők hatalmas tábo-
ra — több mint százezer kiske-
reskedő van az országban — azt 
várja, ha ez igy .lesz, csökkenni 
fog a számunkra óíy fontosfiés egy-
másnak nem ritkán ellentmondó, 
— de bennünket mindig anyagilag 
időben és idegben megkárosító ren-
deletek száma. Azt várjuk, hogy 
saját erős kezűnk lesz az állam-
hatalomban,. amely ügyeinket si 
kerre segili. 

Tudjuk jól, vannak akik a fenti 
követelések teljesítését nem látnák 
szivesen. És ezeknek én azt üze-
nem, vegyék tudomásul, hogy a 
kisemberek és ezen belől a kis-
kereskedők jogos követelései, — 
illetve jogainak megadását elhúz-
ni lehet, — Üt megtagadni soha 
többé nem. 
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szaionegyüftese! Kitűnő 
konyha! Porter sör csapon! Espresso ? Szo l i d á r a k ! 

I K t O U A L O I H 
A „Tiszatáj" 

legújabb számában elismeréssel kei] 
megemlékeznünk dr. Bibó István, a 
szegedi tudományegyetem politika-
professzorának »Értelmiség és szak-
szerűség® cimü Cilikéről. Ebben a 
mai magyai- helyzet vázolása után 
értékes visszapillantást vet a magyar 
értelmiség történeti kialakulására, 
inajd részletesen foglalkozik a ma-
gyar értelmiség mai politikai és tár-
sadalmi tudatával, végül pedig az úgy-
nevezett értelmiségi probléma meg-
oldásának elemeivel. Különösen öröm-
mel szólunk dr. Scheibcr Sándor 
cikkéről, amelyben Kálmány Lajos 
és Löw Immánuel levelezéseiből kö-
zöl eddig teljesen ismeretien leve-
leket. Pozsonyi Zoli/m a tiszaláji ke-
ramiakul túráról írott tanulmányát 
folytatja, Márai Sándornak pedig ere-
deti novelláját közli a lap. Gsuka 
János sKét centenárium® cimmel Pa-
sics Nikola és Markovics Szvetozár 
szerb szabadsághősökről értekezik. 
Madácsy László > Babits Mihály, a 
szegedi költő® cimü tanulmányában 
ad uj adatokat a nagy költő életéből, 
Kálmán László pedig színháztudomá-
nyi értekezésének első részét közli. 
A gazdag — talán túlságosan is gaz-
dag -, irodalmi részben Weöres Sán-
dor, Ertsey Péter, Darázs Endre, 
Donászy Italmán, Füssy László, Kö-
vesdi László, Moldvai Győző verseit 
olvashatjuk, ezenkívül Babits Mihály 
ismeretlen műfordítását Walt Whit-
manlól és Nyekraszov, Lermontov, 
Jeszenyin verséit Zeley Ferenc for: 

dilásában. 

Fekeie csillag orgovány felett 
cimü regény. A napokban Jelenik meg 
a «Kalandregényekr könyvsorozatban. 
Egy hires, öreg detektív emlékiratait 
tartalmazza a ltírhedt orgovány! bűn-
tettről, a Iléijas-banda garázdálkodá-
sáról és a feliéi-terroristák kegyetlen-
kedéseiről. Soha még enifól izgalma-
sabb Kalandregény nem jelent meg 
a magyar könyvpiacon. Regény, pedig 
minden sora valóság. A meggyilkolt 
parasztok, rendőrök, vasutasok, kis-
emberek vére* árnyai lebegnek a 
könyv lapjain, emlékeztetve azokra 
az évekre, amikor fekete csillag pis-
lákolt Magyarország föleit és amikor 
kegyetlen szadisták kezdték gyilkolni 
és rabolni a szegény magyarokat. A 
64 oldal terjedelmű, ízléses színes 
borítólappal ellátott könyv ára 1.50 
forint és kapható minden újságárus-
nál, dohány tőzsdékben és IBUSz-pa-
villonokban. 

B e f Ő Z Ő kellékek 
legolcsóbban 

Mfeiszfeiler Testvéreknél 
S Z E G E D 

Kölcsey utca 2, 

minden minőségben legolcsóbban 

KOVÁCS IMRE 
cukorka kereskedő 

Tisza Lajos körút 48. 

Telefon 2—45. 

Az Alföld legnagyobb táblaüveg 

és ü v e g á r u nagykereskedés, 

Körösi Géza 
Mérey u. 9. Telefon: 5-97 

Üzlethelyiséget 
keresek klaté forgalmas helyen leg-
alább egy kirakatta!, »Mtndoat Hzetekt 

Jeiftto 


