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Bíznak a Tudományos Tanácsban S p o r t 

és kutatásaikkal előmozdítják a 3 éves tervet áiU'"n mM"é3 

a szegedi tudósok 
Az ország tudósainak, kula 

tóinak további működése szem-
pontjából nagyje'entőségü az a 
tánv, hogy az országgyűlés el-
fogadta a Tudományos Tanács 
létesítéséről szó'ó törvényjavas-
latot. Ez az uj szervezet terv-
szerűbbé leszi majd a magyar 
tudományos munkát (Fs bizo-
nyára gondoskodik arról is, 
hogv a tudósok nyugodt éíet-
körii'mények között folytathas-
sák kutató munkájukat. Szege-
den különösen sokan fogadták 
őrömmel ezt a hirt, hiszen az 
egve'em falai kőzött állandóan 
ujabb és ujabb kisérlelek, or-
szág-világ által elismert fontos-
ságú tudományos kutató mun-
kák folynak. " ' 

Itt a z a ^ y h á r t y a l o b 
k ó r o k o z ó j a 

Dr. Ivanovils György, Kos-
suth-díjas professzor, a kórtant 
Intézet igazgatója érdekes uj 
kisértcleket folytat ifj. Koeli 
Sándor gyakornokkal. Magyar-
országon és általában Közép-
em-ó pában az utóbbi években 
járványosán lépett fel egy nj-
tajla betegség, az agyhártyalob 
Maga a kór orvosi nyelven •jó-
indulatai, azaz néhány hétig 
tart csupán és ritkán szed ha-
lálos áldozatot, de igen kelle-
mesen lefolyású. Ellenszerét ed-
dig nem ismerik. Ivanovils pro-
fesszornak sikerült egy Szeged-
re beszállított algyői íwleg kis-
fiú gerincvetőfolyadékában a 
kórokozó vírust felfedezuia Ez 
az élősdi olyan kicsiny, hogy 
a legprecízebb mikroszkóppal 
sem látható, a baktériumszürőn 
H átmegy. Az állatnkkal foly-
tatott kísérletek során azonban 
rájöttek, hogv a szürlet Is fer-
tőző. Megfigyelték a láthatat-
lan vírus szaporodását és igy 
azereztek tudomást léfezésérőL 
Valószínűleg ez az agyhártya-
lob egyedüli kórokozója. Az in-
tézet feladata most, hogv ennek 
a vírusnak életműködését, sze-
repét kimutassa és megtalálja 
hatásos ellenszerét. Az* ezirá-
nyu kísérletek már májusiján 
megkezdődtek és Igen eredmé-
nycsen haladnak. A professzor 
szeptemberben, az orvosok cen-
tenáris ülésén számol be eddigi 
kísértetetnek eredményéről. 

Ipar és t u d o m á n y 
Kísérletezik az intézet a tu-

berkulózis elleni gyógyszerek ér-
lékmérésévet is, szoros kapcso-
saiban az áUami "gyógyszergyá-
rak működésével. IJj tipusu 
gyógyszer. feltalálása itt a cél, 
amely a Magyarországon eddig 
csak kísérleti méretekben gvár-
toll négy-amino szaücilsavnális 
•okkal hatásosabb lenne. 

A Tudományos Tanács meg-
alakításával kapcsolatban Iva-
novils professzor ezeket mon-
dotta: 

— A tanács létesítésének !eg-
főbb jelentőségét abban Látom, 
hogy a tudományos munkát 
összhangba hozza az ország 
Ipari fejlődésével, adottságai-
val és a közegészségügyi szük-
ségletekkel. Tervszerűvé teszi a 
tudományos kutatást, de nem 
jelent semmiféle korlátozást, el-
lenkezőleg fokozottabb szabad-
Bágot. Az egyes tudományos in-
tézetek bizonyos irányú és 
mennyiségű munkát vállalnak el 
megliafározott terv szerint és 
azt megfelelő időn belül Igye-
keznek elvégezni. A vegyipari 
tanulmányt Irodával folytatott 

megbeszéléseink alapján a kór-
tani intézet munkája fokozot-
tabban beleilleszkedik a terv-
gazdaságira, cliemotherápiai kí-
sérleteinket a gyógyszergyárak-
kai való szoros együttműködés-
ben kívánjuk (efpíytatni. „ 

F e h é r p a t k á n y o k 
és e g e r e k k ö z ö t t 

Dr. Jancsó Miklós professzor, 
a gyógyszertani Intézet Igazga-
tója, szintén Kossulh-dijat ka-
pott kiváló kutaiári eredményei-
nek elismeréseként, egyébként 
ő az azulenol felfedezője, a la-
boratóriuma melletti iistáiló«-
han fogad, félreértés azonban 
ne essék, mert nem jámbor 
kérődzők, hanem parányi, ál-
landóan szöszmölölő rágcsálók 
hemzsegnek itt a ketrecekben. 
Fehér egerek, fehér patkányok, 
nyulak, tengerimalacok minden 
fajtáb*. A háború utáni nehéz 
idől»en úgyszólván minden tá-
mogatás nélkül, saját költségén 
szerezte be a ketrecek lakóit, 
kisérlelek céljajra. A legtöbb 
ketrecen kis cédula: * Tisztás 
felírással. Másokon »Iíaszná!t« 
felirat. A »tisztát allatok vidá-
man ágaskodnak, viháncolnak 
a ketrecben, a »hasznáütak« 
szomorúan gubbasztanak mint 
a beteg öreg ember. A padláson 
békák mint a szivizom-kisérle-
tek eszközei. 

H a r c a f á j d a l o m ellen 
A professzor munkatársaival, 

dr. Dirner Zoltán adjunktus-
sal és dr. Gábor Miklós tanár-
segéddel az idegtngerülefek ke-
letkezését, a fájdalom érzés ke-
letkezési mechanizmusát kutatja 
az érző idegvégek működésének 
nontos megfigyelésével. Újfajta 
jelenséget figvelt meg négy-öt 
hónappal ezelőtt megkezdett kí-
sérletei során, amelyről még 
nem szívesen beszél. Szándéká-
ra azonban következtetni lehet: 
az érzéstelenítésnek egv uj mód-
ját igyekszik megtalálni. Ed-
dig az érzéstelenített testrész 
minden tapintás iránt ís érzék-
telen maradt (gondol junk a fog-
húzás erőtti Injekcióra), azv uj 
módszer csak a fájdalomérzést 
szüntetné meg. 

— Bízom abban — mondja 
a professzor - , hogv a Tudo-
mányos Tanács fefállfásával 
megszűnnek eddigi kutatási ne-
hézségeink. Az intézet még terv-
szerűbben kívánja folytatni 
pharnakológíat mrmkáját, azaz 
a gyógyszerek hatásmechaniz-
musának, támadási pontjának 
vizsgálatát, melyik szerven vagy. 
testrészen keresztül gyakorolja 
hatását a gyógyszer az emberi 
szervezetre. A nem fertőző be-
tegségeknél ngyanis nem a kór-
okozóra, hanem magira a szer-
vezetre keH hatnia a gyógyszer-
nek. Ezek a kutatások uj, az. 
eddiginél hatásosabb gvógvsze-
rek felfedezésére vezethetnek. 
Észszerűbbé tehetjük igy a 
gyógyszerrendelést, hogy a beteg 
megvizsgálása után azonnal a 
legmegfelelőbb ellenszert tudjuk 
adni, másrészt a gyógyszeripar 
számára ts uj utakat tárunk 

Tiszavirág-halászcsárda 
Üdülés, szórakozás, zenelUjsze. 
gedi Tiszaparlon lefelé 5 km. 
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fel. A Tervhivatal már eddig 
is szépen támogatta munkánkat, 
most pedig további nagy le-
hetőségeket Iátok megnyitói ku 
tatásaim e'őlt. Várom kísérle-
teim eredményes befejezését és 
fokozottabb kedvvel készülök ez 
ujabb kísérletek megkezdésérc. 

A h o l eltörik a g u m i c s ő 
Dr. Fodor Gábor magánta-

nár, a szervesvegytant intézet 
helyettes vezetője az Idén Mó-
ra-dijat kapott tudományos 
munkájáért. Laboratóriumában 
33 fokos hőséé munkatársaival 
együtt fehér könenyben izzad-
nak itt. Egy csőben cseppfolyós 
levegőt állítanak elő mínusz 
200 fokon, a gumicső beléhe-
Ivezve kőkemény lesz és ugy 
törik, mint az öntöttvas. A lom-
bikból fátyolszerü, leheletfinom 
köd párolog. 

Mpgtudjuk, hogy különböző 
érdekes kísérletek folvnak az 
intézetben. A szabadságon levő 
dr. Brackner Győző professzor, 
az intézet igazgatójának elgon-
dolása szerint Fodor professzor 
dr. Kovács József tanársegéddel 
a lépfenebacil'us tokanyagának 
mesterséges előállításához ké-
szíti elő a szükséges kiindulási 
anvagot. Sztereokémiái kutatá-
saik eredményeiként uj mód-
szert ta'áltak az egymáshoz kö-
ze'álíó vegyületek tökéletes el-
választására. Ez gyógyszertani 
szemponttól Igen jelentős fel-
fedezés, mert hatásos vegyüle 
iet ei tudnak különíteni hatás-
talan rokonaitól. A másik Iató-
ratőriumi asztalon dr. AVein Já-
nos és dr. Kovács Ödön gya-
kornokok gyógyszeriparunk 
egvik igen fontos és még meg-
oldatlan problémáján kkérlelez-
hck. Természetesen szoros kap-
csolatban áll az intézet az or-
voskari Intézetekkel ts. 

T u d o m á n y a n é p é r t 
A Tudományos Tanácsra ke-

rül a szó. 
— Az az erkölcsi és anyari 

támogatás — mondja Fodor Gá-
bor —, amelyet a demokrati-
kus kormányzat ezáltal szá-
munkra kilátásba" helyez, termé-
szetesen további kötelezettséget 
is jelent számunkra. Intézetünk 
ezt már. régen, átérezte és már 
a felszabadulás óta a sok ne-
hézség ellenére felajánlót la min-
den képességét az ország újjá-
építésére. Igy tisztán tudomá-
nyos tevékenységünk mellett 
szoros összeköttetésben állunk 
a magyar gyógyszeriparral Is, 
négy uj eljárást dolgoztam ki 
munkatársaimmal fészben egé-
szen uj, részijén már Ismert, 
de itthon még nem gyártott 
gyógyszerek előállt ására. Nem 
légüres térben mozgó tudo-
mányt müvelünk, hanem azt 
akarjuk, hogy minden elméleti 
eredményünk az egész demo-
kratikus közösség, a réo javára 
váljék. Ezért szerveztük meg 
Pál Armanddal a mérnökszak-
szervezet szegedi vegvészalosz-
tátyáf, amelynek keretél>en az 
elméleti és ipari vegvtan min-
den korszerű kérdését heten-
lánt ismertetjük a dolgozók szá-
mára közérthető formában. Ez-
ért füztük még szorosabbra kap-
csolatainkat az ál'amositott 
gyógyszeriparral" Is, mert igy a 
bároméves terv sikeréhez a ma-
gunk tudományos eredményei-
vei gyakorlat! síkon Is hozzá 
akarunk iárulní. 

Kövesdt László 

G y u r i k é% Bénák i s J j f s a f k aStrAK csapatában 
Két labdarugómérkőzést ját-

szanak ma Szegeden a Nyári 
Kupáért a SzAK ujszegedí 
sporttelepén. 4 órakor kezdő-
dik a bevezető mérkőzés az 
SzMTE—Csongrád csa patai kö-
zött. A találkozóra a szakszer-
vezeti MTE ismét tartaléko-
son ál l k l 12 játékos — Cser-
halmi. Hődör. Nyári III. Mé-
száros, Fixmer, Buda, Virágh. 
Fogas, Harangozó. Bánáti, 
Honla. Király — közül közvet-
len a mérkőzés előtt jelölik 
ki n csapatot. A papírforma 

zeimél igéri. A főméTkőzés a 
Szeged—SaiBTC 6 órakor kez-
dődik. A Szeged csanatában 
több változást eszközölnek. 
Mint értesültűnk. az ujonc< k 
közül helvet kap ezúttal mér 
Bénák és Gyurik is. akinek az 
igazolása pénteken esie érke-
zett meg. \ találkozó kimene-
tele tekintettél'az estit mé-kö-
zésre. nvilf. Jegvek elvétel-
ben kiadóhivatalunkban ma" 
délig vásárolhatók. 

A Szeged vezetősége fel-
hívja rendezői figyelmét, hogy 

a szegedi csapat gyenge for-j délután 3 órakor pontosan Je» 
mája alapján Csongrád1 győ-' len jenek meg a pálván 

Miért nem kenia metf a Postás SE 
a Pálli-pályát? 

Mióta a Szegedi Postás SE-t 
átvette a postásszakszervezet, 
az egyesület fejlesztésében, 
illetve átszervezésében hatal-
mas lendülettel indült meg a 
munka. A postások a közeljö-
vőben többmilliós befektetés-
sel kívánják megépíteni a sze-
gedi nagv stadiont a felsővá-
rosi •Páíif-Rá.fyán. A területet 
a várostói már két éve kérik, 
nem tudni azonban miért, a 
kiutafás állandó huza-vona 
miatt késik. A legutóbbi ta-
nácsüléstől várták, a kérdés 
rendezését, kérésükéi azonban 
epittai sem teljesítették. Pe-
dig az e.zévi munkatervben a 
pálya bekerítése, talaijavitás 
és az öltözők felépítése sze-
repei amelyeket az őszi eső-
zések beállta után már nem 
tudnak elvégezni. Sérelmes a 

áftáfános sportérdekeire és a 
tömegsportotásra is, részben a 
munka és a sportolás megindí-
tása. részben a pályán lévő 
lelátó tönkremenése * folytán, 
amelynek faanyaga napról-
napra pusztulásnak van kitéve'. 
Az egyesület további tervei: 
atlétikai pátva. motor-pálya, a 
nézőtér stadion szerű kiépítése, 
tornacsarnok. feüett-uszod'a, 
nyilt-uszoda. tenisz-, kosárfab-
dapáiyák és céllövőpál va meg-
építése. amelyeket nemcsak a 
posta kebelében dolgozó spor-
tolók. hanem Szeged vala-
mennyi dolgozójának rendel-
kezésére kivénülik bocsátani. 
Éppen ezért Telhivjul: nz ille-
tékesek figreímél. támogassák 
a Postás SE kérésit, amely 
áldozatkészségével nemcsak a 
fiefyí. de az országos spőrlér-

lanácsnak ez a magatartása dtekckef ís előmozdítani igyék-
nemcsak a Postás de Szeged I sffk. 

Az atlétikai bajnokság 
második napja 

A Vasutas-stadionban ma 
: órai kezdettel folytatják a 

vidéki atlétikai bajnokságért a 
küzdelmeket. A verseny egyes 
számai, csakúgy, mini' a teg-
napi megnyitón, izgalmas és 
érdékes küzdelmeket ígérnek, 

oo a 

A SzIT Ságvári emlék-
verseny h í r e i 

Nagyszabású versenynek 
Ígérkezik a Ságvári vándordíj-
ért hétfőn kezdődő úszóver-
seny az ujszegedi uszodában. 

verseny kezdete pontosan 
délután 5 órakor lesz. A későn 
érkezők a küzdelemben m^r 
nem Vehetnek részt. 

•Szerdán délután 5 órakor 
kerül sor a Vasutas-stadion-
ban a Ságvári VűndoríEij atlé-
tikai versenyére. 

Augusztus T2. 13. "14-én In-
dul a röplabdébajnokság, 
amelynek színhelye az ülsze-
gedi 'MEFESz-pál va'. A verse-
nyek kezdete mindennap dél-
után 5 órakor fesz. 

Felhívjuk" a Ságvárf "Endre 
emlékverseny valamennyi szá-
mában résztvevő szervezetek 
figvetmét a pontos megjele-
nésre. mert a hiányzó, vagy 
későn érkező csapatok és ver-
senvzők a további küzdelem-
ből" törlik. 

oöo 

TEKE. 
Tekéző Alszővptség ma déle'ött 
10 órai kezdetlel tartja rendkí-
vüli tisztújító közgyűlését a Sze-
ged AK spórtotthonában. Kérik 
az érdekeltek pontos megjelené-
sét. 

A budapesti villamos Ganz 
tekecsapata ma reggel 8 órai 
kezdettel a VAOSz-al a Rákó-
ci-téri pálván barátságos mér-
kőzést játszik. 

AZ USZÜ és vízilabda Euró-
pa-bajnokságokat 1950-ben Bu-
dapesten rendezik. 

A TISZA tisztújító közgyűlé-
sét ma délelőtt tartják meg a 

Tisza Lajos-körul 79. szám 
alatti klubhelyiségben. 

A POSTÁS SE labdarugószak1-
oszlálya ma reggel 8 órai kez-
dettel Ifi és mezítlábas tobor-
zót tart a felsővárosi Pálfi-pá-
fyán. 

A NEPI BAJNOKSAGBA 
augusztus 15-ig lehet nevezni 
Schuszler György főtitkárnál 
(pénzügylgazgatóság). A verse-
nyeket augusztus 22-én kezdik 
meg. 

A SZFIE mai napra hirdetett 
közgyűlését elhalasztották-—au-
gusztus 15-re. A közgvülés kez^ 
dete délelőtt 10, határozatkép-
terenség esetén 11 órakor. 

A POSTÁS kerékpárosai ma 
Székesfehérváron versenyeznek. 

A TISZA augusztus 19—22 
közölt rendezi meg a Vasutas-
sbidionljan országos TV. osztá-
lyú kizárásos' versenyét. Neve-
zési zárlat augusztus 1B. 

AZ MRUMTE Nv. K. mér-
kőzését ma délután Makón ját-
sza le az MVSE csapatával. A 
találkozó favoritja a Tnalcöi csa-
pat. 

K" ssve»i8»iri i i l f iv R ü v a f a 

Kizárd ok. Az érdekképvise-
let alapszábálvának 11. szakasza 
alapján demokráciáé'lenes ina-

A Délmagyarországi""gatartásuk miatt kizárta tagjai 
sorától Galambos Ferenc és 
Somivódí Ferenc textil, illetve 
divatáru kereskedőket és Tamási 
Gyula ef tékkereskedöt. 

A kendöáru sorozat jegykö-
trles. A Texti'pjari Igazgatóság 
Belkereskedelmi Osztályának 
határozata alapján közöltük, 
hogv folvó hó 6-töl kezdődően 
a kendőáru (nyomott feiVendő, 
jőla, ternő stb.) sorozat jegy kő-
telessé válik. A gyáraknál tör-
tént 0-ika előtti fefizetéekre, 
amelyekre szállítás még nem 
történt, a sorozatjegyet szintén 
le kell adni. 

S 


