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Az atomátalakításnak
igen fontos lamikor az ember rájön arra. hoalkalmazása van és nagyjelentőségű gyan lehet szétbontani az atomot,
gyakorlati értéke lesz az orvostudoükkor a természet leghatalmasabb
mányban, ettől eltekintve gyakorla- energiaforrása lesz a kezében. Ezt
(A Délmagyarország
munkatárti jelentősége nincsen. Am az ember a világot k u t a t j á k most a modern
sától) ,,Atomátalakítások, elemi tesföldi élete folytonos küzdelem
az fizikusok, m á r eddig is meglepő és
tek átalakítása" cimü, nagy érdeklőenergiáért s a természet eddig az csodálatos eredménnyel.
dést keltő előadását tartotta
meg
ember rendelkezésére álló energiaA lebilincselően érdekes előadást
< sütőrtökön délután dr. Széli Kálforrásokban esak morzsáját juttatta a közönség tetszésnyilvánítása kímán professzor az Egyetem B a r á t a i
annak, a m i az atomenergiában rej- ! sérte és dí. Tóth I m r e mondott érte
Egyesületének szabadegyetemi előtőzik még kihasználatlanul. H a va- az előadónak köszönetet.
adássorozatában.
Aa előadást dr.
Tóth I m r e korniányfőtanáesos vezette be. hangsúlyozva, hogy az előmhissorozat első ciklusa lezárul ezzel aa előadással.
Ismertette
dr.
Sieti K á l m á n tudományos mnnkásságát és Kutatásainak jelentőségét,
mejd átadta a szót az előadónak.

dul! állapotban volt. hogy saját ét>
di kében a rendőrségen tartották.
Beznóczky Mihályt, reggel elenA
gedték a rendőrségről,
gondatlant
sápból okozott emberölés miatt otj
járás indnl ellene.

Dr. Széli K á l m á n előadását azzal
vezette be, hogy a közönséges fémek
nemes fémekké való átalakíthatóságát m á r 2000 évvel ezelőtt hirdette
iz a'éhimia. Aristoteles tételéből indult ki a kutatásnak
es az ága,
• mely szerint csak egy anyag van
• ez az anyag járulékai szerint változik. Az atomáfalakftásra vonatkS>.a vizsgálatok is eurtek a tételnek
jelentőségével foglalkoznak.

Belgrád, december 11. A szerb ni:
pel alaposan megtépázta a hónapok
óta tartó belső háború, amely legjobb
fiaitól fosztotta meg. Nta kivételével
nincsen szerb város, amely nem sínylette volna meg a harcokat. A hatalmas vérveszteségen felül eddig kerek
hárommilliárd dinár kárt okoztak al
összecsapások Szerbia belsejében. Ai
belgrádi lapokban néha egész oldata/
kat
beborítanak
a gyászjelentések
amelyek eléggé érzékeltetik a polgárháború veszteségeit. Legutóbb
Kracujc vácon követelt sok áldozatot »
rendcsinálás s a halottak közölt igei
sok a szerb pap.

Széli Kálmán professzor
előadása

Az előadó ismertette ezután az
Mom elnevezés eredetét, görög nyelven oszthatatlant, felbonthatatlan!
jelent. Ennek azonban először esak
szubjektív értelme volt,
tulajdonképpen az anyag legkisebb részecskéjét jelentette.
Dsalc a
későbbi
vizsgálatok vezettek a szahatos táfli y t szemlélethez. K é t elmélet állott
harisban egymással; az egyik a végtelenségig való oszthatóság, a mátik az oszthatatlanság elmélete volt.
A X I X . század végéig tartott
a
Karé, amely az alom'ös feltevés nagy
• ikerével végződött. M a ninBs m á r
olyan fizikus, vagy kémikus, a k i
ss a n y a g atomos Összetételében kételkednék.
Népszerűsítő módon és rendkívül
érdekes előadásban ismertette ezután dr. Széli professzor a negatív
és pozitív elektromosság összetételét, * radioaktív jelenségeket és
számszerű adatokkal próbálta a közönséghez közel Kőzni az atom-elmélet alapvető elemeit. M a j d vetített képekkel támasztolta alá a Wilson-féle ködkamarában
észlelhető
efomátalaknlásí kísérleteket lés elmondotta, Kogy a neutron felfedezése Oflrie és J o l i o f nevéhez fűződik. Beszélt Chedwirtc angol fizikns
nagyjelentőségű kísérleteiről és
a
Monte-Generoso bsúcsai között folytatott zivatar-kih'asználási
próbálkozásokról.
A bizmut, atom-átalakítási kísértetekről szólott, a rádium-E mesterséges úton történő előállításáról, végül röviden Ismertette
az
atomenergiával kapcsolatos kísérleteket
amelyek felhasználása beláthatatlan
távlatokat nyithat az emberiség számára. Aa emberiség egyelőre tehetetlenül áll az atomban
felismert
óriási energiakészletekkel szemben,
de jöhet idő. amikor az atomokból
felszabadított energia az elérhetetlennek hitt vágyálmok teljesnlésérck korszakát nyitja meg az emberiség történetében.
Az előadó befejezésként fölvetette aat a kérdést: rag-e gyakorlati
-laatéeén*
m - tawitoflil tei m a k i

Csiiíörföhftn tette le az esküt
Naguarhanizsa képviselőtestülete
dr. Daisaq Ernő alispán keztbe

Magyarksnizsa, december 11, (A Dél- I zsef kisgazda, Koncz Dezső oromhemagyarország munkatársától) Magyar- " gyesi római katolikus plébános, Lonkanizsa város njonnán kinevezett kép- ga József cukrász, Losoncz János füviselőtestülete csütörtökön délután 6 szernagykereskedő. Nagy Imre fürészórai kezdettel a kanizsai
városháza
gyári munkás, Paksánszki István kisközgyűlési termében ünnepélyes kere- gazda, dr. Sóti Imre ügyvéd, ny. várotek között alakuló közgyűlést tartott, si főügyész, Sóti Orbán középbirtokos.
melyen a kinevezett képviselők letet- Székely Vilmos kisgazda, Szommcr Káték az esküt dr B a j s a y Ernő várroly belvárosi római katolikus plébámegyei alispán kezei közé.
nos, Tóth Mihálv középbirtokon. VinMagvarkanlzsa megyei város kép- czer Géza rőföskereskedő, Vinczcr
viselőtestületének tagjai a következők: Nándor műbútorasztalos.
Hivatalból tagok: Barsy Iinre tűzKinevezett tagok: Bakav
Gyula
elemi iskolai igazgató. Bata
Dezső oltóparancsnok, Bata Ferenc városi
kisgazda, Bata Mihály Ferenc közép- pénztárnok, dr. Csiffárv Gyula T. o.
birtokos, Bata Sándor kisgazda, dr. aljegyző, dr. Drégelyi László közigazBatta Péter ügyvéd. Bábinszki Ger- gatási tanácsnok. Fehér László közgely kőzépbirfókos. Dobos
József gvám. dr. Gajó István városi orvos,
uriszabó. Dukai Szilveszter kisgazda. dr. Galló Imre I o. aljegyző, dr GeFarkas Ferenc a Katolikus Kör elnö- scbőpf Emil m. kir. tisztiorvos. Geszke, Fernbach Gyula ny. polgári iskolai telyi László számvevőségi főnök. dr.
tanár. György Ábrahám kisgazda. Jó- Józsa Lajos főjegyző, Komárv Árpád
na Gvnla bórhélvmester. Kávai Szil- állatorvos, dr. Lehel Pál polgármesveszter középbirtokos. Kelemen Or- ter. Muhi Sándor főmérnök, dr. Nagy
bán Ferenc földmunkás, Kiss Ferenc Dezső gazdasági tanáesnok. dr. Nagy
földmunkás. Kiss Lenhard cipészmes- Péter városi főügvész, dr. Szilágyi
ter, Kiss Mátyás kisgazda. Kókai Jó- Sándor városi orvos.
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reguvertlsziitAs közben

véletlenül aünoniötte a feleségét
egű domaszékl gazda
A csőben maradt löllenu okozta a tragédiát
(A Délmagyar ország munkatár- |
sál ól) Tegnap este fél nyole óra
tájban izgatott Hang jelentkezett a
szegedi rendőrség központi ügyeletén. Hegyezi József domaszéki gazdálkodó bejelentette, hogy
Beznóczky Antal domaszéki
földműves
véletlenségből
agyonlőtte, a feleségét. Kérte, hogy a mentők siessenek a M-M számú domaszéki
tanyába, h á t h a tudnak még segíteni
a szerencsétlen asszonyon.
A' rendőrség
részéről
nyomban
bizottság szállt ki a helyszínre cs a
következőket állapította meg:
Beznóözky Antal boldog
házaséletet élt a feleségével.
Egy szép
kisgyermekük volt, a Család ftzemefénye, akit féltő gonddal neveltek
Beznóczky rendes, szorgalmas ember; volt. úgyszólván minden idejét
a családjának szentelte. Tegnap este is együtt vacsorázott a család.
Négyen voltak, az anyós is Telük
lakott. Vacsora után Beznóczky hozzákezdett,
bogy
forgópisztolyát
megtisztítsa.
Ezalatt felesége varrn i kezdett, a kisgyermek a földön
játszadozott.
A gazdálkodó, mielőtt a tisztogatáshoz hozzákezdett volna, kiszedte
a tölténytárt;. M á r olajorta a forgópisotolyt. amikor feleség* figyel-

meztette, hogy vigyázzon, óvatosabban kezelje a fegyvert mert még
bejt csinál vele. Felesége megjegyzésére a gazdálkodó
kijelentette,
hegy ez kizárt dolog. mert. minden
töltényt kiszedett belőle•

FERENCJQZSEF
KESERŰVÍZ

Gyászjelentések,
liszt- és dohányhiány
Szerbiában

Az élelmiszerhiány mind jobbal
érezhető. Belgrád lisztellátását csak
ugy tudták biztositant, bogy Pancsova száz vagon búzát adott kölcsön
Bánátból tilos az élelmiszerszálltiáj
Szerbiába. A dohány drága kincs Szer*
biában. Minden vásárlókönyv tulajdonosa napi tiz cigarettát kap.
A napokban hire ment, hogy e l f o g
a gyufa és nem lesz utánpótlás. A közönség megrohanta a trafikokat. Néhány nap alatt hélszázezer darab gynfadoboz fogyott el. A közönség csak
akkor szüntette bc a gyufahalmozást
amikor hivatalos nyilatkozat közöltó
hogy elég gyufa áll rendelkezésre.
Nemrégiben olyan hirek jelentek
meg. hogy az utolsó szerb kormány
egvik minisztere, C s v r k i c s Vojké
áll az erdei szabadcsapatok
élén
Most a listát kiegészítik s
közlik
hogy még három politikus, volt képviselő csatlakozott n bandákhoz.

Egy éjszakát töltött
az ut melletti árokba fordult
kocsi alatt

— A k á r a földhöz is vághatom,
— mondotta és u j j a meghúzta
a
ravaszt.
CA Dclmagyarország
munkatárA következő pillanatban a fegyCsütörtökön reggel
Fogas
ver eldördüli
és felesége
hangtala- sától)
I
s
l
v
á
n
Aigner-telepi
lakos
értesítetnul eseti le a székről.
Beznóczky
azonnal feleségéhez ugrott, de a sze- te a szegedi tűzoltóságot, hogy körencsétlen asszonyban ekkor
m á r I zel a repülőtérhez a hatodik és hete*
egy kocsi
alig volt élet. A golyó a mellett ta- • dik kilométerkő között
lálta. főütőeret ért.
Rcznóczkyné lovastól az átokba fordult. A tűzoltóság kivonult a helyszínre, ahol
pillanatok
alatt
elvérzett.
kiderült,
hogy özvegy Kopasz Ká«
\ szerencsétlenség
után
Bezr.rezky félőrült állapotban
rohant relynó domaszéki lakos még szerdán
át a szomszéd tanyára és kétségbe- este hét óra tájban hazafelé igyeesve mondta el a történteket. Hegye- kezett a városból. Útközben lovastól
si a legközelebbi telefonhoz sietett együtt az árokba fordult a kocsija
és ő m a g a a kocsi a l á szorult. Egé-a
és értesítette a szegedi rendőrsékiáltozott
segítségért,'
get. A rendőri bizottság megállapí- éjjel h i á b a
totta. hogy a Psőre töltött pisztoly- senki nem j á r t arrafelé. CsiilörtlShó) a csőben lévő töltényt a gazdái
kön a kora reggeli órákban talált rá
hodó elfelejtette kivenni és ez okoz- Fogas István, a k i kiszabadította
ta
a
tragikus
szerencsétlenséget. Kopasznét és értcsítctto a tűzoltó*
Mire a mentők kiérkeztek, az asz
sápot, amely hamarosan |k i emelt »j
szonyban m á r nem volt élet.
a kocsit és a lovakat az árokból)
Beznóczky kihallgatása alkalmá- Kcpaszné a súlyos, fagyos éjszaka
val elmondotta, hogy a forgópisz- után sérülés nélkül hazahajtott Do(
tolyt nemrégen vette. Olyan felin- rr aszókra,

