
Szent-Györgyi Albert 
abadapestiegyetemtanára 

(Budapest. julius 3) A vallás- A 
közoktatásügyi miniszter elötafjéttlé-
gSre *r. Ideiglenes Nemzeti Kormány 
dr. S z e n t - G y ö r g y i Albertet, a 
eztíktJi egyetem világhírű profeaszorát 
a budapesti Pázmány Péter tudomány-
egyetem orvos végy tani tanszékére nyil-
vános rendes tanárrá nevezte ki. A 
szegedi egyetem és a tudomámus étet 
métt en fájlalja Szent-Györgyi A'betl 
elvesztését s reméli, hogy a ludomá-
nvos decentralizáció elvének érvénye-
sítése a jövőben megakadályozza azt. 
hosv legkiválóbb professzoraink sorra 
hagyják el szegedi katedrájukat. 

A la hó a háztulajdonos 
hozzájárulása nélkül is 
rendbehozaihatja a meg-

rongált l a k á s t 
Budapest, julius 3. (Saját ludősilónk 

lelefonjelenlésc,') A lakásrendeletekkel 
kapcsolatos országos intézkedések során 
mosl azt a döntést hozták Budapesten, 
bogv a lakásbérlő a bérbeadó hozzá-
járulása nélkül is jogosult a háborús 
események kövrtkezlébrn megrongáló-
dott épületekben egy vjzkagylónak és 
lefolyunek, valamint a WC helyreállí-
tásával, a hálózat vizsaivárgásának 
megakadályozását biztosító munkálatok 
elvégzésével kapcsolatos teendőket el-
végezte! ni. A beszámittís a bérösszeg 50 
szíizaJrkiiig terjedhet csupán. A javítás 
ézúkségessúget és árát a hatósággal 
kell irazollatni. A Ielőzőt jari tásáróíls 
rendeletet adott ki az újjáépítési kor-
mánybiztosság. 

3 6 8 5 h á z h e l y g é n y l ő 
AaCK«zfntban—aroptrmbrrbrH esztlik 

U a házhelyeket 
JSzeged, Julius 3j Mint ismelretcs, 

• kormánynak a földblrtokrefonn 
férrdeiet mellett tnl-ik nagyjclcntó-
fcége a házhelyakció.' amelynek célja 
bá-tulajdonnal nem rendelkező kis-
emberek házhelyhez juttatása. Ház-
helyet igényelhet minden ki egzisz 
beneia. akinek még nincsen házn és 
cincsen olyan helyzetben, hogy a 
segilöakció nélkül is hozzá tudiy 
Jutni. A házheh'jultalások ügyét, akár 
• földosztást, a földigénylő bizottsá-
gok végzik. Szegeden is nagyban foly-
m k már az igénylések, a városi 
bérház II. emeleti 19 es számú szo-
bájában kell jclcntkczniök azoknak, 
akik házhelyet akarnak iratnl. Szege-
den eddig 3855 házhely-igénylő jelent 
kezeit, do a jelentkezésieket" még nem 
zártát le, tehát számuk valószínűleg 
eléri majd, sőt tul is haladja a 
4000 et. 2111 azoknak a száma, akik 
törökösilésérU folyamodlak a föld* 
fg'nylő bizottsághoz Ezek azok a 
városi kisbérlők, akik bérföldjelken 
épületei emeltek. Most. hogy bérletü-
ket őrük IKMtil kapták meg, * ház-
hely örökJMlcséf is kérik. 

A házhelyigénylések és az őrökő-
sltcsi kérelmek elbírálására a nyáé 
folyamán kerül sor, a gazdasági év 
végeztével, augmztusban-szcptembcr-
bon pedig megkezdődik a házhelyek 
kiosztása. A városban 20Ó-100 négy-
szögöles telket adnak egy-egy igény-
lőnek a család nagysága és -cg.véb 
szűkséglelek szerint. Lehetőleg min-
den jogos Igényi kielégítenek, ezért 
sor kerül a körtöltésen belül levő 
valamennyi üres telek igénybevéte-
lére. A "telek árit nagyon olcsóra 
•zabfák, négyszögölen!.hit 3 pengői 
ken érle iürtai. léhát a legszegé-
nyebb ember Is hozzájuthat házhely-
hez. A házakat öl év alatt kell fel-* 
épittetnl. 

SZIKRA 
könyvek 

kaphatók 
a kiadóhivatalban 

Kigyulladt a villany a Széchenyi-téren 
Rüoribehozzák az eluakadt vezetékeket ac agéas ráraabaa 

(Szeged, julius 3) C h a j t o v i t a al-
ezredes, városparancsnok megbeszélé-
seket folytatott a város vezetőségével 
• város közvilágításának helyreállítása 
érdekében. A megbeszélések alapján a 
polgármester érintkezésbe lépett e 
villanvtéfep üzemvezetőségével, hogy a 
közvilágítás megindítható legyen Hét-
főn este már ki Hi gyulladt a villany 
égve* utcákon, ahol á vezetékek épek 
maradtak 

Ejfyéfőre ntgvon kevés hely van 
ilyen. A Belváros szivében a vezetékek 
teljesen sértetlenek, a Szccheoyi-tér 
lámpái hétfőn már világítottak, ezen-
kívül meg néhány helyen kigyulladtok 

az égők. Remény van rá, hogy OT** 
héten bttíU az egész városban lesz kórvildgités. 
mert a villanytelep > tagú vezetőgárdája 
•Iindult a vesetékszakadázok felkutatá-
sára. éa kijavítására. 

Chajtovica alezredes megígérte a 
város vezetőségének, ha a közvilágítási 
hálózat kijavítása teljes egészébea meg-
történik, gondoskodik róla. hogy ele-
gendő szén álljon rendelkezésre a vil-
lanytetepaek közvilágflá* céljára. Az 
alezredes ezt is kilátásba helyezta, 
hogy a közvilágítás teljes helyreállítása 
után messziütteti az éjszakai közlekedést 
kortfdozó rendeikezOt is. 

OQC 

Szegedi rendőrök versenye 
az újjáépítés hereiében 

Az I. sz. ófitübn versenyfelhívása 
(Szeged, julius 3 Az ország ujjá-

épilésc érdékéhen a szegedi rendőr-
ség 1. sz őrszobája versenyre hívja az 
összes belterületi és külterület! őr- i 
szobákat. A rendkívül érdekes és a 
demokratikus rendőrség szellemére 
jellemző verseny, pontjai a követke-
zők: 

Fokozni helytállásunkat a köz-
rend megvédése érdekébon. enge-
delmeskedés a feljebbvalók Iránt. 

Megveszteget heletlenség. szigorú-

ság, igazságosság, tisztaság, önzet-
lenség. emberies magatartás. 

A közösségért élő és dolgozó de-
mokratikus rendőr típusának meg-
teremtése. 
Mint értesülünk, a szegedi őrszo-

bák legénysége elfogadta a t l-es 
számú őrszoha kihívását é« hamaro-
san megindul a nemes versengéz, 
amelynek eredménye csak a demo-
kratikus rendőrség erősödése és tö-
kéletesedése lehet. 

A kegyelmes ur A Kegyein 
védekezik 

A német kommunista párt 
r első kiáltványa 

Budapest, fullus 3. (Saját tudósítónk 
telefonjelmtés-1 Budapestre érkezett 
hirek szerint a német kommunista párt 
1933 óla most első ízben kiáltványt bo-
csálot ki. amelyben a következőket írja : 

— „Mi rémet kommnnisták is hibánk 
vagyaik, mertnm hoztak létre kellő időben 
a munkások, parasztok és cteimiseg anti-
fr.s/srtaxrg< ségét, ametivtl el lehetett volna 
kerülni a német nép zsákutcába jutását." 

A német kommunisták tiz pontban 

állították fel programjukat F.bben 
szerepel a Hitler-rendszer és a nemzeti 
szocialista párt tökéletes felszámolása, 
a demokrata szabadságjogok helyreállí-
tása, a dolgozók védelme, a nagybirto-
kok felszámolása, az életfontosságú 
üzemelés elhagyott üzemek államosí-
tása. továbbá békés együttélés más né-
pekkel, végül pedig a "jóvátétel elisme-
rése. 

—oOo— 

Módosítják a vidéki mun-
kabérek megállapításáról 

. s z ó l ó r e n d e l e t e i 
'At iparügyi minisztérium rövidesen 

módosítja a vidéki munkabérek meg-
állapításáról szóló rendetelet. Az uj 
rendelet megjelenéséig a vidéki munka-
bérmegállapitó bizottságok nem alakul-
halnak meg, vagy ha már meg 
alakullak, nem müköilljeLnek. 

A népbiróság halálra Hólt 
egy budapesti posta-

altisztet 
(Budapest, junius 3.1 A népbiróság 

c s o m b ó k Lajos 35 éves postaaltisz-
tet n é p e l l e n e j bűntettéért halálra ítélte. 
A postaaltiszt ez év januárjában két 
Aréna-uti ház óvóhelyéről tiz embert 
magával vitt, maid felfegyverzett tár-
saival egyült a Grassalkovich-utcában 
mind a tiz áldozatot agyonlőtte és ér* 
lékeiket a uvilas banditik magukhoz 
vették. A haiálos ítélet ellen az elitélt 
felebbezett. . 

A Nemzetközi Vöröskereszt 
gyógyszert és élelmet 

küldölt Magyarország/a 
(Genf, julius 3) A Magyar Távirai 

Iroda jelentése szerint a svájci rádió 
közli, hogy a Nemzetközi Vöröskereszt 
genfi bizottsága 38 gyógyszerrel és élei-
miszerrel megrakott tehergépkocsit kül* 
dótt Magyarországra A gépkocsik már 
elindultak rendeltetési hekúkre. 

Jön:cfiie!cnés«l kiszolgálón.) felvé-
tetik. Délvidéki gyümölcsosarnok, Ke 
lemen u. 1. 

Tarlószántás homoktálalon 
Nincs még egy olyan talajféleség, 

mely annyira egyéni talajművelés! 
igényel, mint a homoktalaj. Szükséges 
tehát, hogy a homoki gazdák figyel-
mét felhivjuK azokra az időszerű la-
1 a jm unkákra, melyeknek megfelelő 
elvégzése után kaphatnak csak kellő 
erodmlnyekel. Ezek közül a jövő évi 
termelésre különösen homoktalajon 
döntő jelentőségű a tarlóbuktatás. 

Vidékünk mostoha éghajlati viszo-
nyai mellett ac elvégzendő talajmun-
káknál legelső szempont a vízgazdál-
kodás. Aratás után • talajban vissza-
maradt gyökerek és tarlóuraradvány 
kiálló részét olyan természetűvé vál-
nak, mint megannyi lámpabél. mely 
a talaj alsóbb rétegeiből a felszínre 
szivárogtatja a vizet, ahonnan azután 
a nyár! hőségben hihetetlen crorsa-
sággal párolog el. 

Nagyon Jól tudjuk, hogy a homok-
talajok javítása sürü trágyázássá!. Il-
letve szerves anyagoknak a talajba 
juttatásával — röviden a talaj hti-
musztartalmának növelésével •— vi-
hető keresztül. A homoki gazdaságok 
trágyatermelése viszont nagyon k'ca!. 
ezért meg kell ragadnunk ac alkal-
mat, hogy m tarlöszéntássat is növel-
jük a talaj humusztartalmát. 

A hnmusz a talaj beéredését elő-
idéző lalajbaktériumok elszaporodásá-
hoz nélkülözhetetlen, mert ezeknek 
tápanyagát képed. A baktériumok el. 
szaporodásához általában 30—35° C 
melegre van szükség, amely mellett 
a lalajbaktériumok a legjobban el 
hídnak szaporodni. A talaj Ilyen fokú 
hőmérséklete júliusnak felel meg. Te-
hát a rifv»7rfálfcndús mellett ea i« 

M! at egérr Shvoy-üaywf 
settnek tekintettük u t u . hogy 
vertük a tábornagy urat Szeg 
demokratikus közéletéből. Mo 
azonban ő támad. »Válttw»ak 
idők, változnak ac emberek* cfani 
cikkünkre vitéz dr. Shvoy KAlm.ü 
nyugalmazott allábornagy, a Mb t 
rus uszító, az ujaűtetű demotr ita 
a Szegedi Hírlapban válaszol MiaJ 
Faraghó közellátási miniszter k l j 
tűnő tanítványa ait fejtegeti *( 
laszában, hogy az Uj Nemzedéi 
amelyből 1937-ben elmondott 
szédeit idéztük, nem azt Irta, ar 
6 mondott. Természetesen akkmü 
a kegyelmes t»r nem igéni clt helyé 
reigazitástr 

De még ha mindac. amit a t U j 
Nemzedék tri, igaz is lenne, t e l j e j 
mértékben netpMHa as arclé i* 
• a t t i e g e a téves megnyilatkozni 
sait*. Hocy mennyire tehette jóvé 
őexelleiu i j ja bűneit, arra jellemződ 
hogy 1946 julltísában la e t e i l e J 
g e s a e f c minősiti a Seovjetunít i 
elleni minősíthetetlen rágalmait 
Mert így szólt az esetlegeden t ó 
vedő *demokrnta«: >a komm Intern 
kultúrát, vallást, erkölcsöket rom-
boló aknamunkáját . . .* , »sőtét, kó 
sőnséges bűnökkel terhelt nép <11 4 
Sedvjetunió vezető államférfi*! m í 
gött«, stb. Fzekután mégi* megiv 
mételjük: esetleg mégis fasisrtg, 
hítlerbérenc ea a vitéz, akt otrom-
ba »tévedéseit« még ma it eaeflm i 
geseknek meri beállítani. 

Nem igaz. hogy vitéz Shvey T i f f 
min nyugalmazott altábornagy 0 
magyar" fajvédő t á r aságnak. Tagj | 
valamilyen diszes kompániának e* 
nők nra önként lemondott tőt vén 
hatósági bizottaigl tagságáról. Ne 
mondott le, mért nem fa választi 
ták meg. annak nem volt tagja. 

A diszelnők nr csodálkozik, bőgd 
ugyanolyan Jellegű poíl'ikai ha fe r^ 
folyhat a demokratikus Magyarét^ 
-rágon politikusok etten, mtat T a n 
kats hajdani főíspánsága alatt. Me*4 
próbálja Így azonosítani a két rend^ 
szer módszereit és cey Byen dlsz^ 
elnökhöz méltatlan, persto aljaé 
szándékú ügyeskedéssel komprcH 
mlttálni a demokráciát. P.mléWeré 
tétjük egs- kis különbségre . 
bandája a népet és ennek veBetftif 
üldözte, a demokrária a nép ellené 
ségeít Tukats idejében akadtt%Tt»4 
karinak olyan konkurrensel 
ket két dudás néni fér meg 
csárdában alapon Is üldöztek 
voltak még olyanok is, akiket kar* 
louatiszihez méltatlan névtelen 1©̂  
velek utján elkövetett rágalmarSsd 
sal is üldöztek. 

A cigány Is védekezett. mfkof| 
azzal vádoilák. hogy repedten ad t« 
vissza a kölcsönkért fazekat. 11 
Sosé kértem fazekat kölcsön. 
Mikor megkaptam a fazekat, m i d 
repedt volt. 3. Repedés nélkül 
tam vissza a fazekat. 

Faraghó ét Shvoy kegyelme* M® 
igr védekezik. 

f t ahTná 
is, akU 

mg éo.^ 
tek, 

indokolttá teszi az aratás utáni azpn* 
nali tarlószántást. 

A fentieken kívül még égy célf* 
van a tarlószántáanak. mégpedig m 
gyomirtás. A tarlószántás mél>-séga» 
tO—12 cm. legyen, eltérően a »fe* 
ketetöldis' mélj-ségtöl, amely mind-
össze 5—fi cm." Ez a különbség adjt* 
meg a humuszképződéshez és a gyom-
magvak csírázásához a kellő nedves-
séget. 

A homoktalajt é v-n le csak kétazcE 
szántsuk, melyek közül ar eg}ik * 
tarlószántás legyen, a másik az 6«rl 
vetés előtt a ke'verőszantáa. a tavasz? 
előtt peoig az ö*zi mélyszántás. A 
többszöri szántást rirttőzzük és a 
gyomii-iüst boroiuilással végezzük. 
Tarlószántás után «>kvetlenül boj'Q-i 
uáliunjL 

A tevair!é«i Miatt sáf. 


