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ültetett a kultuszminisztert székbe —
kapjuk a feleletet — és már csak ez ia
elég egy,értelműen kötelez, ha ezenkívül nem kötelezne meggyőződésem is,
hogy a vidék népének, de elsősorban a
legelhanyagoltabb paraszti
rétegnek,
tanyainak megfelelő művelődési lehetőségéről minden eszközzel gondoskodjam. Éppen ezért biztosítottunk Lehetőséget arra, hogy például a dolgozók
iskolái speciális tantervvel alkalmazkodjanak a falusi és tanyai lakosság
igényeihez, lehetőségeihez. A szegedi
pedagógusokat
hogy tegyenek

külön
is
.megkértem,
erre vonatkozóan
kon-

krét javaslatokat. Ugyanígy megvan a
lehetősége annak, hogy az általános iskolát is a falusi és tanyai lakosság testére szabjuk. Ebben a kérdésben külön
előkészítő munkák folynak néhány kitűnő szakember bevonásával.
(lökös)

Megszűnik
a banki euyhiány
(Budapest, május 31.) A jelenleg tapasztalható bankjegyhiány rövidesen
megszűnik, tekintve, hogy a jövö héten
már kibocsátásra kerülnek a 100 milliárdos

bankjegyek

is.

Kivégezték
a deportáltak hóhérát
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Hatezer doboz UNR R 4-halkonzerv
útban Szeged felé
A z e g é s z s é g ü g y i és s z o c i á l i s i n t é z m é n y e k , a k i s g y e r m e k e s
a n y á k részesülnek az adományból
(Szeged, május 31)
Jelentettük,
hogy Bárányos Károly népjő'éti miniszter felszólította a várost, közölje
a Szegeden levő terhes és szoptatós
anvák, valamint kisgyermekek számát, hogy ehhez arányltsa a város
részére kiutalandó
UNRRA-segély
mennyiségét. Még mielőtt a város
megadhatta volna a feleletet, pénteken megérkezett a városházára a
miniszter értesítése, hogy Szeged szamára kiutalt és már útba is lidttott
ragyobbnunnyl-égü halkonzervet a*
IINRRA adományából. összesen 6000,
egyenkint negyven dekás dobozt tartalmazó 125 láda konzervet indított
útnak Szegedre a népjő'éti miniszter.
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nyos vonatkozásban érinti a rákbetegség problémáját. Ezek szerint a két
magyar kutató rájött arra, hogy a rák
ugyancsak az élő sejt energiaállapotának bizonyos megváltozása. Árról azonban még nincs tudomásunk, hogy ez a
felismerés lehetővé teszi-e külső be
avatkozást a rákbetegség lefolyásába.
Dr. Szent-Györgyi Albert és dr
Gombás Pál kutatómunkájáról kiszivárgott fenti pár érdekes adat már
érthetővé teszi, miért kelt oN-an feszült figyelmet e két tudós munkája
amely uj fejezetet nyithat meg az
egész emberiség történetében.

Az értesítéshez mindjárt elosztást is
mellékelt. A konzervből elsősorban
az egészségügyi Intézmínyeket, liőrházaka', klinikákat keU ellátni, valamint a városi szociális intézmények:.!A terhes és szoptatós anyák, valamint a kisgyermekek részére 1681
dotozt engedélyezett a miniszter a
szállítmányból. Az intézmények ingyen kapják az adományt, a terhes
és szoptatós anyáknak, vai-amint a
Ifjúsági nap lesz vasárnap
gyermekeknek pénz ellenében szolgál
Szegeden
tatják ki. Egy doboz ára 16.000 adó'
pengő tesz. A konzervek kiosztása
(Szeged, május 31) A magyar demegérkezése után nvomban megke*. mokratikus ifjúság junius 2-án, vadődik.
sárnap országszerte magvar ifjúsági
napot rendez. A Szegedi
ifjúsági
egyesületek fölhívják a szegedi ifa
jakat 19 ennek
napnak megünnep
lésére és közlik a hap programját
Junius 2-ának előestéjén, szombaton
3 órakor fáklyás felvonulás. Gyulake-és a Kiebelsberg-téren, a Szí.VI székháza előtt. Vasárnan délelőtt fél 10
órakor nagygyűlés lesz a Belvárosi
Sviridov altábornagy levelében arra Moziban. Felszólalnak a MaDISz, a
leérte a miniszterelnököt, hogy ebben SzIM és a Független Ifjúság szőnokat.
az ügyben tegye meg a szükséges in- Dé'után 4 őrakor a Vasutas-sporttézkedéseket és közölje vele, hogy a páiyán sportverseny tesz, melynek
magyar hatóságok hol veszik át a ha- nrogramia: SzIM—MaDISz válogatott!
zaférő hadifoglyokat és deportáltakat. futbailmérkőzés. MaDISz T. E —SzIT—
SzEAC ökölvivő mérkőzés. Végül kosáriabda és atéltikal bemutató. Közben zenekar játszik és büffé ftH még
az ifjúság rendelkezésére. A sportversenyek után a legjobb Ifjúsági kuí •
turgárdák 7 órakor előadást tartanak
a dohánygyár kultúrtermében. Az előadásra a "belépés díjtalan.
keztében a nincstelenek
par.assza«
fordultak a megyei tanácshoz. Beadványukban kérik, hogy UJSzen'ívftn
községben a sváb lakóházak kiosztá- Gyermekbarát Egyesület alaki!
sát sürgőse i és soron kivüi pártatlan
Szegeden
és kltórőlag a nincstelenek érdekelt
képviselő bizottság vizsgálja felül.
(Szeged, május 31) A munkáspártok
Lapunk minden időben a dolgozók kezdeményezésére megalakul Szegeérdekeit képviselte és védte. A ma- den a Gyermekbarát Egyesület. Nagy
gunk részéről is a (egerélyesebben jelentőséggel bir ez az egyesület, mert
követeljük, hogv UJszeotlvánon rgy- a háború a legtöbbet az ártatlan
s?er már teremtsenek renaet. a pa- gyermekek ellen vétett. A háborús
,1 amazok- jgyréazét már eitávoiitot- néhézségekbőGTWfttr gyermekeinknek
ták, ideje hogv a házkérdés'oen ls ken a Jegtöbb részt váilalniok, annak
rendezzék a kérdést.
ellenére, hogy ártatlanok.
Jelemző. hogy egy többszöri mezőA Gyermekbarát Egyesület hivatagazdasági dipicynávai rendelkező min- losan pünkösdhétfőn alakul meg a vátakertész, akinek Jogosultságát az rosháza kőzgvüiési termében és ezt a
országos tanács állapította meg és napot az alakulófélben levő egyesület
akinek Személyéért nem egy falu ver- gvermek uzsonnáztatására ls felhaszsenyezne, hogy a termelésben és a nálja. Szegeden m á r mpg is indult a
kert-Magyarország megtoremtéséiter gyűjtés az uzsonnáztatási
akcióra
szaktudását a község rendelkezésére Értesülésünk Szerint a két munkásbocsássa, nem akarnak még öt hold párt kiküldöttei a mai napon járták
fö'det sem adni, pedig négy gyer- be a különféle üzemet és vállalatomeke és felesége van. Igv nem végez ka*, hogv a nemes célra adományoa tanács demokratikus munkát és kat gyűjtsenek.
Így sohasem tudjuk demokráciánkat
megerősíteni, vagy talán ezt nem is
akarja a tanács? Akkor pedig távozzon — sürgősen.
Teremtsenek rendet

19.000 magyar hadifogoly
deportált tér haza nyugatról

es

(Budapest, május 31.) Sviridov altábornagy Edgecombe tábornok kérésére értesítette Nagy Ferenc miniszterelnököt, hogy az angol katonai parancsnokság Németországból a közeljövőben

19.000 magyar
deportáltat

(Budapest,
május 31.) Ferenczy 8000 magyar
László csendőralezredes előtt, aki a magyarországi zsidó deportálások vezetője
és irányítója volt, péntek délután hirdették az újrafelvételi kérelem elutasítását Utána negyed 5 órakor az ítéletet kötéllel végrehajtották rajta.

hadifoglyot
és
szállít
haza.

A nincstelenek érdekeit képviselő bizottság
vizsgálja felül az ujszentivání sváb házak kiosztását

Bombamerénylet a milánói
kommunista székház ellen
(Milánó, május 31) Milánóban bombát doblak a Kommunista Párt székházára. A robbanás csak kisebb karokat okozott és senki sem sebesült
meg. Azt hiszik, a merénylet tettes*
az uj fasiszta szervezet tagja. A bombát egv gépkocsiból dobták kl. amely
a há* eiőtt Tetrobogot®

Sztójay junius 24-én
kerül a NOT elé
(Budapest, május 31.)
.által halálra Ítélt Sztójay
sainak bünperében Bojta
elnöke junius 24-re fűzte
lást.
'

A népbiróság
Döme és tárBéla, a NOT
ki a tárgya-

Uj postai díjszabás
(Budapes;, május 31.) A postavezórigazgatósáig. a posta, távíró, távbeszélő
és rádiódijakat újból megállapítottak
Eszerint a 20 gramos levél dija helyben
24KV vidékre 400, külföldre 1600 nuüpengö. A rádió előfizetési -dija 4000
müipengő. A díjszabás egyes tételeiről
a postahivatalok adnak felvilágosítás*.

Hain Péter és társai
kivégezhetek
(Budapest, május 31) Key altábornagy értesítette Nagy Ferenc miniszterelnököt, hogy a szövetségeseknek a halálra ítélt Hain Péterre, Koitay Lászlóra, Oreradi Norbertre és dr.
Radö Andrásra a nürnbergi tárgyalás során nincs szükségük és igy a
halálos iiéiet jogerőre emelkedés után
végrehajtható.
'

Súlyos pénzbüntetés
a fekete paprika és a hig
iföl miatt
teif
(Szeged, május 31) Az uzsorablróság szerdán foglalkozott paprikával
láncoló Hoffmann JánoS és Beck Antal szegedi kereskedők ügyévei. Hoffmann és Beck nagymennyiségű paprikát fekete áron adtak tovább, anéikü', hogy a paprika nagybani árusítására engedélyük lett volna. Dr.
VIto« tanácselnök Hoffmann Jánost
ké'mi lló a d ó p v g ö , Beck Lászlót pedig egyraimó adópengő megfizetésére
kötelez te. A vádlottak fellebbeztek,
uz itéiet nem jogerős.
AtuSzli Hona dorozsmai piaci árus
vizzei telhigitolt tejfölt árusított, ezért százötvenezer adópengő megfizetésére itétték.
'
i I

(Szeged, május 31) A Déimagyarors.róg hasábjain már több alkalommal foglalkoztunk az
u]*zentiván>
sváb kérdéssel és a sváb vagyonok
felosztásával. A makói földrendező
tanács azonban nem végezte munkáját a nemzet érdekeinek megfelelően és a házak juttatásánál nem a
törvényes rendeletek és demokratikus
eivek figyelembe vételével járt el.
Az etmult rendszerben a mezőgazdasági munkások szenvedtek a legtöbbet? és Ujszertttvánoit fcetjc*\i ki
voltak szolgáltatva a sváb gazdáknak.
Nem egy esetben tizenhatodén arattak. Most, hogy a község a sváboktői megszabadult, jogosan remélték,
hogy végre ház- és földingatlanhoz
jutnak és megkezdhetik aa
önálló
gazdálkodást.
A Sváb tulajdont képezett lakóházak a községi földigénylő bizottság
által való kiosztása megtörtént. Hivatalosan a juttatásban részesültek
reveit még nem közölték, a kiszivárgott hírek Szerint azonban kétségtelen, hogy a házak kiosztásánál nem
vették számításba a hfiznélküli mezőgazdasági munkások Jogos igényéitközségi földigénylő bizottság szabálytalan és Igazságtalan eljárása követ-

Szent-Györgyi Albert
legújabb kutatásai
az élet titkának n y o m á b a n
(Budapest, május 31.) Magyar tudományos körökben rendkívül feszül':'
figyelemmel kisérik dr. Szent-Györgyi
Albert, a Nobeí-dijas magyar tudós és
di-. Gombás Pál professzor, a fiatal, de
máris világhirü elméleti fizikus kutató
munkáját, amelynek középpontjában
most egy olyan kérdés áll, amely szakadatlanul foglalkoztatja az embert azóta. hagy gondolkozni kezdett: az élet
titka. A kérdés lényege a következő:

Szent-Györgyi Albert biokémiai kutatásai közben figyelmessé vált Gombás professzor eredményeire és arra a
gondolatra jutott, hogy esetleg hasonló
elgondolás volna alkalmazható az élő
sejttel szemben is. Megkezdték tehát
együtt a gondolatnak elméletté való
kifejlesztéséti, azután a kísérleteket is.
A kísérletek eredménye teljesen megegyezett az elméletileg előre kiszámított hatásokkal. Ezek szerint nagy mérkiilönibsép az élő sejt, az életet tékben eldönthető, hogy az élősejt bel-

mi a
jelentő fehérje-molekula
len anyag,
a szervetlen

és a szervet- sejében is megvan ez a
feltételezétt
molekula kö- speciális elrendezés. Dr. Szent-Györgyi

zött. A kutató munka egészen uj ered- Albert és dr. Gombás Pál leutatásának
mények és feltevések alapján indult eredményei, arra mutaitnak, hogy az
meg, ezeknek lényege az, hogy a bio- élet titkának nyomában
vanüak.
kémiai kutatást messzemenő mértékTovábbi kutatásaik során kétségteben fizikai alapokra helyezik át,
lennek látszik, hogy az egész életfolyaDr. Gombás Pál néhány évvel ez- mat, tehát az élőlény energiaállapota,
előtt nagyjelentőségű és eredményes életerejének a születéstől haláig tartó
kutatást végzett o fémek szerkezetének csökkenése egyet jelent a sej: energiavizsgálata terén. Eredményeinek lénye- állapotának egyirányú változásával, tege az, hogy a fémek szerkezete eltér hát magasabb energiaszintről alacsominden egyéb anyagokétól. A fémmo- nyabbra való leszállásával. Kutatásailekulákban kialakuló
energiaállapot kat móst terjesztik kd az élő szervezet
felfedezésére jutott, amely szerint az egyéb részeire. Megnyílik tehát annak
hanyatláelektronok nem állnak olyan szoros lehetősége, hogy az életerő
valamikor
meg tudösszefüggésben atommagjaikkal, mint sának folyamatát
más atomokban, hanem speciális mó- ják állítani, vagy éppen visszájára tudlatbavetédon, szabadabban mozognak az anyag ják fordítani külső energiák
belsejében. Az elektronoknak ez a spe- sével.
ciális elhelyezkedése magyarázza meg
Elterjedt már az a hir is, hogy a
a fémek elektromos vezetőképességét.( nagyjelentőségű kutató tnunJoa bizo-

i z egyetemi alkalmazottak
drágasági segélyének
kifizetésénél

(Szeged, május 29) Az
agyetem
gazdasági hivatal egészen különleges
módot eszelt ki, hogy magán segítsen az egvebemi alkalmazottak rovására. A kinevezett
alkalmazottak
ugyanis megkapják rendesen az úgynevezett drágasági segélyt közvetlenül az állami illetményhlvataltől, a
létszámfelettiek, szegődményesek
és
kl nem nevezettek segélyét azonban
Szegeden folyósítják. Az
egyetem
gazdasági hivatala ugv akar gondoskodni ezek kifizetéséről, hogy a gazdasági hivatalnak már kifizetett
mérési dijat felemeli minden áremelkedéskor, sokszor egy hónapban többször is és az igy befolyt összeget
használja fel az ideiglenes alkalmazottak fizetésére- Igy tehát az a furcsa helyzet áii elő, hogy a kinevezett
egyetemi alkalmazottak fizetik azTdetene« alkalmazottak arggasagx segélyét. Megtörtént ezzel kapcsolatban
hogy egy családos alkalmazott ilyen
módon a rendeletben megállapított
kétmilliárd helyett egymilliárdot kapott kézhez. Nem egyszeri elszigetelt
esetről van sző, mert az egyetem gazdasági hivatala eddig még minden
segély és emelés alkalmával így . gazdálkodott*.
A Magyar Kommunista Párt egyetemi szervezete ezért dr. Geréb Tibor
eivtárs, klinikai tanársegéd vezetésévei mozgalmat kezdeményezett aérótmeik orvoslására. írásba foglalt panaszukat nagyszámú egyetemi aika^
mázott irta alá a takarítóktól éa
ápolónőktől kezdve egészen a tanár1
segédig,
i

