
lem este a din rádióban beszédet ln-igo£at IsTelszÓHtotta a <Wn nfpet. 
tézett a dán néphez. Megköszönte a hogy őrizze meg nyugalmát és a ren-
betegsége mjatt tolmácsolt Jókivánsá-ldet." (MTI) 

fjigusztus 1-i5 uj magánépitkezéshez nem adnak anyagot 
Budapest, május 15. A fontos 

középítkezések olyan nagy mérték-

ben veszik igénybe az építőanyag-

termelést és az építkezés Céljára 

tronrlelkezésre bocsátható munka-

erőt. bogy a magánépítkezésok 

anyaga ós munkaerővel való ellá-

tása átmenetileg nem biztosítható 
Ezért a M. Kir. Ipari anyaghivatd 

ez év augusztus hó l-ig új magán 
építkezésre vonatkozóan, kezdési 

engedélyhez szükséges anyagfel 
használást igazolványt nem állít 
ki. (MTI) 

Két rendelet az elhanyagolt mező-
gazdasági ingatlanok megművelésére 

Kodály Zoltánt 
és Tamási Áront akadémiai 

taggá választották 
Ko!tay-Ka8tner Jenő és Cse f fkó 

Gyula levelező tagok lettek 
Budapest, május 15, Az Akadé-

mia nagygyűlésén, elnökké újból 
József főherceget választották meg. 
Másodelnök Vendl Aladár lett. A 
nagygyűlés megválasztotta az Aka-
démia ú j tagjait is. Az I. osztály-
ban tiszteleti tag lett Láng Nán-
dor. levelezőtag az A. alosztályban 
Cseffkó Gyula, a szegedi polgári 
iskola tanárképző főiskolájának 
magyar nyelvészeti tanára, a B. al-
osztályban Koltay-Kastner Jenő. a 
szegedi egyetemen az olasz nyelv és 
irodalomtörténet tanára, Kodály 
Zoltán és Tamási Áron. 

A I I . osztályban tiszteleti tag 
lett Baranyai Lipót, rendes taggá 
választották az A. osztályba Tom-
esáuyi Móricot és Szladits Károlyt, 
levelező taggá Bálás P. Elemért a 
kolozsvári egyetem jogi tanárát. 
Hellor Eriket, a kolozsvári egye-
tem büntetőjogi tanárát. 

A I I I . osztályban rendes tag lett 
a B. alosztályban Illyés Géza. vi 
té» Vendel Miklós, Jávorka Sándor 
és Neuber Ede, levelező taggá vá-' 
lasztották az A. alosztályban Er-
day-Gruz Tibor budapesti rk. ta-
nárt, a bölcsészeti kar fizikai-ké-
miai előadóját. Jendrassik Györ-
gyöt. a Ganz és Társa Bt. ve/ér-
igazgatóját, Egerváry Jenő egyete-
mi tanár matematikust, a B. alosz-
tályban Bellák Sándort, az általá-
nos kórtan tanárát és Maucha Re-
zső egyetemi magántanárt, kísé.let-
ügyi főigazgatói 

Igazgatótanácsi tag lett Kolos-
váry Bá l i n i valamint Kelemen 
Krizosztom pannonhalmi főapát és 
Grősz József kalocsai ér*ek. 

Oroszlány Endre a rendőrség 
uj vidéki főkapitánya 

Budapest, május 15, A Kormányzó 

a belügyminiszter előerjesztésére 

Oroszlány Endre rendőrfőkapitányhe-

lyettest, a m. kir. rendőrség vidéki fő-

kapitányává kinevezte. (MTI) 

O s z t á i y s o r s i e a v 
iőárusiiás és d o h á n y á r u d á m a t 

ugyanazon épület saroküzlethelyi-

ségében helyeztem át. 

Osváth István 
ndópalofa. Tábor n»ea 3, 134 

Budapest, május 15. A mezőgaz-
dasági fejlesztőről szóló törvény ki-
mondja, bogy minden birtokos kő-
teles a közérdek és as okszerűség 

törvényeinek megfelelő gazdálko-
dással heillesskedni az ország álta-
lános • mezőgazdasági termelési 
rendjébe. 

Kimondja további, h'ogy a ter 

més rendjének biztosítása vég%'t 
hatö*ági intézkedéseknek van he-
lye olyan ezetekbn. ha az Ingatlan 
parlagon maradásától kell tartani. 

vagy az ingatlanon folytatott gaz-
dálkodás ellenkezik az okszerű gaz-
dálkodással. illetve a birtokos a 
termelés rendjét a fennálló törvé-
nyes rendelkezések megszegésével 
súlyosan veszélyezteti. 

Báró Bánffy Dániel földmívelés-

Kgyi miniszter a tőrvény fenti In 

tézkedésoinek végrehajtásával kap-

esolatban most két rendeletet 
k i 

Aa egyik rendelet oe elvon, etkm 
nyagolt mesőgasdasdgi ingatlamoh 
ra vonatkozik, ahol a termoléal fand 

biztosítása céljából rövidebb ideig 
tartó beavatkozásra van csak azük-
ség, amely esetekben az illető vér-
megyei gazdasági felügyelőség Wr-
tokkeseló kirendelése útján gon-
doskodik a szükséges munkálatok 
elvégeéséröl. 

'A másik rendelet oly esetekre 
tartalmaz rendelkezést. araikot 
hosszabb időtartamú beavatkoait 
szükséges. Ilyen esetekben a vár-
megyei gazdasági felügyelőség «ia-
vaslata alapján gondnoksági eljá-
rás útján aa elhanyagolt mezőgaz-
dasági ingatlannak legfeljebb hat-
évi időtartamra szóló haszonbérbe-
adásával nyer biztosítást a terme-
lés rendje. (MTI) 

Ha 

BRKLLIANS 
ékszerről vnn szó, akkor menjen 

Fischer ékszerüzletbe 
SZEGED, Klauzál-tér S. 

V t e l , e l a d á s , c s e r e , a l a k í t á s 
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Tovább folynak a fővárosban 
a parazitarazziák 

Budapest, májns 15. A főkapi-
tányság tovább folytatja a hábo-
rús idők ..élősdlei" ellen indított 
razziákat. Most már külön csoport 
„a parazitákat üldözd" detektívek 
járják végig az éttermeket és kávé-
házakat. kutatva a feltűnően költe-
kező vendégek után. Péntek este az 
elsőosztályú előkelő éttermeket ke-
resték fel a detektívek. Először a 
Vetayorfc-kávéház éttermét látogat-
ták meg. Igyekeztek feltűnés nélkül 
igazoltatni a csendesen vacsorázó 
vendégeket, ennek ellenére néhány 
perc múlva nyugtalanság gyűrűzött 
végig az éttermen: a vacsora abba 
maradt, mindenki iratai után nyúl t 
A detektívek átnézték a személyi 
okmányokat majd a vendégek jö 
védelmi viszonyai felől érdeklődtek. 
Megkérdeztek, honnan kapják a fi-
zetésüket milyen összeg felett ren-
delkeznek havonta, ebből mennyit 
költenek háztartásra és általában 
az életfenntartásra. Az adatokat 
feljegyezték, majd tovább mentek 
asztaltól-asztalig. 

Az újabb ,.parazita"-íazaia híre 
gyorsan végigfutott a fővároson. 
Mire a detektívek a dunaparti ká-
véházakba értek, már majdnem 
mindenütt üres székek és bontott 
asztalok várták őket. A tegnap es-
ti razzia során különben egyetlen 
előállítás sem történt 

Megnyílt! 

Szeles Ambrus 
kárpitosmester, 

lakberendezési vállalata 

S Z E G E D , 
Attila ulca 2. 

Összeállították a Dugonics-Társaság 
Tömörkény-ünnepének programját 

Modell kalapujdonságok 
tökéletes szép alakitások legjutányo-

sabban 

özv Irllz Dezső né 
kalapüzlet. Oroszlán u. S. 400 

Férfi és női k a b á t j á t és ruháit 
legszebben f e s t i és t i s z t í t j a 

kelmefestő 
és vegy tisz-
t ító Üzem. 

üzlet: Mércy-utca 6b. Teletem 30*67. 
üzem; Cs&ba-utea Mk 

ROYAl 

(A Délmagyarorszdg munkatársá-
tól) A Dugonics-Társaság május 
28-án rendezendő Tömörkény ün-
nepnapjára szóles keretek között 
folynak az előkészületek. Az ünnep-
ség bárom részre oszlik. Délelőtt 11 
órai kezdettel leplezik le a múzeum 
előtti Móra-parkban Tápay Antal 
Tömörkény szobrát A szoborlelep-
lező ünnepség műsora a következő 
leszi J, Liszt Ferene: Magyar ün-
nepi dal. Előadja a Szegedi Egye 
temi If júság Énekkara a m. kir. 
Hunyadi János honvédgyalogezred 
zenekari kíséretével Vezényel Ker-
tész Lajoa karnagy. 3. Banner Já-
nos: Elnöki megnyitó. 8. P. Gulá-
osy Irén. a Dugonica-Társaaág ren-
des tagja: Ünnepi beszéd. 4. Tóth 
Béla helyettes polgármester átveszi 
a szobrot. 5. Bárdos Lajos: Zeng az 
Egekben-ülőt. Szent Béda himnu 
sza Babits Mihály fordításába:, 
előadja a polgári iskolai tanárkép-
ző főiskola énekkara. Vezényel: Szö-
gi Endre főiskolai tanár, a Dugó 
nics-Társaság r. tagja. 6. Szoborko-
9Zorúzis. (Bejelentendő május 21-ig) 
7. Himnusz. Énekli a közönség. 

A szoborleleplezés után nyílik 
meg a múzeum nagytermében a 
Tömörkény-kiállítás. A kiállítás 
Tömörkény István irodalmi mun-
kásságát és a rávonatkozó irodal-
mat valamint a szegedi vfzenjérók 
alakjait mutatja be. A kiállítás 
anyaga a Tömörkény-család, a Vá-
rosi Múzeum, a Somogyi-Könyvtár 
és Horthy Miklós-Tudományegye-
tem Magyar Irodalomtörténeti In 
tózete tulajdona. A vlzenjárók éle 
tét ábrázoló képek Dorogi Tmre és 
Gábor Jenő festőművész alkotásni. 
A kiállítást Sík Sándor alelnök 
nyitja meg. Vezet Krammer Jenő 
titkár. A kiállítás május végéig 
marad nyitva. Megtekinthető a ren 
des múzeumi belépődíj mellett. 

Délután 5 órai kezdettel a vá 
rosbáza közgyűlési termében felo! 
vasú ülést tart a Dugontes-Társn-ág 
a következő műsorral: L Elnöki 
megnyitó. 2. Tömörkény humora 
Irta és felolvassa Rntkal László 
bö!csé>zcttanhallgató. 3. Versek. Ir 
ta ó» fölolvassa Szabolcsi JSábor 
bölcsé*settatball?*tó. 4. Novella. Ir 
ta és félórássá Makra Sándor f* 

iskolai hallgató. 5. Tavasai verseket 
szavalnak: Csenei Magda. Gyulai 
Lenke, bölcsészettanballgatók, Purap 
Mária főiskolai hallgató. Zalányi 
Sámuel orvostanhallgató. 

A z e g y e t e m i é s f ö l s í r o k ! 

m u n k a s z o l g á l a t o s o k é i s z * 

táborozása 
fA Délmagyarorsxán munkatéréi 

tói) Szombaton déiutór 5 órai k w 
dettel az egyetem Szukovéthv-tóri 
nagy előadótermében tartottak aa 
egyetemi ée főiskolai hallgatók ön-
kéntes munkaszolgálatának ismer-
tető előadásait. Az előadások előtt 
Bán Ferenc, as egyetemi é i főisko-
lai hallgatók önkéntes nemzeti 
munkaszolgálata propagandaosztá-
lyának vezetője tolmácsolta az egy-
begyűlt fiatalságnak Szinay Béla 
altábornagynak, as önkéntes nem-
zeti munkaszolgálatosok főparancs-
nokának üdvözletét, majd felkérte 
Ladomerszky Béla görög katolikus 
lelkészt, volt munkaszolgálatost, 
hogy tartsa meg előadását a férfi 
mnukatáborokről. Ladomerszky rá-
mutatott a munkaszolgálat jelontö-
ságére. 

— Az önkéntes munkaszolgálat 
— mondotta — békében omágépi-
tés. háborúban honvédelem. Bárme-
lyik eset forogjon ls fenn *zonban> 
mindenképpen személyes belekap-
esolódás a magyar nemzeti élet 
vérkeringésébe. Az ismertető elő-
adás után Bán Ferenc általánoe 

képet adott * munkaszolgálatról 4-

felbivta az egybegyűlt hallgatósá-
got a minél számosabb jelentkezés-
re. Zalányi Sámuel orvoetanhallga 
tó szavalta el ezután Reményit 
Sándor: Egy eeame indul eímü ver 
sók Végül Fóris Ida. munkatábor 
parancsnok tartotta meg ismeret-
terjesztő előadását a női munkatá-
borokról. 

J é g s z e k r e n y e k 
elsőrendű kivitelben kaphatók 

Fekete N á n d o r n á l 
tfoesuth Uiűi-suttirut I I . » » » 


