
Megható ünnepségen fogadták 
gyermekükké Ambrus Pista hadtárvát 

a vegykisérleti állomás tisztviselői 
(A Délmagyarország munkatársától) 

Kedves és lélekemelő ünnepség szín-
helye volt csütörtökön délelőtt a sze-
gedi állami vegykisérleti állomás fo-
gadóterme. Az állomás tisztviselői 
megható házi ünnepség keretében fo-
gadták gyermekükké a kis A m b r u s 
Pistát, a téli csatában a hazáért hősi 
báláit halt Ambrus József honvéd ár-
váját. Az ünnepélyes aktuson megje-
lent T ó t h ezredes, a badigondozó 
hivatal vezetője, vitéz G s i k y szá-
zados és a hadtest tiszti küldöttsége, 
továbbá a vegykisérleti állomás tel-
jes tisztviselői kara és egész személy-
zete. 

Kevéssel 10 óra előtt érkezett meg 
as intézet épületébe özvegy A m b r u s 
Józsefné talpig feketében, kél gyeime-
kével. Tizenegy éves Pista fia, aki 
most végezte jó eredménnyel az első 
polgárit, elfogódottan lépkedett édes-
anyja mellett, aki kisebbik gyermekét, 
az alig kilenchónapos Péterkét a kar-
ján vitte az ünnepségre, őszinte meg-
illetődöttség tükröződött az arcokon, 
amikor az özvegy két gyermekével be-
lépett az ünnepség színhelyéül szolgá-
ló fogadóba. A meghatottság csendjét 
T ó t h ezredes törte meg, aki a 
meleg elismerés szavaival méltatta a 
vegykisérleti állomás tisztviselői ka-
rának azt a hazafias elhatározását, 
amellyel Szanyi István Ifügazgató ösz-
tönzésére szeretetükbe és gtndorásuk-
ba fogadták a hazáéit hősi halált balt 
honvéd árváját. Isten áldását kívánta 
a tisztviselők nemes vállalkozásra, 
amellyel elsőkként matatnak példát 
ebben a városban a lelkes áldozat-
készségnek erre a magasztos mód-
jára. 

özvegy Ambrus Józsefné könnyek-
fői elcsukló hangon mondoti bálái és 
köszönetet a tisztviselőknek nemes-
szivüségükért és ígéretet tett arra, 
Pista fiát, aki immár nem apátlan 
többé és nem kell nélkülöznie az 
apai szeretet melegét és gondoskodá-
sá t istenfélő és hazájához bfi, lelkes 
magyar emberré fogja nevelni. 

Ezntán Ambrns Pista mondott kő-
mönefet és fogadalmat tett, hogy hősi 
halált halt apja nyomdokain kíván ha-
ladni, hogy méltó lehessen hozzá €s ba 
kell, majdan ő is követhesse apja ál-
dozatos példáját a mindhalálig j a t ó 
kötelességteljesitésben. 

Ezntán S z a n y i István főigazga-
tó mondott beszédet, amelyben 
Tóth ezredes szavaira válaszolva, sze-
rényen elhárította a köszönet és elis-
merés szavait. Csupán a lelkitsmere-
Vönk szavára hallgattunk — úgymond 
— és hazafias kötelességünket teljesí-
tettük, amikor a hazáért a legna-
gyobb és legszentebb áldozatot megho-
zott, hősi halált halt Ambrus József 
árváját fiukká fogadtuk. 

Bejelentette a főigazgató, hogy az 
sredetileg megszavazott havi segély-
összeget 50 pengőről havi 65 pengőre 
emelték és gondoskodás történt róla, 
hogy Ambrns Pista ősztől a Szent Ge|-
lért-konviktusban nyerjen elhelyezést 
Ugy eltartásának, valamint taníttatá-
sának és neveltetésének minden költ-
ségét szívesen és örömmel vállalják 
abban a reményben, hogy ezzel egy 
értékes embert adnak a magyar hazá-
nak. A tisztviselők figyelme a ruhá-
zatról való gondoskodásra is ki fog 
terjedni, a gyermek lelki és testi fejlő-
dését állandóan figyelemmel fogják 
kisérni és nemcsak az intézetben láto-
gatják majd meg, de vasárnaponkint 
gondoskodnak majd arról is, bogy a 
tisztviselők családi körében találjon 
szórakozást Az özvegy sorsán is se-
gíteni kívánnak, közbenjárásuk ered-
ményeként özvegy Ambrusnét már fel 
ia vették a dohánygyárba munkásod. 
•«k, de gondoskodás tőrtént a 9 hóna-

pos kisfiú ellátásáról és gondozásáról 
ia. 

özvegy Ambrusné és fia könnyes 
szemekkel köszönték meg Szanyi fő 
igazgatónak és az állomás tisztvise-
lőinek nemes cselekedetüket. Néhai 
Ambrus József, a hős szegedi honvéd, 
ha letekint az égi magasból, megnyug-
vással veheti tudomásul, hogy szeret-
teinek sorsa jó kezekben vap: gondos-
kodik jövőjükről a magyar szolidari-
tás. 

A Magyar Élettani Társaság 
vándorgyűlése Szegeden 

160 orvostudós részvételével 
104 előadás a vándorgyűlés három napjan 
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talmazza a részletes pontozási táb-
lázatot is. 

A kiosztás nagyjából már be is fe-
jeződött. Az eredeti tervek szerint na-
ponta mintegy 500 könyvecske kerül 
kiosztásra, azonban akadlak néhányan, 
akiket a gazdasági munkák folytatása 
akadályozott eddig az átvételben, így 
a kiosztást nem lehetett még lezárni. 
Eddig az összes érdekelteknek mint-
egy 90 százaléka átvette a könyveket, 
azonban a többiek is napokon belül 
megkapják, mert a cséplést csakis a 
gazdakönyv birtokában lehet meg-
kezdeni. 

(A Délmagyarország munkatársá-

tól) A Magyar Élettani Társaság 

ezévi vándorgyűlését Szegeden 

rendezi meg Jancsó Miklós pro-

fesszor, a szegedi egyetem hírne-

ves, f iatal tudósának eluöklésóvel. 

A háromnapos vándorgyűlésre nem 

kevesebb, mint* 160 orvostudós érke-

zett Szegedre. A Magyar Élettani 

Társaság X I I I . vándorgyűlésének 

színhelye a bőrgyógyászati kl inika 

nagyterme volt, amelyet a klinika 

igazgatója: Rávnay Tamás proíesz-

szor készséggel bocsájtott a nagyje-

lentőségű tudoraányos gyűlés ren-

delkezésére. A vándorgyűlés részt-

vevőinek közös étkezése a Horthy-

kollégium internátusának étkező-

termében folyik le. 

Az üléseket csütörtökön, Űrnap-

ján reggel 9 órakor nyitotta meg a 

vándorgyűlés elnöke: Jancsó Mik-

lós professzor. Jancsó professzor 

megnyitóbeszéde rendkívül szelle-

mes és közvetlenhangu volt s ezzel 

megszabta az előadások alaphang-

ját s: az élettani problémákkal fog-

lalkoz neves tudósok egymás kö-

zött őszinte hangon beszélték mog a 

legújabb kutatásokat és azok ered-

ményét. Az előadások tartama 

nem lehetett több, mint 10 perc, 

miután nem kevesebb, min t 104 elő-

adást jelentettek be a 'háromnapos 

szegedi vándorgyűlésre. Egy előadó 

csak egy előadást tarthatott s még 

igy is olyan zsúfolt program adó-

dott elő, hogy csütörtökön és pén-

teken reggel fél 9 órától déli fél 

9-ig, délután 3 órától este 8 ráig 

állandóan együtt voltak a vándor-

gyűlés résztvevői és egymásután 

hangzottak el az érdekesnél érde-

kesebb előadások. 

Az első két napon 80 előadás 

hangzott el s a nevesebb előadók 

között szerepel Szent-Györgyi Al-

bert munkatársaival. A záróelő-

adást a vándorgyűlés elnöke: Jan-

csó Miklós professzor tartja szom-

baton, amikor a Magyar Élettani 

Társaság X I I I . vándorgyűlése be-

fejezést nyer. 

A Közellátási hivatal raegkezdíe 
a gazdahOng vek kiadását 

Körülbelül 20.000 OtudukOnut Kerül kiosztásra Szegeden 

(A Délmagyarország munkatársá-
tól) Ismeretes, bogy a kormányzat a 
termelők számára gazdakönyvek ki-
váltását tette kötelezővé. Ezeket a 
gazaakönyveket a közellátási hiva-
talnál kellett minden termelőnek igé-
nyelnie egy bevallási iv kiállításával. 
A miniszteri rendelet módot ad arra, 
hogy a termelő a gazdakönyv kivál-
tásakor adja be vallomását és a sze-
gedi közellátási hivatal körzetébe 
tartozó gazdák nagyrésze élt is ezzel 
a joggal. Ez azután a gazdakönyvek 
kiállításával foglalkozó tisztviselők 
munkáját jelentékenyen hátráltatja, 
mert a késedelmes jelentkezés követ-
keztében munkatorlódás áll be. A 
közellátási hivatal egyébként már 
megkezdte a gazdakönyvek kiadását 
és naponta átlag ötszázai állítanak ki. 
Minthogy még folyton jelentkeznek 
ujabb igénylök, igy egyelőre még nem 
lehet megállapítani, hogy mennyi 
könyv kiadására kerül sor, azonban 
hozzávetőleges becslés szerint mint 
egy húszezerre teszik azoknak a gaz-
dáknak • számát, akiket a szegedi 
közellátási hivatalnak kell könyvecs-
kével ellátnia. 

A gazdakönyv kisalakú, zsebben 
hordozható könyvecske, akár a vásár-
lási könyv, amely ugy a tulajdonosá-
nak, valaminf a hatóságoknak fontos 
tájékoztatással szolgál, egyben pedig 
a termeivények értékesítésének pon-
tos ellenőrzésére is megadja a lehető-
séget. A könyv bevallási iv adatai 
alapján tartalmazza a gazda háztar-
tására és gazdaságára vonatkozó ada-
tokat, valamint a beszolsáltatási kö-
telezettség nagyságát. Ez szolgál a 

beszolgáltatás! kötelesség teljesítésé-
nek a gazdálkodó részére vaió nyil-
vántartására is. Minden gazda részé-
re annyi ilyen könyvecskét kell ki-
állítani, ahány községben önállóau 
vezetett gazdasága van. Ha a város, 
vagy község területén több gazdasága 
van, csak egy könyv állítandó ki. 

A gazda köteles a gazdakönyvét a 
beszolgiáltatási Ikötelességteljesilésébe 
beszámítható mindennemű termény,, 
termék, vagy állat eladásakor az áru 
megvásárlására jogosított kereskedő-
nek bejegyzésre átadni. A vevő köte-
les a vétel idejét az áru megnevezé-
sét, minőségét, tisztaságát, mennyisé-
gét a vételi jegy könyv és lapszá-
mát, továbbá a vevők nevét, vagy cé-
gét pontosan bejegyezni. Az áiunak 
megfelelő buza egységszámnak a be-
jegyzésére a vevő nem kötelezhető. 
Ha a könyv elvész, másodpéldányt 
csak busz pengő lefizetése ellenében 
állit ki a hatóság. 

A gazdakönyv tartalmazza a gaz-
da nevét, anyja nevét; családtagjai 
számát, de bevezetik az éves gazda-
sági cselédek és családtagjaik szá-
mát is. Feltüntetik a gazdaság terü-
letéi és a föld megoszlását, a föld-
adómentes területet, a kataszteri tisz-
ta jövedelem ősszegét, továbbá azt, 
hogy a földből mennyi a saját tulaj-
don és mennyit adott vagy vet: bérbe 
a gazda. 

A beszolgáltatási kötelezettség 
hitrom csoportba oszlik: a kenyérga-
bona, a zsír és a szabad választású 
beszolgáltatás. Mindegy'ket buzaegy-
ségben adják meg. A könyvecske tar-

A kisgyűlés a jövő héten 

tárgyalja a színházi ruhatár 

bérösszegének felemelését 

(A Délmagyarország munkatársá-

tól) Pénteken délelőtt 10 órakor dr. 

Tóth Béla ' helyettes polgármester 

elnöklésével kisgyülést előkészitő 

tanácsülés volt a városházán, ame-

lyen összeállították a jun ius hé 

PO-ára összehivott kisgyűlés tárgy-

sorozatát. Az ülésen megjelent dr. 

Tukats Sándor főispán is. A kis-

gyűlés munkarendjén száznyolc 

ügy szerepel, ezek nagyrésze azon-

ban kisebb jelentőségű ügy. Negy-

venöt földhaszonbérleti és haszon-

bórletátruházási ügy, harminegy 

gyalogjáróhozzájárulás összegének 

mérséklése iránt i kérelem elintézé-

se szerepel a tárgysorozaton, to-

vábbá nyolc tisztviselői nyugdíja-

zási és betegszabadságolási ügy. 

Érdekessége a tárgysorozatnak n 

színházi ruhatár és büffé bérleli 

összegének újból i megállapítása. 

Mindkét objektum bérbevételére 

dr. Virágh Béla cukrász, jolenlogi 

bérlő pályázik. A polgármesteri ja-

vaslat ugy szól, hogy a régi bérlő 

lényegesen felemelt bérleti össze-

gért, 15.000 pengőért kapja további 

három évre a színházi büffét és a 

ruhatárat. Szerepel még a tárgyso-

rozaton hat építési engedély kiadá-

sa. a városi intézmények részére a 

jövő óv harmadik negyedére Bzflk-

sóges kenyér és zsemlye szállításá-

nak, a várostanyai épület építési 

munkáinak vállalatbaadása, a bab-

tói és a balástyai fütermés haszno-

sítása. A nagyszéksósi tó, a Bilisi-

csi-tó és az alsóvárosi téglaégető 

gödrök nádtermósének értékesítése, 

két ingatlanvételi ügy. az Attila-

utca 19. számú városi bérház bérbe-

adása és a „Kettőshatár" vasút.' 

megállóhely eddigi nevének „Sze-

ged-Halastó megállóhelyre" való 

megváltoztatása-

A kisgyűlés hétfőn délután í 

órakor kezdődik a városháza köz-

gyűlési termében. 

Földcsuszamlás 
Gibraltárban 

Sevilla, junius 23. Gibraltárból ér< 

kező hír szerint a brit sziklaerőd ke-

leti oldalán súlyos földcsuszamlás 

történt. A becslés szerint egymillió 

tonnányi föld és szikla került mozgás-

iba. A földtömegek eltakarítása több 

(mint egy évet venne igénybe, a kato-

na i hatóságok ezért ugy határoztak, 

hogy inkább uj feljáró utakat építe-

nek a sziklaerőd földomlástól érintett 

[oldalán. (MTI) 


