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Ujabb borrazziát tartottak és most már 
harminc vendéglős helyett csak ketten hamisitanak bort. 

és súlyos esatban nyolcnapi elzárás. A hamisítók büntetése agytól ötmill'óig 
Mint ismeretes, a budapesti fővegyészi hivatal 

néhány héttel ezelőtt a szegedi rendörséggel kar-
öltve meglepetésszerű borrazziákat tartott a város 
vendéglőiben és bormérőiben. A borellenőrzésekre 
a földmivelé3i minisztérium egyik legújabb rende-
lete adott okot, amely szigorúan elrendelte a ven-
déglők és bormérők borkészleteinek vegyvizsgáló 
lát. Egyes konkrét esetekben ugyanis arra jött rá a 
fővegyészi hivatal, hogy a kimért bort néhol víz-
zel vegyítik a bormérők, megkárosítva ezzel a fo 
gyasztóközönséget. A fővárosi példák után Szege-
den is megtörténtek a borrazziák. 

Garay Jenő és Papp Elemér fővegvészek veze-
tésével rendőrök jelentek meg a szegedi kocs-
mákban és bormintákat veitek a készletekből. A 
vegyeiemzés azután meglepő eredménnyel zárult. 
Megállapítást nyert, hogy a szegedi bormérők kö-
zül több mint harmincan, köztük jónevü és el-
ismert bormérők hamisították vizzel a homokit. 

A hivatalos vegyeiemzés után a rendőri kihágási 
bíróságon Petkóczy Lajos rendörtanácsos és Stad-
ler István kapitány kihágási birók Ítélkeztek a bor-
hamisiló vendéglősök ügyében. A vendéglősök vé-
dekezésükben kivétet nélkül tagadták a hamisítás 
tényét és azzal védekeztek, hogy a söntésben lévő 
bor közé Igen könnyen keveredhet szódavíz s maguk 
sincsenek bebiztosítva arról, hogy a termelő, aki-

től a bort veszik, tiszta bortszállit-e a hordókban. 
Azonban a hivatalos és csalhatatlan vegyelemzés-
sel szemben a vendéglősök minden védekezése 
hiábavalónak bizonyult. A kihágási biróság min-
den esetben bűnösnek mondotta ki a borhamisító 
vendéglősöket és egyenkint a borhamisítás fokához 
mérten, egymillió koronától ötmillió koronáig ter-
jedhető pénzbirságra Ítélte őket. A kihágási bíró-
ság csak egy vendéglőst itélt el nyolcnapi elzá-
rásra, akinek uccai kimérésre szolgáló borában 
25 százaléknál is nagyobb mennyiségű vizet talált 
a hivatalos vegyeiemzés. Az Ítéleteket jogerőre emel-
kedés után közzéteszik a szegedi lapokban, sőt 
az Ítéletet a vendéglő helyiségében is kifüggesztik. 

A rendeletek értelmében a borhamisító vendég-
lősöktől az italmérési engedélyt is megvonják, 
ami felett minden egyes esetben a pénzügy igaz-
gatóság dönt, az Ítéletek jogerőre emelkedése után. 

Az elmúlt héten azután ismét borrazziát tartot-
tak azoknál a vendéglősöknél, akiket legutóbb bor-
hamisításon értek. A legújabb razzia borelemzése 
már kedvező szinben tünteti fel a szegedi vendég-
lősöket. Csak két esetben volt visszaeső bűnös, 
akik a marasztaló ítéletek ellenére is vizzel hami-
sították a bort. Értesülésünk szerint a borrazziákat 
állandósítani fogják, hogy sz élvező és fizető kö 
zönség érdeke meg legyen védve. 

| l f jf%A Szombat. Róm. kai. György vt. Pro-
• testűm György. Nap tel 4 ara 57 

ptntor, nyugszik 19 óra 1 perckor. 
Smaogyi'fcönyvtát nyitva a. e. iu—l-ig, d. u. 4—7-ig. 

• u s a m nyitva d. e. 10—12-ig. 
Egyetemi könyvtár (központi agyaiéra I. emelet) 

ayitva d. e. 8—l-ig, d. u. 3—7-ig. 
A színházi előadások délután 3 és este léi 8 

árakor kezdődnek. 
Szegeden a gyógyszertárak közül szolgálatot tar-

tanak : Frankó Andor Kálvária ucca 17 (telefon 225), 
Leinzinger Gyula Széchenyi tér (telefon 352), Mo-
csáry Sándor Kelemen ucca (telefon 391), Nindl János 1 

Petőfi Sándor sugárut 41 (telefon 777), Moldvány 
Lajos Újszeged (telefon 846), Tőrök Márton Csongrádi 
nugárut (telefon 364). Nyitás reggel fél 8, zárás este 
!ál 7 órakor. _ 

— A demokrat ikus ellensák pör t indított 
Seband i ál lamti tkár ellen. Budapestről jelen-
tik : A demokratikus ellenzék fa i ja i megbízták 
Palónyt Dezső ügyvédet a bűnvádi eljárás meg-
indításával Schaadl Károly fOIdmivelésűgyi 
államtitkár ellen csongrádi beszéde miatt. 

— A tanitók m e m o r a n d u m o t a d t i k á t 
minden képviselőnek. Budspestről jelentik: A 
Tanitók Egyesülete Országos Szövetsége me-
morandumot adott át a nemzetgyűlés minden 
egyes tagjának. A memorandumban rámutat-
nak azokra a sérelmekre, amelyek a fanitói 
kart az állami alkalmazottak státuszrendezése 
során érték. Kérik, bogy a státusrendeletnek a 
tanítóságra vonatkozó részét érvénytelenítsék. 
Az előmenetel sxempontjából állítsák vissza az 
1922 bői származó kultuszminiszter! rendeletet. 
Kérik továbbá, hogy a tanitók két százalékát 
sorozzák be a VI. fzelési osztályba. A nem 
állami tanítókat válasszák ketté, a kántortaní-
tók járandóságát terjesszék ki, úgyszintén ter-
jesszék ki a vasúti kedvezményt a nem állami 
tanitókra, végül, hogy a helyettes fanitói minő-
ségben eltöltött időt tudják be a nyugdíjba. 

— Nem kaptak a tisztviselők házhelyet a 
várostól . A varos tanácsa pénteken foglalko-
zott azzal a kérvénnyel, amelyet Öhlbaam Jakab 
törvénj széki irodaigazgató és báromszáz tiszt-
viselő társa intézett a városhoz, háromszáz 
házhelyet kérve vagy a Csongrádi sugárut vé-
gén lévő szérűskertek területén, vagy pedig a 
MOVE-nek kiadott telkeken. A tanács a kérel-
met most végérvényesen elutasította, mert egyik 
helyen sem állnak rendelkezésére házhelyek. 

— Átvet te a v á r o s a Zsétér-házat. A pol-
gármester utasítására Ftnyő Lajos műszaki ta-
nácsos egy mérnöki hivatali tisztviselővel pén-
tek délelőtt megjelent a Zsótér-házban, amely-
nek négy és félmilliárd koronáért történt meg-
vásárlását a belügyminiszter is jóváhagyta már 
és az épülethez tartozó ingóságokat, kályhákat 
és tűzhelyeket leltárba foglalva átvette. A ház 
végleges átvételére cssk május elsején kerül 
a sor. 

x Ma este 9 Arakor Lindberg hangver-
senye a Belvárosi Moziban. 

x Legszebb cfli kalapok elismert jutányos 
árban özv. Iricz Dezsőnénéi Oroszlán uccu 3. 

— Az egyetem gazdasági hivatala és a szegedi 
ipar . Kissé feszélyezett helyzetben vagyunk, ami-
kor kommentálni kell egy kijelentést, amelyet az 
ipartestület elnöke tett a kereskedők és iparosok 
nagygyü ésén és amely azt kifogásolta, hogy az 
egyetem gazdasági hivatala elvből nem dolgoztat 
szegedi iparossal. Szerintünk az egyetem gazda-
sági hivatalának mindent szegedi iparosokkal kel-
lene csináltatnia, elvből is, meg kötelességből is. 
A szegedi ipar sincs jobb helyzetben, mint az or-
szág bármely városának ipara és ha olyan köz-
intézmények, mint az egyetem, nem a szegedi 
piacon szerzik be szükségleteiket, akkor bizony 
érdemtelenül kárhoztatják jelentékenyen nagyobb 
sorvadásra, mint aminőt egyébként kellene át-
szenvednie a szerencsétlen viszonyok elháríthatat-
lan kényszere miatt. A polgármesternek bizonyára 
nagy befolyása van még az egyetem gazdasági 
hivatalában is. Ha elkerülte volna figyelmét az 
ipartestületi elnök nagyhorderejű kijelentése, ez-
úton figyelmeztetjük rál Meggyőződésünk, hogy 
nem fog késlekedni a közbenjárással. A város 
rengeteg áldozatot hoz az egyetemért, amelynek 
gazdasági hivatala viszont hozza meg azt az ál-
dozatot, hogy csak szegedi iparosoknál dolgoztat 
és szegedi kereskedőknél vásárol. 

— Kormányzói elismerés. A kormányzó az 
igazságűgyminiszter előterjesztésére megengedte, 
hogy dr . Siaad Lajos kúriai tanácsslnöknek 
nyugalomba vonulása alkalmából buzgó szol-
gálatáért telles elismerése tudlul adassék. 

z H á z t u l a j d o n o s o k Maros ucca 15. szám 
alaU vasárnap, április 25-én fél 11 órakor 
gyűlést tartanak. 

— Hazaviszik Tarnovba .Bem apó" h a m -
vait. Varsóból jelentik: Tamov városban, abol 
Bem tábornok született, mozgalom indult meg 
a hős hamvainak hazahozatalára, aki a török-
országi Aleppoban balt meg 1850-ben. Tarnov-
ban már meg is alakult egy bilottság, amely 
a tábornok földi maradványainak hazasiállitásán 
kivül diszes emlékmű készítését is célul tűzte 
ki. A bizottság kiáltvánnyal fotdult a lengyel 
nemzethez, hogy a nemes cél keresztülvitelét 
lehetségessé tegye és egyidejűleg felhívást inté-
zett a magyar nemzethez is. 

— Az áprilisi közgyűlés. Szeged város tör-
vényhatósági bizottsága sierdán, április 28-án 
tartja áptilisi rendes közgyűlését. A tárgysoro-
zaton szerepel többek között a Szentháromság-
uccai (elek megvásárlása is. 

— A Munkásbiztosi tópénztár büntetései . 
Néhány héttel ezelőtt ezrével bocsátott ki a 
Mnnkásbi t tositópénztár olyan felszólításokat a 
munkaadókhoz, hogy 15 napi elzárás büntetést 
kaphatnak, ha a pénztárnál fennálló hátralékos 
tartozásaikat nyolc nap alatt be nem fizetik. 
Ezek a felhívások érthető izgsiottságot keltet-
tek a munkaadók körében. Az egész rendel-
kezés tulajdonképpen az 1917-ik évből való 
4797. sz. háborús kormányrendeleten alapult, 
amely a kivételes hatalom alapján intézkedik 
elzárás büntetésekről. Ilyen büntetést azonban 
mindezideig egyetlen-egy esetben szabtak ki 
két napra egy olyan munkaadónál, aki a fize-
tést konokul megtagadta. Ma az ilyen bünte-
téssel való fenyegetés legfeljebb csak ronthatja 
a pénztár it a munkaadók kizitli viszanyt. 

— Hollós József felesége él. Hetekkel ez-
előtt egy temesvári hiradás alapján bejárta a 
sajtót az a hir, hogy dr. Hollós Jázsef volt 
szegedi orvos filesége Newyorkban meghalt. 
Ezt a híradást most megcifollák, az álhír forrá-
sát pedig nem lehet megállapítani. 

B ú c s ú h a n g v e r s e n y . A Tiszi-szálló zene-
kara ma este látszik a szezonban utoljára. Ez 
alkalomból a zenekar bálás köszönetet mond a 
szegedi közönségnek siíves támogatásáért és a 
ma esti buctuhangversenyre szivesen látja ked-
ves vendégeit. 

— Ipartestületi ünnepélyek. A pünkösdi ün-
nepek alkalmával a szegedi kamarai kerületnek 
két nagyobb ipartestülete: a makói és hódmező-
vásárhelyi rendez nagyobbszabásu ünnepélyt. A 
makói ipartestület most készült el székházának át-
építésével, melyet ez alkalommal pünkösd vasár-
napján óhajt rendeltetésének átadni. Az átépített 
székháznak van egy hétszáz személy befogadására 
alkalmas nagyterme, amely mozinak is használ-
ható. Az ipartestület vezetősége ugy tervezi, hogy 
délelőtt lesz a székház hivatalos felavatása, este 
pedig egyrészt az iparosság kulturális törekvései-
nek, másrészt pedig a nagyközönséggel való kap-
csolatnak a dokumentálására, az uj teremben 
kulturestét rendez, melyen az előadások megtartá-
sára a Dugonics Társaság néhány országos nevü 
tagját kéri fel. — A hódmezővásárhelyi ipartestület 
pünkösd másodnapján tartja zászlószentelési ün-
nepélyét, mely alkalommal a zászlóanyai tisztet 
gróf Bethlen Istvánnné fogja betölteni. A két ipar-
testület vezetősége az egységes rendezés érdeké-
ben összeköttetésbe lépett egymással és elhatá-
rozta, hogy az ünnepélyekre a kormány tagjai 
közül Bethlen István miniszterelnököt és Walkó 
Lajos kereskedelemügyi minisztert is meghívja. 

z P i r l a l 4s béci i legújabb modellkalapok kaphatók 
Bokor Antalné nöikalap szalonjában, Károlyi ucca 1. 
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TELEFON 5 
Pénztári 5 - 8 2 . I Í Április 24., 25-én, szombolon és vasárnap: 

. HARRY PIEt 
a bravurkirély legújabb filmje: 
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VAKMERŐ BRAVÚROK SOROZATA 10 FELVONÁSBAN. 

I. A karvaly fészke. 
II. A letartóztatott expresszvonat. 

III. A vonatrablók. 
IV. Egy rejtélyes lopás. 
V. P. Linkerton contra HARRY PIEL. 

VI. A szerelem próbája. 
VII. Linkerton (elsülése. 
VIII. Harry Piel vakmerő szökése. 

IX. A kelepce. 
X. Az ötpecsétes titok. 

Azonkívül: G a u m o n t Híradó. 
Előadások kezdete: Szombaton 5 és 7 órakor, vasárnap 3, 5, 7, 9 órakor. 


