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Nyolcnapi elzárásra és 100-150 pengő 
pénzbüntetésre ifélfék a ^misitott bort kimérő 

kocsmárosokat 
HZ IDŐ 
S Z E G E D : 

A szegedi egyetem földrajzi intéze. 
tének meteorologiai obszervatóriuma 
jelenti, hogy kedden Szegeden a hő-
mérő legmagasabb állása 18.2 fok Cel-
sius, legalacsonyabb 6.6 fok Celsius. 
A barometer adata 0 fokra és ten-
gerszinre redukálva reggel 755.1 m m , 
este 753.6 mm. A levegő relativ pára-
tartalma reggel 100 százalék, délben 
61 százalék. A szél iránya délnyugati, 
erőssége 1—3 volt. 

B U D A P E S T : 
A Meteorologiai Intézet jelenti este 

10 érakor: Hazánkban a nap folya-
mán voltak kisebb esők, egyes helye-
ken zivatarokkal, a Svábhegyen ke-
vés jéggel. A hőmérséklet a nyugati 
batáron 14—15 fokig, egyebütt átlag 
18 fokig emelkedett. 

prognózis: Változékony, egyébként 
javuló idő várható, helyenként még 
kevés esővel, lénveges hőváltozás nél-
kül. 

(A Délmagyarország munkatársától.') Emlé-
kezetes, hogy a kora tavasszal nagyszabású 
borrazziákat tartottak a szegedi kocsmákban. 
A repülőbizottságok bormintákat vettek ma- , 
gakhoz, amelyeket Budapestre küldtek fel 
megvizsgálásra. A mintákat egy vegyes szak-
értőbizottság vizsgálta felül és ekkor kiderült, 
hogy több kocsmában hamisított bort mértek. 
Ezek el len a kocsmárosok e l len a rendőrség 
eljárást indított és dr. Wéber Árpád kapitány, 
rendőrbiró kedden vonta felelősségre a meg-
vádlott kocsmárosok egyrészét borhamisítás és 
hamisított bor forgalombahozása miatt. 

A kocsmárosok tagadták bűnösségüket és 

azzal védekeztek, hogy ők ugy vették a bort, 
hamisitottan. A rendőrbiróság nem fogadta el 
a kocsmárosok védekezését, közülök ötöt bű-
nösnek mondott ki és a kocsmárosokat egyen-
kint 8 napi elzárásra és fejznkint 100—150 
pengő pénzbüntetésre, valamint a bűnügyi 
költségek viselésére ítélte. Azonkívül kötelezte 
az öt kocsmárost, hogy az Ítéletet jogerőre 
emelkedése után a sajtóban saját költségükre 
megjelentessék. A kocsmárosok az ítélet e l len 
fellebbezést jelentettek be és így az ügyet 
másodfokon a kerületi rendőrfőkapitány, bí-
rálja el. 

Belucfrosf Moxl Szerdától vaMrn&pig 

Négy pafíás. 
A legbájosabb énekes, zené», tánoos vigj&ték 

Janet Gaper * Gftarles Farrell 
főszereplésével 6« az 

(I|»zegedl versenyusrodn nvotáaáról 
késztllt eredem fel-vételeK. 

Elá&dAsok kezdete 5, 7 9, vasár- és ünnepnap 8, 5, 7, 9 órakor 

Korxó Moxl Szerdán én osOtSrtökSn 

ZOUO és KURU U&SSS3SSZ 
6 íelronásoB vígjáték és RIchord Talmadge bravnr-

fllmje: Leányszíjlitetés akadályoükal. 
Előadások kezdete 5, 7, 9, vasár- és ünnepnap 3, 5, 7, 9 órakor 

Kocsik súlyos szerencsétlensége 
a Kossuth Lajos-sugáruton 

A megvadult lovak beleszaladtak a szemeteskocsiba 

(A Délmagyarország munkatársától.) Súlyo-
sabb kimenetelű karambol történt kedden dél-
után a Kossuth Lajos-sugárut és a Puskás-
uoea sarkán. Az úttesten Poroszlay hentes-
mester kocsija haladt, amelynek lovai egy tar-
goncától megbokrosodtak és vad vágtatásban 
vonszolni kezdték a könnyű kocsit. A kocsi 
előtt egy szemeteskocsi haladt, i amelybe a 
megvadult lovak teljes erővel belerohantak. 

Az összeütközés következtében a szemetes-
kocsi bakján ülő Nóvák András 17 éves ta-
nonc leröpült a kocsiról és a kerekek alá ke-

rült, amelyek átmentek a szerencsétlen inason. 
Leesett a hentesmester 78 éves kocsisa is, 
Puhárszky József. A két sérülthöz kihívták 
a mentőket, akik e lső segélyben részesítették 
Puhárszkyt és Novákot, majd beszállították 
őket a közkórházba. Megállapították, hogy Nó-
vák András agyrázkódást és olyan súlyos 
belső sérüléseket szenvedett, hogy állapota 
életveszélyes. Puhárszky András a fején se-
besült meg súlyosabban. A rendőrség a baleset 
körülményeinek tisztázására uvomozást in-
dított. 

H 2 r e 2 c 
T C l R Szerda. Róm. kat. Magy. N. A. Pro-
•*"•/ testáns Etelka. Nap kel 6 óra 7 perc-
kor, nyugszik 5 óra 27 perckor. 

Somogyi-könyvlár nyitva hétköznapon délelőtt 
1« órától l-ig, délután 4 órától 7 óráig. A rnu-
zernn nyitva délelőtt 10-től délután fél 1 óráig. 

Egyetemi könyvtár (központi egyetem 1. eme-
let) nyitva délelőtt 8 - l - i g , délután 3—7-ig. 

Szegeden a gyógyszertárak közül szolgálatot tar-
tanak: Barcsay Károly, Széchenyi tér 12. Franki 
intal, Szent György tér 6. Gergely Jenő, Kossuth 
Lajos sugárut 31. Dr. Löbl Imre, Gizella tér 5. 
Moldván Lajos, Újszeged, Vedres ucca 1. Selmeczy 
Béla, Somogyitelep. 

— A badeni polgármester Szegeden. Kedden dél-
•jtán autón Szegedre érkezett Reinhardt F i e s e r , 
Baden-Baden polgármestere. A polgármesternek 
B e r z e n c z e y Domokos műszaki főtanácsos mu-
tatta meg a várost. Reinhardt Fieser szerdán megy 
vissza Budapestre, ahonnan néhány nap múlva 
hazautazik. 

— Kereskedők adóügyi értekezlete. A Szegedi 
Kereskedők Szövetsége nagytanácsa 12-én, vasár-
nap délelőtt 10 órakor a kereskedelmi és iparka-
marában értekezletet tart, amelyen az adófelszó-
lamlási bizottságok működésével, a forgalmiadó 
fázisrendszerével, csatornázási és szivattyuzási adó, 
közmunkák megindítása és az inségadó kérdésével 
foglalkozik. Tekintettel a tárgysorozaton szereplő 
fontos kérdésekre, az elnökség felkéri tagjait, hogy 
az értekezleten minél számosabban jelenjenek 
meg. 

— Aszálykár címén huszonhatezer pengő adó-
engedményt kapnak a szegedi gazdák. A pénzügy-
igazgatóság most kezdte meg a bejelentett és meg-
állapított aszálykárok elbírálását és az adóenged-
mények megállapítását. Ezerötven gazdánál állapí-
tottak meg olyan nagyfokú aszálykárt, amely az 
adóengedményt indokolttá teszi. A pénzügyminisz-
ter rendelkezése értelmében a szegedi károsult 
gazdák adójából összesen huszonhatezer pengő 
irható le. Mivel a pénzügyigazgatóságnak az ösz-
szes adatokat november végéig fel kell dolgoznia, 
kisegítő munkaerők rendelését kérte a pénzügy-
minisztertől. 

x Gyorsíróiskolában 10-én nyíló gyors és gép-
író kezdő tanfolyamra ielenikezés Honvéd-tér 4. 

— Cnneples kirakatok. Két hét sem választ el 
már az október 18. és 26. kőzött megrendezendő 
Magyar Héttől, amikor a kereskedők és iparosok 
kirakataiban kizárólag magyar áruk sorakoznak 
a vásárló közönség elé, hogy bizonyságot tegye-
nek a magyar ipari termékek kiváló minőségéről. 
Ünneplőbe öltöznek a nagykereskedőházaktól a 
legkisebb falusi boltig végig az ipari műhelyek 
kirakatai, hogy demonstráljanak, meggyőzzenek és 
lelkesítsenek a magyar munka megbecsülésére, a 
nemzet és saját magunk jövőjének biztosítására. 
A szegedi kamarai kerületben ugy a nagy váro-
sokban, mint a legkisebb falvakban is minden 
figyelembejövő cég résztvesz a kirakatversenyen. 
A munkaadó részére adandó dijakon kivül pénzbeli 
jutalmakat irt ki a kamara a legszebb kirakatot 
készítő alkalmazottak részére is. 

— A »Magyar Hét« az egész magyar nemzet 
minden egyes társadalmi rétegének harca a meg-
maradásért, önmagáért, egy szebb jövőért. A >Ma-
gyar Hét« október 18-án kezdődik és 26-ig tart. 

— Hatvannyolc jelentkező közül tizenöt gazda 
kap csak tenyészállat-hitelt. A földmivelésügyi mi-
nisztérium az intenzivebb állattenyésztés előfelté-
teleinek megteremtése érdekében kedvezményes hí . 
telt bocsájtott a gazdák rendelkezésére és ebből 
a hitelkeretből tizenegyezer pengőt tartott fenn 
a szegedi igénylők számára. A szegedi hiteligé-
nyek elbírálására a Szegedi Népbank kapott meg-
bízást. Ennél a pénzintézetnél hatvannyolc gazda 
jelentette be igényét és ezeket az igényeket a 
bank igazgatósága most bírálta el. A döntés meg-
lehetősen szigorú volt, a hatvannyolc igénylő kö-
zül mindössze tizenöt igényét találták elfogadható-
nak, a többit visszautasították. A visszautasítottak 
között van például egy tekintélyes gazda is, aki 
közel kétszáz hold bérleten gazdálkodik. így a 
tizenegyezer pengős hitelkeretből a szegedi gazdák 
mindössze háromezer pengőt használhatnak föl. 

— ötvenegyezerszázötvenhat pengő értékű bo. 
letta. A bolettarendszer bevezetése óta a szegedi 
városi adóhivatalban 51.156 pengő értékű bolettát 
fizettek le a gazdák köztartozásaik törlesztésére. 
Ezenfelül az adóhivatal 15.986 pengő értékű bo-
lettát váltott be. Az adóhivatalban ezt az ered-
ményt várakozáson aluli gyöngének tartják és 
számításuk szerint legalább háromszor ennyi ga-
bonajesvnek kellett volna eddig már befutni. 

Meghalt dr. Vas József 
Dr. V a s Z. József közkórházi rendelő főorvos 

tegnap hajnalban hosszas betegeskedés után meg-
halt. Dr. Vas József a köztiszteletben és köz-
szeretetben álló dr. Vas Ignác fia és 1891-ben 
született. Középiskoláit a szegedi piarista gimná-
ziumban végezte. Orvosi diplomáját 1914-ben á 
budapesti egyetemen nyerte. Még ebben az évben 
a szegedi városi közkórház szolgálatába lépett S 
onnan vonult be a következő évben hadiszolgá-
latra. Az összeomlás után vette át a kárház labo-
ratóriumának vezetését, melyet azóta kiváló szak-
tudással és közismert lelkiismeretességgel veze-
tett. A mult évben teljesült régi vágya: sikerült 
a laboratóriumot a technika mai vívmányaival^ 
összes modern eszközeivel felszerelnie s végezte 
most már fokozott lelkesedéssel önzetlenül, fizetés 
nélkül, önként vállalt munkáját . Tavasz óta sokat 
betegeskedett, már nem volt egész ember, augusz-
tusban egy nyári meghűléssel kapcsolatban ágy-
nak esett s többé nem tudta visszanyerni egész-
ségét 

Dr. Vas a szegedi orvostársadalom legkedvel-
tebb tagjai közé tar tozot t Szerénységével, szolgá-
latkészségével, kiemelkedő etikai felfogásával kar-
társai körében is csak tisztelőket és jóbarátokat 
szerzett. Bár gyenge, törékeny szervezete, beteg 
szive kíméletet parancsolt volna, soha semmi fá-
radságot nem ismert, ha valakinek szívességet 
valakinek jót kellett tennie s mindig az elsők 
kőzött volt az önzetlen, a kartársi érdekeket szol-
gáló munka vállalásában is. Ezt honorálta a sze-
gedi Orvosszövetség, midőn a mult évi tisztújítá-
son titkárrá választotta. 

Dr. Vas Józsefet tisztelőinek^ barátainak és kar-
társainak osztatlan tisztelete és szeretete kiséri 
utolsó útjára. Temetése csütörtök délelőtt 11 óra-
kor lesz a Tisza Lajos-körut 9. számú lakásáról. 

x Gondos szülő gyermekének Del Ka iskola-
cipőt vásárol. Kárász-ucca 14. 47 

— Andersen Nexő: A Frank-család. Tolsztoj N. 
L.: Mérceláb. Két nagyszerű munka pompás for-
dításban. Világosság-kiadás. Délmagyarország kői-
csönkőnyvtár. 

— Felhívás az állatvédő egyesület tagjaihoz. 
A Magyar Ornithológusok Szövetsége kongresz-
szusát 19-én, délelőtt 9 órai kezdettel a városháza 
közgyűlési termében tart ja meg. A kongresszusra 
ezúton is meghívom az állatvédő egyesület tagjait 
azzal, hogy minél számosabban megjelenni szí-
veskedjenek. L a n t o s Béla elnök. 


