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1 görögkeleti magyar 
egyházközség is kár 
városi támogatást 

(A Délmagyarorszag munkatársától.) A muít 
évben alakult meg Szegeden a görögkeleti ma-
gyar egyháziköziség, amelynek Doroszlai-Dáfdcs 
MHiály a megválasztott lelkésze. A görögkeleti 
inagyar egyház a várostól plébániai hivatal cél-
jaira háromszobás lakást kapott, melynek értéke 
évente 1000 pengőnek felel meg. Az egyház ve-
zetősége részéről most akció indult meg aronak 
erdekében, hogy a kisebbségi egyházaikhoz ha-
sanJóaíi, a görögkeleti magyar egyház is része-
sülbessen városi ké&zipénzsegélyben. Itt emiitjük 
meg, hogy a görögkeleti szerb egyiház évenkint 
1500 pengő városi támogatásiban részesül és a 
1935. évi költségelőirányzatába' a számvevőség 
ugyanezt az összeget állította be. A görögkeleti 
•magyar egyház elleniben a természetbeni laká-
som kivüi nem kap városi támogatást. 

Kiosztották a fotókiállítás 
dijait 

Szombaton nyilik meg az érdekes kiállítás 

(A Délmagyarország munkatársától.) Hosz-
bzu hetek munkája után a Magyarországi Ama-
tőrfényképészek Országos Szövetségének sze-
gedi csoportja létrehozta a kultúrpalotában a 
iotómüveszeli kiállítást, amelynek pénteken 
volt a sajtóbemutatója. A páratlanul gazdag 
anyagi kiállítás a szegedi amatőrfényképészet 
rendkívüli fejlődését mutatja. Közel 700 kéjp 
gazdagítja a kiállítást, az alföldi tájak szépsé-
géi, mterieurök. művészi fényképfelvételek 
nagy tömege. Az értékes kiállítás különben 
szombaton nyi'ik meg. 

A bíráló bizottság pénteken délután tartott 
ülésén osztotta ki a dijakat. A fotóamatörők 
közül a következő kiállítók kaptak dijat: 

MAOSz aranyérem Angyal József Debrecen, 
Szegedi csoport aranyérmei: 1. Tóbiás Dénes dr. 
Szeged, 2. Gruber Ferenc Sopron, Szegedi cso-
port ezüstérmei: 1. Lajos Sándor dr. Szeged, 2. 
llaury Gyula Debrecen, 3. Kletz Károly Miskolc, 
4. Benedek László dr. Szeged, 5. Gavallér Ferenc 
Szeged, 6. Thassy Ferenc Miskolc, Szegedi csoport 
bronzérmei: 1. Dugonits Ferenc Szeged, 2. Leskó 
Vilmos Szeged. 3. Lázi Lajos Szeged, 4. Buza Gá-
bor Debrecen, 5. Czabán Márton Debrecen, 6. Szabó 
Gyula Szekszárd, 7. Kovács Imre MAOSz Hitel-
bank, 8. Kerekes Béla Debrecen, 9. Baffay Sándor 
Balassagyarmat, 10. Sichermann István Photo Club 
Budapest, Saegedi csoport kitüntető oklevelei: 1. 
Techik Ferenc Sopron, 2. Versényi György Debre-
cen, 3. Tóth Gy. István Győr, 4 Hajós Pál József 
Debrecen, 5. Buzay Béla Photo Club Budapest, 6. 
Ka ss Albert báró Photó Club Budapest, 7. Heim 
Ferenc Sopron, 8. Angyali Andor Sopron, 9. King 
Nándor Sopron, 10. Orosz Margit Győr, 11. Mar-
tens György Győr. 12. Pöltinger Gusztáv Győr, 13. 
Málnásy Béla Miskolc, 14. Horváth János Eger. 15. 
Strauss Béla Szeged, 16. Kemenessy Tibor dr. Sze-
ged, 17. Witzenetz Márton Szeged. 

Tiszteletdíjat kaptak: Szeged tiszteletidiját Ke-
menessy Tibor dr. Szegőd, Rotary Club tisztelet-
diját Lázi Lajos Szeged, Kézműves Bank tisztelet-
diját Dugonits Ferenc Szeged, dr. Kogutowicz Ká-
roly tiszteletdiját Horváth Mihály Sopron, Mar-
tens György Győr, Zeiss Ikon tiszteletdiját Bárt-
jay Zoltán Békéscsaba. Foto Élet tiszteletdiját Tó-
biás Dénes dr. Szeged, Strauss Béla Szeged, Pál 
Armand Kecskemét, Leskó Vilmos Szeged (könyv-
díj). Vajda drogéria tiszteletdiját Witzenetz Márton 
Szeged, Leica drogéria tiszteletdíjét Gruber Fe-
renc Sopron. Afga tiszteletdiját Techik Ferenc 
Sopron, Kaufmann Imre dr. Szeged (kis plaket). 
Kodak tiszteletdiját Apagvi Géza Szegedi, Versé-
nyi György, Debrecen (ezüst). 
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Kei angol fiatalember 
Kellemetlen Kalandja a trianoni határon 

a magyar autózászló miatt 
A jugoszláv határőrök ujabb brutalitása 

(A Détmagyarország munkatársától.) Kelle-
metlen kalandban voit része tegnap délelőtt két 
angol egyetemi hallgatónak, akik európai tanul-
mányutjuk során Szegeden időztek néhány na-
pig. A két angol fiatalember: Charles Campbell 
ós Raleigh Barclay, az edinburghi egyetem 
hallgatói, saját autójukon utaznak egyik ország-
ból a másikba, Ausztriából jöttek Magyaror-
szágra és az volt a tervük, hogy innen tovább 
folytatják az utjukat Jugoszláviába, majd pe-
dig Bulgáriába. 

Tegnap reggel a két angoll fiatailember, akilk 
a Tiszában voltak megszállva, elindultak a sza-
badkai országúton a trianoni határ felé. Az volt 
a tervük, hogy Szabadkára autóznak és onnan 
folytatják utjukat Belgrádba. A vízumuk ren-
desen ki volt állítva és nem gondoltak semmi 
kellemetlenségre. A magyar határőrök szabá-
lyosan igazoltatták is az utasokat és átenged-
ték ókért a határvonalon. A szerb határöröknél 

ez nem ment üyen simán. Az angol egyetenú 
hallgatók ugyanis az autójukon feledékeny' 
ségből fennhagyták a magyar zászlót és igy 
akartak keresztüljutni a határon. 

A szerb határőrök ezt a legdurvábban aka-
dályozták meg. Nekiugrottak az autónak és le-
tépték a magyar zászlót. majd kényszerttették 
a két egyetemi hallgatót, hogy az autójukat 
visszaforáitsák Az angol fiatalemberek hiába hi-
vatkoztak arra, hogy rendes vizumuik van, a 
szerb határőrök nem engedték őket tovább. Aa 
angol egyetemi hallgatók erre visszajöttek Sze-
gedre és a szállodában felháborodva beszéltek a 
szerb határőrök brutalitásáról. 

A déli órákban a két angol fiatalember Bwt» 
pestre indult, hogy az angol követségen jetav 
tést tegyen a történtekről. Valószínű, hogy az 
incidensből kifolyólag diplomáciai eljárás is kv 

Novembertől kezdve 
átalányban fs fizethetik a gazdák 

a borfogyasztási adót 
Emelkedett a város borfogyasztási adójövedelme 

(A Détmagyarország munkatársától.) A köz-
gyűlés még a múlt év végén elhatározta, hogy 
a borfogyasztási adó fizetésénél bevezeti az 
áitaMnyozási rendszert. A pénzügyminiszter a 
közgyűlés határozatát jóváhagyta és értesülé-
sünk szerint a javadalmi hivatal az ősszel máir 
végre is hajtja a borfogyasztási adó átalanyo-
zásót. A hivatalban erre már meg is tették az 
előkészületeket és most azt számítják ki, hogy 
a bortermelő gazdák az utóbbi három év alatt 
mennyit fizettek be borfogyasztási adó ómén. 
A három év eredményéből fogják majd egyé-
nenkint meghatározni az adóátalányt. 

Az átalányozás már november elsején élet-
belép Szegeden, de nem kötelezőleg. hanem 
osupán azok számára, akik ezt kifejezetten 
kérik a javadalmi hivataltól. Az ősztől kezdve 
tehát kétféleképpen lehet fizetni a borfogyasz-
tási adót, akik ugyanis merni kérik az átalány o-
záist. azok továbbra is a rendes százalékot ró-
hatják le. Ha az áitalányozási rendszer beválik, 
akkor a könnyebb adminisztrálás érdekében 
ezt a rendszert általánosságban és kötelezően 
bevezetik. 

A javadalmi hivatal különben most felhívta a 
bortermelő gazdákat, hogy jelentse be azt 
a bormennyiséget amelyet a saját és háztartá-
suk szükségletére szántak. Ide számítják a sző-
lőgazdaságokban kommencióképen kiadott bor-
mennyiségeket is. A bejelentett mennyiségek 
után a borfogyasztási adónak csak a felét kell 
megfizetni. 

A város borfogyasztási adóbevétele külön-
ben az elmúlt félév alatt jelentős mértékben 
emelkeáett. Ennek egyik oka a multévi kiadós 
bortermés, de nem utolsósorban az is, hogy a 
borcsempészetet az utóbbi hónapokban sikerült 
a minimumra lecsökkenteni. A javadabni hiva-
talban a boreladások ellenőrzésére egészen uj 
rendszert vezettek be afimirégibem ás önnek 

eredménye, hogy most már mitidkevesefeb bori 
vornhatnalk ki az adóztatás alól. A borcseiw-
pészet azonban nem szűnt meg egészen és idő-
ről-időre ujabb és ujabb módokat találnak kt 
arra a osempésziek, hogy a borszállitményokaí 
az adóztatás alól kivonják. 

Elsőrendű tozifa Díszen 
házhoz szállítva, továbbá SZéM Szal-
ma és mindennemű takarmány kapható 
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K a l m á r L á s z l ó 
fa és takarmánytelepén, Kossuth L. s.-ut 70. 

írógépet Kelemennél 
vegyünk, részletre ie kapható 

Kelemen ucca 11» 

»efüttit f , paprikáját, paradicsomát 99 V I N D I I L ^ 
tegye el. A k k o r l e s z t a r t ó s Évek óta kiUtaíen bovMt 

gytlmölcskonzerv&ló azer. Kapható a héwitftnél: 
GERGELY gyógyszerésznél, 

Kossuth Lajos sugárut és nagykörút sarok. 109 

A K O N Z U M B A N 
Boldogasszony-sugárut 42. Kossuth L. sugárut L. 
V* kg. csokoládé 100 fillér 
* kg. kakaó 40 fillér 
1 liiter fehér asztali bor 46 fillér 
1 drb házi szappan, cca 40 deka 26 fillér 
1 kg. csabai kolbász 200 fölér 
10 deka ementháli sajt 24 fillér 
10 deka tearvaJ - ' 2A füléi 
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