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A Z ADO 
Megváltást kap 

a dohánytermelők egy része 
Ismeretes, liogy a kormány egyrészt általában 

csökkenteni kívánja a dohánytermelést, más-
n ẑt meg bizonyos dohányfajták termesztését 
egészen be akarja szüntetni. Evvel kapcsolat-
ban a dohánytermelésre engedéllyel biró ter-
melők már felihivást kaptak, hogy az engedé-
lyezett terület egy részéről mondjanak le öa-
ként. másrészt pedig hivatalból is korlátozták 
a dohánytermelésre engedélyezett területeket. 
Mivel más termelési ágra való áttérés a ter-
melőnek veszteséget jelent, a pénzügyminiszter 
80.000—1934. szám alatt rendeletet adott ki, 
amely nciini kártérítést biztosit a dohányter-
melőknek. Nevezetesen az a tenmelő, akinek 
dohánytermelósd területét a megejtett talajvizs-
gálat alapján egészben vagy részben, vagy szá-
zalékos alapon hivatalból elvonták, vagy ame-
lyik tenmelő az 1934. évre debreceni, szegedi, 
tiszai és kapadohányfajták termelésére jogosátó 
engedélyéről 1934 május 15-ig önként lemondott, 
kivételesen hozzájárulást kaphat. Az a termelő 
azonban, akinek az engedélyét más okból- pél-
dául jövedéki kihágás miatt elvonták, ilyen hoz-
zájárulást nem igényelhet 

A hivatalból végrehajtott területcsökkentés 
esetén a hozzájárulás összege az élvont teTület 
minden kat. holdja után 100 pengő. Töredék-
holdaknál negyedholdon aluli terület nem jön 
számításba — háromnegyed holdig félholdnak, 
azonfelül pedig egész holdnak kell tekinteni az 
elvont teriiletet. 

A hozzájárulást két részletben ós pedig ez év 
augusztusától és 1935. év juliusától kezdődőleg 
fizeti ki a kormány. Az első 1934. évre eső 
részletet mindenkor a termelő, tehát az enge-
dély tulajdonosa kapja meg és ugyanez áll a 
második részlotre is, ha az ingatlan a lilajdo-
nos. haszonélvező saját kezdésében van. Ha az 
jngatlan bérbe van kiadva s a bérlő ugyanaz, 
aki az előző évben is bérdte az ingatlant, ugy a 
hozzájárulás fele részben a bérlőt, fele részben 
pedig a tulajdonolt illeti meg. ha pedig a bériő 
más ugy a hozzájárulás második része tdjes 
®<?észében a földtulajdonost illeti meg. 

Külön segélyt kap az a termelő,, aki annak 
ellenére, hogy dohánytenmelési területe csök-
kent, dohánykort észéit nem bocsájtja el. ha-
nem azokat továbbra is mint dohánykertészeket 
alkalmazza. Ez a segély holdanként 6—12 pen-
gő. Ha egy kertész által megművelt terület a 
3 és háromnegyed katasztrális holdat megha-
ladja. ugy ebben a segélyben nem részesülhet a 
termelő. 

Az 1934. évre eső holdanként 50 pengős ter-
melési hozzájárulást csak csökkentett összeg-
ben kaphatja meg a termelő, ha egy dohány-
kertész által megmüvdt terület a 4 holdat 
meghaladja. A terület növekedésével 40. 30, 
majd 20 pengőre csőkken az első évi hozzájá-
rulás összege, mlg. ha 1934. évben a termelő 
aránylag nagyobb területet műveltet házilag 
mint 1933. évben, ugy hozzájárulást egyáltalán 
nem kaptat 

Az a termelő, akinek egész területét dvon-
t.'.k. kivételesen méltánylást érdemlő esetben 
még holdanként további maximálisan 25 pen-
gőt tevő termelési hozzájárulást kaphat Ez 
azonban csak a földtulajdonosokra vonatkozik s 
csupán kivételesen részesülhet abból a haszon-
bérlő is. 

A rendelet julius 28-án lépett életbe. 

Hétvégi autócar kirándulást szervez 
a Máv Szegedre 

Rendszeresitik az autocar utazásokat 

(A Dél magyar ország munkatársától.) A Máv. 
ujrendszerü autócarutazások rendezését vette 
tervbe. Egyelőre próbaképen az ország egyes 
részdt vonják csak bele az autócarutazásba, 
igy terv szerint legközelebb az Alföldre ren-
deznek autócarutazást. A cél az, hogy a ma-
gyaT közönség minél jobban megismerje az or-
szágot. s Értesülésünk saeriut az első vasúti 
autócar augusztus tizedike táján indul el Bu-
dapestről és állomásai a következő városok 
lesznek: Kecskemét Szeged Hódmezővásár-
hely, Szolnok. A második autócar Debrecenbe, 

Hortobágyra és Tokajra indul. majd Miskolc. 
Lillafüred. Tapolca, végül pedig Mátra- Párád, 
Gyöngyös és Hatvan szerepel még a Máv. au-
tóoarutazásainak augusztusi programjában. Ha 
az autócarkirándulás sikerül, ugy azt kedvező 
fizetési feltételekkel többször megismétlik. 
Egyelőre csak Budapestről a vidékre lesznek 
ilyen autócarutazások. de rövidesen megvaló-
sítják a vidéki városokból Budapestre történő 
kirándulásokat is. Ezek az utazások kétnapo-
sak lesznek és rendszerint szombat reggeltől 
vasárnap estig fognak tartant 

Szegedi Szabadtéri játékok 

CSÜTÖRTÖKÖN E S T E 
RENDKÍVÜL! ELŐADÁS 

J e g y á r u s í t á s valamennyi pénztárnál 

Nagy hossz a csikágói 
gabonatőzsdén 

Csikágó, augusztus 7. A csikágói gabona-
tőzsde tegnap az 1929. évi „őrjöngő napok"-ra 
emlékeztetett Az a hir, hogy uj hőhullám köze-
ledik a gabonatermő területek fdé, továbbá a 
rotterdami és a buenos-airesi gabonatőzsde 

szilárd irányzata rendkívül gyors áremelkedést 
idézett elő. A tőzsdén viharos jelenetek játszód-
tak le ós a látogatókkal tultömött teremben 
mindenki csak vásárolni akart. Ennek következ-
tében ujabb rekoráárfolyamok állottak dő. Az 
irányzat rendkívüli arányú megszilárdulásához 
hozzájárult egy termésszakórtő jelentése is, aki 
a legutóbbi napokban körutat tett Illionis és 
Yowa államban és jelentésében arról számol be. 
hogy a terméskilátások az utóbbi időben rend-
kivüli mértékben rosszabbodtak és hogr gabo-
nafélékben az idei év tényleges fogyasztásának 
csak 75 százaléka várható mind kenyérmagvak-
ban, mind gabonatakarimányban. 

Roosevelt elnöknek jelentést tettek a száraz-
ság pusztításairól. A jelentés szerint a hőhullám 
24 állam területét borította el és 26 millió ember 
érdekeit érintette. A szárazság még mindig to-
vább terjed és valószínűleg szükség lesz arra az 
525 millió dollárra, amelyet a kormány se-
gélycélokra ki akar osztani. 

Ottó látogatása 
Bourbon hercegnél 

Brüsszel, augusztus 7. Ottó királyfi kedden 
megtette első látogatását Bourbon hercegénél. 
A királyfi Degenfeld gróf kíséretében utazott 
el Steenockerzeelből a Bourbonoknak at AUier 
megyében lévő moulinsi kastélyába. A Iátogar 
tásnak annál nagyobb jelentőséget tulajdoníta-
nak, mert Ottó eddig nem volt hajlandó szoro-
sabb kapcsolatra lépni Bourbon herceggel, atí 
a francia trón várományosának tekintette magát. 

r-1955' megérkeztek rádiók 
szenzációs kivitelben, díjtalan bemutatás, kedvező részletre is beszerezhető. 

Nagy választék C s i l l á r o k b a n ^ mielőtt vásárol, nézze meg raktáromat, 

í r ógépek , k e r é k p á r o k , a l k a t r é s z e k , gumik gyári árban. 
. .<A __ , lesemen Márton Nany favitömtlhely. Snsed, Kelemen ucca 11. 

Ujabb letartóztatások 
Németországban 

Berlin, augusztus 7. Baldur von Sirach biro-
dalmi ifjúsági vezérről terjesztett valótlan liirefc 
miatt a birodalom különböző részein Bbb em-
bert letartóztattak, akik két külföldi adóállo-
más valótlan jelentéseit használták feL 

37 ezer dinárral 
megszökött a csurogi 

pénztáros 
(Budapesti tudósítónk telefonjelentése.) Sza-

badkáról jelentik: Csurog község iskolaszéke 
tegnap 37Í000 dinárért eladta egyik ingatlanát 
A vételárat B e c s e j a c Radivoj pénztáros az 
iskolaszék Wertheim-szekrényében helyezte el. 
Röviddel ezután kiderült, hogy a pénz eltűnt 
A gyanú a pénztárosra irányult, akit letartóz-
tatták és a községi fogdába helyeztek el. Ked-
den reggel Becsejacnak hült helyét találták. A 
megállapítások szerint Becseiac kocsin Ma avar-
ország felé szökött 


