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C Kllrtfftk azoknak a szőlőiéi, 
ahilí uíótágosőn nein szereznek 

fclcpilési engedélyt 
(A Délmagyarország munkatársától.) A sze-

ged; tanyavilágban egyre nagyobb izgalmai 
kell az engedély nélkül telepített szőlők ösz-
szeirása cs az érdekellek ellen tömegesen 
megindított kihágási eljárás. Senki sem tud-
ja, hegy mi történik azzal a közel czgr hold-
nyi szőlőtelepitéssel, amely leginkább Alok-
házán és Fckclcszclcn terül ct és amelynek 
tulajdonosai főkép a város kisbcrlői közül ke-
rülnek ki. Az valószínűnek látszik, hogy az 
ügy aktáit a négy-hat pengős kihágási íté-
letek nem zárják le, mert az 1929-ben meg-
alkotott törvénynek nem volt a célja, hogy 
kihágási bírságokkal sújtsa a szőlőlclepilö-

ket-
L e n g y e l Béla szőlészeti s borászali fel-

figyelő, aki a napokban már nyilatkozott a 
Délmagyarországnak ebben az ügyben, most 
a következőket mondotta: 

— Az érdekeltek a leghelyesebben akkor 
cselekednének, ha legalább utólag kérnének 

engedélyt a korábban telepített szőlőikre köz-

vetlenül 
amelv 

a földművelésügyi minisztériumtól, 
az engedélyeket méltányos esetekben 

megadja. Aki nem szerzi meg az utolugos 
engedélyt, valóban felidézi engedély nélkül 
telepitelt szőlőjére a hatósági kiirtás vesze-
delmét. 

— A közönség különbén nagyon tájékozat-
lan, ez abból is kitűnik, hogy értesülésünk 
szerint most szintén sokan "készülődnek uj 
szőlőtelepítésre, sőt számos helyen már ebből 
a célból fordítják is a telepítős céljaira ki-
szemelt területeket. Pedig az idén megalkotott 
hegyközségi törvény, az 1938. évi XXXI. lör-

'öj !y három 
füld-

vényeikk világosan kimondja, ho 
éven belül uj szőlőtelepítésre még a 
müvelésügvi miniszter sem adhat engedélyi, 
sőt szükség esetén ezt a húrom évet meg is 
lehet hosszabbítani. Igy tehát aki most akar 
szőlőt tclepitoiii, az kíméletre nem számiihat. 
mert a törvény rendelkezései szerint ezeket a 
szőlőket kíméletlenül ki kell irtani, sőt a te-
lepitőkre igen súlyos büntetés is vár. (A 

F u % ő i 
gyógytjasköiöt a leg-
tökéletesebb szabás-
sal uj modelek szerint 
speciálisan készít 

Klauzál tér 3. 

Kinevelték nudíj Józsefet 
o Pesti Maggar Kereskedelmi Dank 

szegedi igazgatótavd 
Az uj igazgató a jövő héten veszi át az intézet vezetését 

(A Délmagyarország munkatársától.) Be-
avatott helyről a következő liirt közlik ve-
lünk: 

„A Pesti Magyar Kereskedelmi Bank igaz-
gatósága a bank szegedi fiókjának igazgató-
jává Hudy József konnányfötanácsost nevezte 
ki, aki legutóbb a Békésinegyei Kereskedelmi 
Bank Rt. ügyvezető-igazgatója volt. Iludy Jó-
zsef 30 éve áll az intézet szolgálatában és a 
vidéki bankvilágban hazánk több városában 
kiválóan eredményes működést fejtett ki." 

Legutóbb már jelentette a Dcimagyaror-
szág, hogy May Gyula, a Pesti Magyar Ke-
reskedelmi Bank szegedi fiókjának vezetője 

aki elévülhetetlen érdemeket szerzett sok 
évtizedes működésével Szeged kereskedelmi 
és gazdasági éleiében — a közeljövőben egész 
régi állapotára való tekintettel nyugalomba 
vonul és helyébe a központi igazgatóság 
I l u d y Józsefet, a Békésmegyei Kereskedel-
mi Bank ügyvezető igazgatóját nevezte ki 
Szegedre. A kinevezés most megtörtént és 
mindenütt meleg szimpátiát keltett. 

Hudy József szegedi megbízatása azt is je-

lenti, 
Bank 
sévcl, 

hogy a Pesti Magyar Kereskedelmi 
miként u múltban May Gyula vezelé-
továbbra is tevékeny reszt kiván venni 

f * 

Hétfőit tárgyalja 
nzlígyi felzctfíség a váras 

költségvetéséi 
A 97 százalékos póiacló 

(A Délmagyarország munkatársától.) Meg-
iita a Délmagyarország, hogy a város elké-
szíttette a jövő évi költségvetéstervczetet, 
amelyet a számvevőség állított össze és hogy 
a kinyomtatott költségvetés hatalmas füze-
tejnek kézbesítését már megkezdték a pénz-

Szeged és a délvidék közgazdasági éleiében. 
Hudy József egyikhnisszio ja az, hogy — miként 
ennek jelentős eredményekkel elegei lett Bé-
késcsabán— mosta szegedi fiók keretén belül 
is épitse ki a bank részére a megfelelő keres-
kedelmi vállalkozásokat. A központ legutóbb 
elhatározta, hogy a szegedi fiók felügyeleti 
jogkörébe utalja a szentesi, hódmezővásár-
helyi, nagykőrösi, makói, halasi és kunszent-
mártoni affiliáeiókat és ezért intézkedés tör-
tént, hogy mindegyik fiók válassza bc Iludy 
Józsefet az igazgatóságába is. 

A Délmagyarország munkatársa illetékes 
helyep érdeklődött az iránt, hogy mikor fog-
lalja el Iludy József a szegedi intézet igaz-
gatói székét és azt a felvilágosítást kaptuk, 
hogv az uj igazgató szeptember 25-én érke-
zik Szegedre és szeptember 2(5 veszi át Va-
d á s z helyettes igazgatótól, aki az interval-
lum alatt kitűnően irányította az ügyekel. a 
fiók irányítását. 

ügyi bizottság, illetve a törvényhatósági bi-
zottság tagjai között. A tervezet szerint, mint 
ismeretes, közel másfélmillió pengő lenne a 
költségvetési hiány, négyszázezer pengővel 
több, mint ebben az évben volt és a szám-
vcvőscu ennek az óriási hiánvnak u fedez,é-

Látta már? 
Dénes István 
könyvkereskedéséi t 

Nézze meg! 
Kigyó ucca 2. 
(Horváíh-hávéház mellei!) 

sére a kilencvenhét százalékra felemelendő 
községi pótadót jelölte ki. 

Dr. vitéz S h v o y Kálmán országgyűlési 
képviselő,, aki legutóbb távol volt Sze-
gedtől, most érkezett haza és pénteken dél-
előtt fölkereste hivatalában dr. P á l f y Jó-
zsef polgármestert, akivel több, mint egy 
óra hosszat tanácskozott a város aktuális 
ügyeiről, A megbeszélés után a polgármes-
ter közölte a Délmagyarország munkatársá-
val, hogy a Shvoy Kálmánnal történt megál-
lapodás értelmében hétfőn délutánra össze-
hívja a pénzügyi bizottságot, amely megkezd 
di a költségvetéstervezet tárgyalását. Arra a 
kérdésünkre, hogy van-e kilátás a számve-
vői tervezetbe beállított kilencvenhét száza-
lékos pótadó csökkentésére, a polgármester 
a következőket mondotta: 

— Nagy elfoglaltságom miatt eddig nem 
volt időm a tervezet tüzetesebb áttanulmá-
nyozására és igy a kérdésre határozott vá-
laszt nem adhatok. Azért mégis remélem; 
hogy a pénzügyi bizottságban sikerül majd 
lefaragnunk valamit a kiadásokból. Igaz; 
ugyan, hogy 1,600.000 pengő értékű olyan 
igénylést is meg kell vizsgálnunk, amelyet 
a számvevőség nem is állított be a költség-
vetés tervezetébe. Az évközben benyújtóit 
kérvények és az uj hivatalos szükségleteit 
összegeiből tevődik össze a tervezeten felüli 
igénylés- A pénzügyi bizottság ezeket a té-
teleket is átvizsgálja és bizonyára sok akad 
olyan is közte, amelynek vállalása elől nem 
terhet ki a város. 

A pénzügyi bizottságra tagadhatatlanul 
igen súlyos és felelősségteljes munka vár, 
mert hiszen nyilvánvaló, hogy a pótadó 
ilyen horribilis emelésére várospolitikus nem 
gondolhat. Valószínű, hogy éppen n kérdés 
súlyossága miatt a pépziigvi bizottság mun-
kába több napot vesz igénybe. 

Katonai rendszaliályolc 
Bukarest szeptember 16. Tegnap már meg-

kezdték Romániában a minisztertanács szerdai 
határozat/mák végrehajtását, vagyis a bon-
védelem szolgálatúba állítható ipari .üzemek 
cs raktáruk katonai ellenőrzését. 

Bizottságok jelenlek meg Bukarest szövő-
gyáraiban és íex ti 1 kereskedése i be 11. Leltárba 
vették nz egész anyagkészletet s közölték .» 
tulajdonosokkal, hogy a leltározott cikkek 
csak a honvédelmi miniszter jóváhagyásával 
árusíthatók. Hasonló leltározás történi más 
gyárakban és raktárakban is. A román kor-
mány szerződést kötött a ltoss T. Sniilh an-
gol gabonakereskedői mi céggel, amelynek ér-
telmében Románia 40.000 vagon gabonát szál-
lít Angliának. 

Köszönetny i lván í tás 
Mindazon rokonoknak, jól/aljátoknak, 

ismerősöknek, egyesületeknek és különö-
sen a Kardos S. és Fia cég főnökségének 
ás alkalmazottainak, akik felejthetetlen 
testvérünk temetésén megjelentek, köszö-
ni- és virágadományaikkal fájdalmunkat 
enyhíteni igyekeztek, ezúton mondunk 
hátas köszönetet. Gyászoló 
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