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ga is hajlandó kifizetni Szalma Julian-
na helyett, a feljelentő azonban az ügy-
nek ilyen módon való rendezéséhez 
nem jáxult hozzá. Izgalmas jogi vita 
fejlődött ki ezután az ügyész és a fel-
jelentő ügyvéd között, majd dr. M o !-
» á r István törvényszéki tanácselnök, 
mint egyes bíró, Ítéletében Szalma Ju-
liannát a vád és következményei alól 
felmentette. Az Ítélet érdekes indoko-
lása szerint Szalma Julianna azzal, 
hogy volt jegyesével kibékült és néki 
tartozását elengedte, netn követett el 
büntetendő cselekményt, mert a pot-
gári perrendtartás értelmében ehhez 
joga volt. Az ítélet ellen dr. Hütter 
Béla mint magánvádló fellebbezést je-
lentetf he 

A szóllősgazdák szerint 
a rekordtermés hírverése 
a spekulációt szolgálja 

K ö x e p e s b o r t e r m é s t v á r n a k 

a g a z d á k 

Budapest, augusztus 28. A nagy-
kátaí járás szoilősgazdai dr. Perczej 
Miklós járási főszolgabíró elnökiesé 
vei értekezletet tartottak, ameiyeu 
báró Kaas Andor szöJlőbirtokos vá 
zofta a ksózelgö szüret nehézsegeit, a 
borkeresküdelcro átállításából szár-
mazó töke-, és hordohiányt, a szállí-
tási nehézségeket, amelyek azzal az 
aggodalommal töltik el a szöllösgaz-
dakat, hogy a két éven keresztül, ka-
tasztrófával küzködö termelő ezóvi 
közepesnek Ígérkező termését nem le-
het majd méltányos áron értékesíteni. 

A felszólalók hangoztatták, hogy 
a hatmillió' hektoliterre becsült 
musttermésrő] szó sem lehet és jó, ha 
ennek a becslésnek tele kerül hordó-
ba. A rekordtermés hírverése csak a 
spekulációt szolgálja, A. terülctna-
-gyohbodás nem indokolja a vérmes 
reményeket, de az idei terméskilátá-
sok is csak helyenként olyanok, ame-
lyek nagy termést ígérnek, az ország 
nagyrészében azonban csak közepes 
termésre van remény. 

Az értekezleten többen is felvetet-
ték azt a kérdést, hogy honnan is 
ered voltaképpen a rekordtermésről 
szóló bir. A felszólalók azt hangoz-
tatták, hogy a borkereskedőktől, mert 
az ő érdekük az árak letörése. Nem 
akarjuk azonban elhinni. — mondot-
ták hogy a zsidó keerskedelem ki-
kapcsolását a megmaradt tőkeerős 
kereskedők arra használják feL, hogv 
ök most már konkurrencia nélkül 
uralják a piacot. A termelök biznak 
abban, hogy a MASzOBSz és a Han-
gya, de a kormány is a kisebb tőke-
erejű borkereskedők részére biztosí-
tandó hitelekkel megakadályozza, hogy 
egyesek pecsenyéjüket a borkereske-
delmi nehézségek forrongó tüzében 
megsüssék. 

Az értekezlpfen kimondták, hogy a 
Kormány a 9.130—1939. számú rende-
leinek a hatályát he csak a borkeres-
kedőkre, hanem minden hordótulajdo-
nosra. tehát a szöltősgazdákra is ter-
jessze ki és általában akadályozza 
meg azt, hogy nagyborkereskedői jo-
gosítvánnyal nem rendelkező szöllő-
bíriokosok bort egyáltalában vásá-
rolhassanak, hanem fölös bordóikai a 
hordóhiányban szenvedő szőllösgaz-
dák vagv borkereskedők rendelkezé-
sére bocsássák. További intézkedés 
szükséges olyan iránvban. hogy hor-
dót szöllőtermö vidékről máshová 
csak akkor lehessen elszállítani, ha 
a vidék hordószükséglctét már fe-
dezték. 

A Tisza-szálló k j s s f f i b * , minden esfe lanci 
Szeged legkellemesebb vacsorázó helye. P o l g á r i á r a k ! 

Bejáiat a Deák Ferenc utcai oldalon. 

Szeptemberi adónaptár 
A5. Forgalmi es fényűzési adó (vált-

ság); 48—240 P közötti havi aia-
Jány 1/6 része bélyegekben lero-
vandó, 240 P-n felüli havi átalány 
augusztus hóról befizetendő. 
Készpénzforgalom negyed-, fél- és 
egészévi bevallásra jogosultnak ha-
vi előleget kell befizetni. 
Kimenöszájmlák alapjan adózónak 
augusztusról bevaliast kell be-
nyújtani és a julius ló-én és au-
gusztus 15-én beadott bevallás 
fele-fele összegét be kell fizetni, 
tigyenesadók évi összegének 1/12 
részét be kell fizetni a havonta fi-
zetőknek. 

Rovarok vagy növénybetegségek 
által a szöllökbeu okozott károk 
bejelentésének utolsó napja. 

25 Alkalmazottak kereseti adója illet-
ményjegyzék kapcsán hefizeteudő. 
Altalányössizegben megállapított 
alkalmazotti kereseti adó befize-
tendő. 

30. 48—240 P közötti forgalmi és 
fényűzési (váltság) havi átalány 
t/6 része bélyegekben lerovandó 
48 pengőn aluli forgalmi és fény-
űzési adó (váltság) havi átalány 
í/30-ad része naponta bélyegekben 
lerovandó ugy, hogy e hó végéig a 
teljes összeg lerovatott. 
Nem alkalmazott ügynöki jutalé-
kok 1/4 évi bevallása és az általá-
nos kereseti adójuk befizetése. 

összeállította: Barczs Béla 
budapesti hites könyvvizsgáló. 
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Szegedi útmutató 
A Somogyl-feönyvt&rbaii é« a i 

egyetemi Könyvtárban vasárnap és 
ünnepnap kivételével könyvtárától-
gálát. 

A Várost Mttzeum egésa évben 
nyitva. 

Szolgálatos gyógy szertáraIt Bor-
bély József Tisza Lajos-körut 20, 
Moldván Lajos Újszeged, Vedres u, 
1, ScJmeczi Béia .Somogyitelep IX. 
u. 489, Nagy Gy. örök. k. Hangay Le-
vente dr. Boldogasszouy-sugárut 31, 
/akar örök. k. Mát hé Mihály Való 
ria-dér 1. 

Mozik műsora: Belvárosi Mozi: 
J e l m e z b á l , Korzó Mozi: Min-
d e n k i g y a, n u s, Széchenyi Mozi; 
E s t é l y i r u h a k ö t e l e z i k 

--oOo — 

— Hétfőn elfoglalja a, hivatalát dr. 
Pálfy József polgármester. Könnyebb 
sebészeti beavatkozás és néhány na-
pos lábadozás után tegnap teljes egész-
ségben elhagyta dr. P á l f y József a 
közkórházat. Orvosai tanácsára még 
egy-két napot pihennie kell s ezért 
csak hétfőn foglalja el hivatalát. Mi-
után dr. T u k a t s Sándor főispán 
szabadságon van, távolléte alatt a fő-
ispáni teendőket is a polgármester 
látja cl. 

— Kedvezőek a város közegész-
ségügyi viszonyai. Hosszabb távollét 
után pénteken hazaérkezett "Szegedre 
vitéz dr. T ó t h Béla tiszti főorvos, 
aki szabadsága ideje alatt megbetege-
dett és teljes felépülése néhány helet 
vett igénybe. Hazaérkezése után pénte 
ken elfoglalta hivatalát a tiszti főor-
vos, aki a város közegészségügyi vi-
szonyaival kapcsolatzan a következő-
ket mondotta a Délmagyarország mun-
katársának: "Helyettesem és a tiszti 
orvosok jelentéseiből megállapítható, 
hogy a város közegészségügyi viszo-
nyai kedvezőek. Semmi olyan jelensé-
get nem észleltek, ami a nyári idők-
ben nagyobbarányu preventív intézke-
dést tett volna szükségessé. A tiszti 
főorvosi hivatal jelenleg nagyobb ará-
nyú egészségvédelmi és közegészség-
ügyi terveken dolgozik, amelyeknek 
megvalósítására a . közeljövőben sor 
kerül.* 

— Elfoglalta hivatalát az egyetem 
uj rektora ég tanácsa. A szegedi Hor-
thy Mikíós-tudománycgyetem uj taná-
csa, élén dr. F r ö h J i c h Pál jövő évi 
rektorral, tegnap vette át az egyetem 
ügyeinek intézését a régi tanácstól, dr. 
K o g u t o w i c z Károly mult évi rek-
tortól, illetve a mult évi dékánoktól. 
Az uj rektor pénteken már átvette hi-
vatalát a központi egyetemen s meg-
kezdte az egyetem folyamatban levő 
ügyeinek, elsősorban az építkezési 
ügyeknek s a jogi kar visszaállításá-
nak tanulmányozását. Ugyancsak el-
foglalták hivatalaikat az uj dékánok, 
dr. G e l l é r t Albert orvoskari, dr. 
K o 1 f a y-K a s z t n e r Jenő bölcse-
szetkari és dr. F a r k a s Béla mate-
matikai és természettudományi dékán. 

— Az Osztálysorsjáték húzása. Az 
Osztálysorsjáték pénteki búzásán a 
következő nagyobb nyereméuveket 
húzták ki: 70.000 pengőt nyert: 33819. 
50.000 pengőt nyert: 66965, 5000 pengőt 
nyert: 61490. 4Ö00 pengőt nyert: 5645, 
3000 pengőt nyert: 81284, 2000 pengőt 
nvertek: 31935 57858, 10<>0 pengőt nver. 
tek: 18757 2934 4 36098 80196 83088," 800 
pengőt nvertek: 12868 25048 35577 485jj 

»60739 60932 68017 70542 75156 88962 
? 96500, 600 pengőt nvertek: 13626 22314 
127194 28273 38353 63035 81195, 500 peu-
t gőt nyertek: 2467 4360 7109 17863 22833 
142141 44257 4-8646 50561 56735 63798 
171090 74047 82175. 

— Kilencszázötven pengő megtaka-
rított pénzt loptak el a béreslegény 
ládájából. Hajagos Dezső kisteleki 20 
esztendős béreslegény augusztus 22-én 
belopózott a szolgálati helyévei szom-
szédos Kordás-tanyára és az istálló-
ban feltörte Imre András béreslársa 
ládáját, amelyben 950 pengőt megha-
ladó megtakarított pénzét rejtegette. 
Hajagos a lopott pénzzel a zsebeuen. 
beült a kocsmába és nagy mulatozast 
csapott, azonban a csendörök lefülel-
ték. Beismerése után a szegedi ügyész-
ségre szállították. Vitéz dt. H é r a 
László törvényszéki egyesbiró ma 
vonta felelősségre Ilajagosl, akit lo-
pás büntette cinien hathavi börtönre 
iiéit. 

_ Tánc ma és holnap az Ipartestü-
letben. 364 

_ Négypengős csalásért hathavi 
börtön. Bagi József kiskunmajsai 29 
éves kosárfonó Fischer Ferenc sán-
dorfalvi lakostól tengerivásárlásra 4 
pengő előleget vett fel, de a terméuyl 
nem" szállította le. Vitéz dr. Hárs 
László büntelöbiró a pénteki tárgya-
láson megállapította, hogy Bagj mar 
hétszer volt büntetve, ezidőszerínt is 
kétévi fegyház és másféiéví börtön-
büntetését tölti a szegedi Csillagbor-
tönben. Többszörösen büntetett voltá-
ra, mint súlyosbító körülményre való 
tekintettel a bíró csalás büntette rí-
mén balhónapi börtönre i lette. Az 
ítélet jogerős. 

Csak egy gyógyszertár tarthat 
Szegeden gyakornokot. Budapestről je-
lentik: A vallás- és közoktatásügyi 
miniszter a belügyminiszterrel egyet-
értve egyelőre 1943 szeplember 1-ig 
lerjeriő időre gyakornok tartására 
Szegeden a Csillag-gyógyszertárat jo 
sositotta fel. 

Adfaiok téli ruhái a katonáknak, hogy méltók 
tegyünk hozzájuk, akik vérükkel váltják meg a 
magyar népeit Bármennyi iéII holmi gyűlik is 
össze. semmi sem sok s egyetlen darab, egyetlen 
fonál sem vész kárba. Adjunk sokai, meri min-
den adomány hozzájárulás legjobb fiaink egész-

ségének megóvásához. 

Nagy sikerrel folytatják 

a leventék 

a téliruhagyűjtést 

(A Délmagyarország munkatársá-

tól) A szegedi leventék ötödik napja 

folytatják nagy sikerrel a téliruha-

gyüjtést honvédeink számára. Sze-

ged társadalma megértette a Főmél-

tóságu Asszony szavát és adomá-

nyaival készségesen j á ru l hozzá, 

hogy elviselhető legyen honvédeink 

számára az orosz tél. A mai ötödik 

gyűjtési napon a leventék a követ-

kező helyeket keresik fel: 

Alsóváros: Szent ADtal-utca, Al-
sónyomás-sor, Nyil-utca, Földmüves-
utca, Dobó-utca, Szabadsajtó-utca, Dé-
libab-utca, Pásztor-utca. 

Belváros: Kálvária-utca, Berlini-
körűt, Petőfi Sándor-sugárut, Vitéz-
utca, Szentháromság-utca, Tisza La-
jos;körut, Dugonics-tér által bezárt 
terület, Temesvári-körut, Fürj-utca, 
Maros tői-utca, Főfasor által bezárt 
terület. 

Felsőráros; Somogyitelepen a 
XVI-os utcától Ujsomogyitelep vé-
géig, Tabán-utca, Vásárhelyi-sugárut, 
Malom-utca, Hajós-utca, Párisi-körut, 
Pacsirta-utca, Feltámadás-utca, Or-
gona-utca. Bodzafa-utca. Zákány utca. 
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— A gyermek vizbeftilladt, a nagy-
apa felakasztotta magát, Kézdivásár-
helyen Gábor Áron lakatos három-
éves kisfia, akit nagyatyjának fel-
ügyeletére bizlak, a pincében feltörő 
félméter magas talajvízbe fulladt. A 
nagyapa a kisgyermek halála feletti 
bánatában felakasztotta m^gát. Mire 
rátaláltak, meghalt. 

— Nagy sikerrel mutatkozott be a 
Czája-eirkusz. A üzája név fogalom 
az artistavilágban. A Czája-cukusa 
péntek esti szegedi bemutatkozása 
méltó volt abhoz a hírnévhez, amelyet 
a Czája név kivivolt magának. Első-
rendű artistamüsort mutatott bc a 
Czája-eirkusz, a műsorból több ki-
emelkedő szám közüi első helyre kí-
vánkozik a Czája légtornászcsoport 
hallatlanul! mulatságos Chaplin-paró-
diájával, de a kutya-szám, a zsonglőr-
mutatvány és a táncosok produkció-
ja is jó szórakozást nyújtott. A közön-
ség, amely egészen megtöltötte a Va-
léria-téren felállított arénát, sokat 
tapsolt a kiváló artistáknak. 

Egyévi börtönt kapott * notórius 
kerékpártolvaj. Megírtuk, bogy a 
renlörség elfogta és átadta az ügyész-
ségnek Hegedűs György kereskedőse-
gédet, aki egy nappal a Csillagbörtön-
ből való szabadulása után ellopta a 
városi bérház udvaráról Balogh Má-
ria dorozsmai leány kerékpárját, » 
gumikat leszerelte és ekdasra kínál-
ta. Vitéz dr. Hárs László törvény-
széki egyesbiró penleken tárgyalta a 
megrögzött kerékpártolvaj bűnügyét 
és Hegedűs Györgyöt egyévi börtönre 
iiélte. Az ügyész szigorításéit, a vád-
lott enyhítésért feliebbezett. 

Olvassa a 

géímagjvarnrszágot 
hirdessen a 

Péjiüasvarorszáabaii! 
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