
U fi • 

0 

Szombat, 1917 szeptember 6. D É L M A G Y A R O R S Z i G 

H Í R E K Kijavítják a szegedkörnyéki földek 
N A P I R E N D 

Skombat, szeptember G. 

Nemzeti Szfnbáz: Nyári szilnél. 
^Szécheny i Filmszínház: fél 5, fél 7. 
ml 9: Csak neked dalolok. 

Belvárosi Mozi: fél 5, fél 7, fél 9 
Vacsoravendég. 

Korzó Mozi: lé i 5, fél 7, féI9-kor: 
Tóparti látomás. Azonkívül Simor 
Erzsi személyesen fellép. 

Muzeum: Zárva. 
Somogyi-könyvtár: Nyitva 9-töI 7-ig 
Egyetemi könyvtár: Nyitva 8—l-ig 

Szolgálat** gyógyszertárak: 

Leinzinger örökösök: Horváth M.-
utca 9; Pósa Balázs: Kálvária-utca 
17; dr. Kotsis J. Endréné: Földmü-
ves-utca 17; Selmeczi Béla: Somogyi-
telep IX. utca 489. 

— Uj helyiségekben a közinun-
kahivalai, A szegedi közmunkáhi-
vatal uj_ helyiségekbe költözött: 
Dózsa György-utca 12., I. emelet 
(volt Pap Róbert-iroda). Telefon: 
1-14. r 

— Javul Újszeged vízellátása. A 
Magyar Kommunista Párt ujsze-
gedi " szervezete panasszal fordult 
Dénes Leó polgármesterhez, hogy 
a városrész vízellátása nem kielé-
gitő. Dénes Leó intézkedésére sor-
ra kijavítják az ujszegedi kutakat. 
A városi mérnöki hivatal jelentése 
szerint az ujszegedi járvúrtykórház 
kútját is kijavították és ezzel az 
egész környéket bőségesen ellátták 
ivóvízzel. 

— Kecskéstelep óvodája megma-
rad. A kecskéstelepi óvoda fenn* 
tartása veszélyben forgott. Régi he 
Ivéről ki kell költözködnie, mert 
házlulajdónos veszi idénybe a há 
zát. Dénes Leó polgármester uta 
sitására a városi tisztifőügyész és 
mérnöki hivatal u j helyiséget ké 
resett. 20 ezer forintos "átalakítási 
költséggel meg is kapja az óvodd 
ui .helyiségét a HONSz épületében 

— A Partizánbarálok szabadtér 
miivészesljére korlátolt Számban 
jegyek még kaphatók a rendőr 
palota I. em. helyiségében, a Vár-
utca 7., I. efneleli hivatalos liolyi 
ségben. valamint a Belvárosi és 
Korzó Mozik pénztárainál. 

x Rcloriafaszén elsőrendű külföl 
di minden mennyiségben kapható 
Szenesinéi (Vitéz) Parlizán-utca 28. 

— Inlernálóláborból a rendőr 
ségre szökött. Szász Béla mezőhe 
gyesi lakos megszökött az inter-
nálóláborból és jelentkezett a bat 
tonyai rendőrségen, ahol lopás 
miatt már régebben eljárás indult 
ellene. 1945 végéit a mezőhegyes! 
81-es tanyából ötödmagával két or 
szagos jármüvet lopott (országúti 
szekér). Az egyiket 30 kiló dohány 
•ért, a másikat; 4 süldőért é.s 1 liter 
pálinkáért adta el. 1940 március 
havában ugyanonnan három kocsi-
kereket lopott, limit 10 liter pá 
linkáért adott él. A baltonyai rend-
őrség jítadta a szökevényt az á 
1 amügyé s z ségnek. A vizsgálóbíró el-
rendelte előzetes letartóztatását. 

adózási besorolását 

A 3 éves gazdasági terv első esz-
tendejében megkezdődtek a pénz-
ügyminisztérium előkészületei az 
adózás megváltoztatására. Szege-
dén a város, a pénzügyigazgatóság 
és a megyei UFOSz bevonásával 
bizottság alakult, melynek az a 
feladata, hogy Szeged-környékén 
elterülő földekekadózási osztályok-
ba sorolja. Sokan tévesen azt hi-
szik, hogy a bizottság a földek ka-
taszteri tiszta jövedelmének meg-
állapítására hivatott. 

Mészáros Szilveszter elvtárstól, 
az UFOSz részéről delegált bizott-
sági tagtól érdeklődtük meg, hogy 
valójában mit jelent a földek adó-
zási osztályokba való sorolása. 

Mészáros elvtárs elmondotta hogy 
sok helyen gyanakvással fogadják 
a bizottság jnüködését. A gyanak-
vók nem értik meg, hogy miért van 
szükség bizottság munkájára. 

Ezideig a földtulajdonosok adózá* 
sa ugy történt, például egy dűlő-
ben elterülő földre 400 aranypen-
gő volt a kincstár részéről adókér 
pcn kivetve. Ez annyit jelentett, 
hogy abban a dűlőben akármilyen 
termés volt az évi 400 aranypengő 
adót be kellett fizetni. Sok esetben 
ez nem is lelt volna sok, mert a 

dűlőben bőven volt minőségi Íöl3 
is. Az volt azonban a baj, hogy a 
jóminöségü. bőtermésü fölei után 
ugyanannyi adót kellett fizetni, 
mint a legrosszabb minőségű föld 
után. A földek a minőség szerint 
nyolc osztályba vannak sorolva. A 
rosszabb minőségű föld után keve-
sebb "adó jár.. A múltban azonban 
ltom voltak tekintettel arra, hogy 
a föld milyen minőségű. 

A pénzügyigazgatóság által ki-
rendelt bizottság éppen ezeket a 
visszáságokat akarja megszüntetni. 
A bizottság nemrégen kezdte meg 
működését, és 44 ezer hold föld-
minőségét kell felülvizsgálnia, il-
letve osztályba sorolnia. A bizott-
ság a munkáját az illetékes terület 
esküdtjeivel karöltve végzi. Ezen-
kívül meghívják a helyi UFOSz 
vezetőjét Js.' 

Az ilyenformán megalakított 
uagyobbíétszámu bizottság bejár-
ja az egész hal árt és megvizsgálja a 
föld minőségét. A bő termést biz-
tosító földet a magasabb adóosz-
tályba, a rossz minőségű földet 
alacsonyabb osztályba sorolják. 
Gyakran előfordu az is — mondja 
Mészáros elvtárs —, hogy néhány 
holdas birtokrészt több osztályba 

Felejthetetlen müvészest 
a Partizánbarátok rendezésében 

— A Szegedi Egyetem Joghall-
gatóinak Egyesülete (SzEJE) tájé-
koztató előadást rendez az első-
izben beiratkozó joghallgatók szá-
mára szombaton délután 5 órakor. 
Az előadásra a központi egyetemen 
(Dugonics-tér) kerül sor, jogi kar 
II. em. 11. sz. tanterem. Minden 
érdeklődőt szeretettel várunk. 

— Iskolai lu'r. Ünnepélyes kere-
tek között nyilt meg .Major Ákos 
gyorsíró- és gépíró szakiskolájának 
ui tanéve. A nagy érdeklődésre va-
ló tekintettel a beiratkozások idő-
tartamát az iskola íneáhosszabbi-
totta. A tanévet államvizsga fejezi 
be. Kérjen tájékoztatói. Iratkozzék 
be. Bocskdy-u. 4. 

A nagyhírű szegedi szabadtéri já-
tékok elevenednek fel a Partizan-
barátok Szövetsége szombati és va-
sárnapi szabadtéri nnivészesljén. A 
rendőrpalota tágas udvarán két szín-
padot emelte,; a zenekarok számára 
s ha befejeződik Paulusz Elemér kar-
nagy vezényletével a színházi zene-
kar működése, időveszteség nélkül 
folytathatja a műsort Varga Lehel 
karnagy irányításával a rendőrzene-
kar. f 

A műsor kiemelkedő számai közé 
tartozik a Szegeden átutazó Déry Pál, 
a párizsi és genfi rádió baritonistájá-
nak Jellópte. Szebbnél-szebb opera-
áriákkal lépnek a közönség elé Sze-
ged kedveifftei, Szabadi István, S. Papp 
Júlia. Pogány Zsuzsa, Szanati József, 
Zentai Anna, sikerült megnyerni Né-
ni én vi Lilit, Szeged régi kedvencét, 

a budapesti Operaház művésznőjét és 
Ladányi Ferencet, a budapesti Nem-
zeti Szinház prominens művészét, a 
szegedi közönségnek most mutatkozik 
be Mgggyesi Pál, a Szegedi Nemzeti 
Szinház u j tenoristája. Kiemelkedő 
szám lesz Az ember tragédiája párizsi 
jelenete Erkel Ferenc kísérőzenéjé-
vel, Ladányi Ferenc, Petur Ilka, Gáthy 
Bakos Gyula, Kenessey Ferenc és 
Tóvölgyi Ferenc közreműködésével. 
Feleky Sári, a Vígszínház művész-
nője szavalataival is emeli az amúgy 
is nívós műsor fényét. 

Dr. Drégely József rendőrezredes 
hosszú hetek fáradságos munkájával 
hozta létre ezt g felejthetetlennek 
Ígérkező két müvészestet. amelyek kö-
zül még a vasárnap estire néhány 
jegy kapható. 

MEGNYIT!.! 
A RAFFAY ÉTTEREM ÉS KAVÉIIÁZ MEGNYÍLT! 

GENA PRUSS énekel ZÁRÓRA REGGEL 4 ÓRAKOR 

— Pályázat. A Népi Kollégiumok 
Országos Szövetségének Kossuth 
Zsuzsanna nővérképző kollégiuma 
pályázatot hirdet kétéves ápolónő? 
tanfolyamra. Jelentkezhetnek az 
olyan paraszt, munkás és szegény 
értelmiségi származású 18—30 éves 
leányok, akik hivatást éreznek az 
ápolónői pályára. A jelentkezéshez 
a következő iratok szükségesek: 1 
kérvény, 2. életrajz (két-három ol-
dalon), 3. születési anyakönyvi ki-
vonat, 4. iskolai 'bizonyítvány, 5. 
szegénységi hi2fonyitvány, 6. ható-
sági orvosi bizonyítvány, 7. rend-
őrségi erkölcsi bizonyítvány. A tan-
folyam ingyenes. A kollégiumban 
a lakásért és teljes ellátásért 5—30 
forintot kell fizetni, a szociális 
helyzetnek megfelelően. Ez alól is 
felmentést ad a kollégium vezető-
sége indokolt esetben. A pályázatra 
jelentkezők előzetes felvételi vizs-
gán mennek keresztül, felvételük 
csak ezután válik véglegessé, A fel-
vételi vizsga időpontját a sajtó ut-
án ide jében közzé tesszük. Pályá-

zati haláridő szeptember 20. A kér-
vényeket a szegedi NÉKOSz köz-
pontjához (Vásárhelyi-sugárut 2.) 
kell megküldeni. Ugyancsak itt 
nyújtanak felvilágosítást az eset-
eg felmerülő problémákra. Kos-

suth Zsuzsanna Népi Kollégium 
Szervező Bizottsága. 

— Továbbsíágiildotf a gázoló ké-
r i kp ár. A szolgálatot teljesítő rendőr 
vitte a klinikára Nagy Mária 15 éves 
szegedi leányt, aklil."a Párisi Nagy 
Áruház ejőtt i síp erőtlen Jerékpáros 
elütött £ s a kisleányt az úttesten 
hagyta. Megállapították, hogy bal felső 
karcsontja megrepedt. Balkarját sínbe 
helyezték. Nagy Máriát lakásán ápol-
ják, a gázoló kerékpárost keresi a 
rendőrség. 

— Zsebmetszés- Botos Istvánná, 
Tabán-utca 36. számú lakos kabát-
zs ebéből a Tisza Lajos-köruli piacon 
17 forintot és élelmiszerjegyeit tar-
talmazó pénztárcáját ellopták. 

— Cigányzonészek szórakoztatják a 
körző közönségét. A Széchenyi-téri 
korzózókat pénteken este az állásta-
lan cigányzenészek szórakoztatták. A 
polgármesteri határokat értelmében 
nem tányéroizlak, hanem flsak önkén-
tes adományokat fogadtak el. 

x Papiunok legszebbek készülnek 
Soósnc paplanüzemében, Deák Fe-
renc-utca 2. 

— A Magyar Nők Demokratikus 
Sző vétségének felsővárosi csoport-
ja bábszínházat" rendez vasárnap 
délután 3 órakor a Postásotthon-
ban. Műsor: 1. Aladin és a csoda-
lámpás. 2. Jancsi és Juliska. 3. Bu-
ta Kata és az ura. 4. Karara kulcs. 
5. Halász és a 3 kívánság. Minden 
gyermeket szeretettel várunk. Mű-
sor ára 30 fillér. Vezetőség. 

is besorolunk. Aszerint, amilyenl 
minőségű a föld'. Elmond egy pél-
dát. 

— Kovács Balázsnak van 4 hold 
földje. A négy holdból e^y hold 
szikes terület a másik két hold 
lapályban fekszik és ugynevezetl 
barna homok; negyedik hold pe-
dig egészen jóminöségü. A múltban 
a négy hold után egyformán a ne-
gyedik egészen ióminőségü föld 
után esedékes legmagasabb osz-
tályt fizetlc az adózó. Most a hely-
zet. megváltozik. A bizottság a kü-
lönböző minőségű földeket külön-
böző osztályokba sorolja. A rossz 
minőségűt alacsonyabb adózási 
osztályba, a jobb minőségűt maga-
sabb adózási osztályba. A négy 
hold föld különböző osztályainak 
adóját összesítik és ezt kell adókén 
pen fizetni a gazdának. Jelentős 
könnyebbséget jelent ez a rossz 
minőségű földéken gazdálkodó pa-
rasztságnak. 

A bizottság piiután elvégezte a 
munkáját az u j adóosztályba so-
rolást kifüggeszteti a községházán. 
Itt mindén gazda megtekintheti., 
hogy a jövőben milyen adózási 
osztályba sorolták be. Amennyiben 
még ti in csenek ezek az ivek ki-
függesztve, ugy az illetékes terűlei 
esküdtje tud a gazda részébe felvi-
lágosítást odVii. Amennyiben % gaz-
da nem találja helyesnek az osz-
tályba sorolást, a Kecskeméten le-
vő Mezőgazdasági Kamarához kell 
folyamodnia és kérnie a pénzügy-
minisztériumot, hogy vizsgálják fe-
lül a földjét, mert szerinte téves 
a föld minőségének megállapítása. 
A pénzügyminisztérium a kérvény 
alapján földszakértőt küld ki, aki 
felülvizsgálja a földét. Amennyi* 
ben a .felszólamlás jogos volt mó-
dosítják az adióosztályba sorolást. 
Ha a felszólamlás nem volt jogos, 
a felszólamlót terhelik a kiküldött 
földszakértő költségei. 

— A DIKSz füszorkereskedőfe 
szakcsoportja értesiti tagjait, hogy 
szeptember 7-én és 8-án, vasárnap 
és hétfőn a nyiltárusitási üzletek 
déli 12 óráig tarthatók nyitva. Az 
elnökség. 

x Az ujjáópitéss álIamsorsjáléU 
húzása 13-án lesz. Egész sorsjegy 
5 forint) fél sorsjegy 2.50. Főnyere-
mény 50.000 forint. Sorsjegyek a 
Pelő Bankházban kaphatók. 

— A szegedi egyelem keretén be-
lül működő orvosi laboratóriumi 
assziszlensnőképző tanfolyam szep-
tember közepén megnyílik. A fel-
vétel fel t élele érettségi, k ivételesen 
6—4 középiskola. Kérvényeket dr. 
Hámori Artúr egyetemi magánta-
nárhoz kell címezni, belgyógyászati 
klinika. • 

írógépet, számológépet 
legmagasabb JSSroio* 

Szenesí 
I r odagép Vá l i a i a i , Sztcbroyi-tt* v 

Talafo* >—41 

Megkezdődik a gép- és gyorsírás 
tanfolyam a Dózsa Gyürgy-ntca 2. 
(Kultúrpalotánál) Dr. "Rosendberg-
né féle gép- és gyorsíró iskolá-

ban. Gép és gyorsírás, kenyeret ad. 

KERES a BODOMI GAZDASÁSI 

Jelentkezés ugyanott. 


