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amelyet a modern Nérók — a pénzemberek 

— parazitái kormányoznak, nem a francia 

szellem állama, nem az emberi ideálok or-

szága ma. A mai Franciaországnak nincs 

jövője, köztársasági formája erkölcstelen, 

romlott alapjainál fogva megújhodásra kép-

telen. 

Hogy mi lesz, nem tudni, de bármi le-

gyen a háború vége — s eddig csak a köz-
ponti hatalmak diadaláról lehet szó — egy 

kétségtelen, s ez az, hogy a korhadt francia 
köztársaságnak el kell pusztulni valamely 

Orleatis vagy Bonaparte katonai, de tiszta 

lábtapodása alatt. 

SZÍNHÁZ 
MŰVÉSZET 

oooo 

SZÍNHÁZI MŰSOR: 

SZOMBAT: Cigá.nyszerelem, operett. 
Páratlan. 

VASÁRNAP d. u.: Ugariniádás, népies 
színmű. 

EiSTE: Cigányszerelem, operett. Páros. 

Ciklámen. A színházi iroda jelenti: Jövő 
héten ikerül színre Gábor Andornak, a Yig-
fiziniháizban rendkívüli sikerrel előadatott 
színmüve, a Ciklámen. Gábor Andor, akit 
számos vidám és komoly színpadi és egyéb 
irodalmi müveért régen megkedvelt közönsé-
günk, .ezúttal derűs színekkel festett buda-
pesti történetet visz színpadra. A főszerepe-
ket az érdekes újdonságban Gömöri Vilma, 
Miklósi, Körmendi, Szegő és Thuróezy ját-
szák. 

Vasárnapi előadások. A színházi iroda 
.jeleni: Vasárnap délután Szalay József és 
Cserzi Mihály kitűnő, nagysikerű népszín-
műve, az Ugarimádás kerül színre félliely-
árakkal. Este rendes helyárakkal Lehár klasz 
fizikus zenéjü operettje a Cigány szer elem 
megy. 

Fogkrém 90 fillér. 

Ebédlő garnitúra 
elegáns Paliszander fából eladó Római-

körut 4. Megtekinthető d. e. 11—l-ig. 

H a j ö s z ü l é s e l l e n 

csakis az ártalmatlan Lein-

zinger-féle „Hajrestorer" 

használja. Ára 1 K20 fill. 

Kapható Leinzinger Gyula 

gyógyszertárában Szeged, 

Széchenyi-tér. 250 

Legjobb hajfestö nz 

országosan elismert Lein-

zinger-féle. Ára 2 K 50 f, 

Kapható Leinzinger Gyula 

gyógyszertárában Szeged, 

Széchenyi-tér. 250 

Fájós fogára vegyen 
mielőbb a hires Leinzin-
ger-féle f o g c s e p p b ó l 
üvegje 60 fillérért kap-
ható Leinzinger Gyula 
gyógyszertárában Szeged, 
Széchenyi-tér. 250 

Szeged szab, kir. város tanácsától. 

Versenytárgyalási hirdetmény. 
Az újszegedi Erzsébet királyné-ligetben lévő 

cukrászda épületnek 1916. évi április hó 1-től 1917. 
évi március hó végéig te jedő egy évre leendő bérbe-
adása iránt 

f. évi április hó 15-ik napján délelőtt 10 órakor 

az I. tanácsi ügyosztályban (Városi bérház I. emelet) 
tanácsi jóváhagyás fentartása mellett zárt ajánlati ver-
senytárgyalás fog tartatni. 

A szabályszerűen kiállított és egyszáz (100) korona 
bánatpénzzel ellátott zárt ajánlati levelek az árlejtés 
napjának délelőtti 10 órájáig a tanácsi iktató hivatalba 
(Városháza, földszint) nyújtandók be. 

Elkésve érkezett, kellő bánatpénzzel el nem látott 
szabálytalan, avagy utóajánlatok figyelembe nem vétetnek. 

Vállalati feltételek a fenti ügyosztályban a hivata-
los órák alatt betekinthetők. 

Szeged szab. kir. város tanácsának 1916. március 
hó 30-án t. ü. 

9951/1916. tan. szám. 

Dr. Somogyi Szilveszter, 

polgármester, 

Magyar királyi államvasutak igazgatósága. 

Uj díjszabás a cs. és kir. hadsereg-
vasut vonalain szállítandó szemé-

lyekre, kutyákra és podgyászra. 
A cs. és kir. hadseregvasut vonalain 1916. évi 

március hó 1-étöl kezdődő érvényességgel személyek, 
— kutyák és podgyász szállítására — uj díjszabás lé-
pett életbe, mellyel az eddigi menetárak és szállítási 
feltételek hatályon kivül helyeztettek és pótoltattak. 

Ez az uj díjszabás módosított és kiegészített ha-
tározmányokon kivül, kilométermutatót, továbbá menet-
és szállítási dijakai, valamint a cs. és kir. hadsereg-
vasut vonalait feltüntető átnézeti térképet tartalmaz. 

Emiitett díjszabás példányai darabonkint 1 korona 
áron a magyar vasutak központi díjszabás elárusító 
irodájában (Budapest V. Akadémia-utca 3. sz.) szerez-
hetők meg. 

Budapest, 1916. évi március hó 24. 

48601/1916. szám. A. I. 

Az igazgatóság, 
(Utánnyomás nem dijaztatik.) 

Hirdetmény 
az 1915. évi XXI. törvénycikk 8-ik §-a alapján, a 
h&borus állapot által előidézett rendkívüli viszo-
nyok következtében előállott rendkívüli jövedelmek 

megadóztatása tárgyában. 

A jelenlegi háborús állapot által előidézett rend-
kívüli viszonyok számtalan olyan haszonhajtó foglal-
kozásra nyújtanak alkalmat, amelyek III. osztályú kere-
seti adó kötelezettsége az 1875. évi XXIX. törvénycikk 
értelmében kétségtelen. Minthogy azonban a III—ilc osz-
tályú kereseti adó alá eső haszonhajtó foglalkozások-
nak bejelentését a most idézett törvény nem tette kö-
telezővé, az ilyen foglalkozások üzése — különösen, 
minthogy azok túlnyomó részben alkalmi jellegűek — 
a kivető közegek elótt eddig a legtöbb «setben isme-
retlen maradt és nem kerülhetett megadóztatás alá. 

Az idézett törvénycikknek ezt a niányát pótolja az 
1915. évi XXI. törvénycikk 8-ik §-a, midőn — az ilyen 
alkalmi foglalkozást űző felekkel szemben, akikhez ter-
mészetesen az üzleteket közvetitök is tartoznak — 
akként rendelkezik, hogy mindazok, akik 1914. évi 
augusztus hó 1-töl fogva olyan állandó, vagy alkalmi 
haszonhajtó foglalkozást űznek, amelynek hozadéka az 
1875. évi XXIX. törvénycikk értelmében III. osztályú 
kereseti adó alá esik, tartoznak ezt a foglalkozásukat, 
amennyiben azt a most hivatkozott törvény életbelépte-
kor (vagyis 1915. évi december hó 29-én), vagy azt 
megelőzőleg már űzték, legkésőbb a törvény életbelép-
tétől számított 30 nap alatt az illetékes pénzügyigaz-
gatóságnál bejelenteni. 

Arra való tekintettel, hogy a szóban levő törvény 
életbeléptetésétől, vagyis 1915. évi december hó 29-étöl 
számított 30 napi bejelentési határidő már lejárt, az 
érdekelt felek részéről mindezideig csak igen kevés 
bejelentés érkezett, felhivja a pénzügyigazgatóság az 
érdekelt adózó feleket, hogy bejelentésüket e hirdet-
mény közzétételét követő 30 napon belől a szegedi 
pénzügyigazgatóságnál saját érdekükben okvetlen te-
gyék meg, mert a bejelentés elmulasztása jövedéki ki-
hágást képez, s az 1909. évi XI. törvénycikk 93-ik 
§-ának b) pontja szerint az adó 1-szeresétől 8-szoro-
sáig terjedhető pénzbirsággal büntettetik. Az 1915. évi 
XXI-ik t.-c. 8-ik §-ának végrehajtása tárgyában kiadott 

1916. évi 3459. sz. pénzügyministeri körrendelet értel-
mében azt is tudomására hozza azonban a pénzügy-
igazgatóság az érdekeit adóköteles feleknek, hogy a 
mennyiben a bejelentést a jelen hirdetmény közzétételét 
követő 30 napon belül megteszik, ellenük a jövedéki 
kihágási eljárás megindittatni nem fog. 

Akik a hirdetmény közzététele után kezdik meg a 
fentebbiekben körvonalazott haszonhajtó ilyen foglal-
kozásukat, a bejelentést a foglalkozás megkezdésétől 
számított 15 nap alatt tartoznak a szegedi pénzügy-
igazgatóságnál megtenni. 

A bejelentés elmulasztása szintén a fentiek szerint 
büntetendő jövedéki kihágást képez. 

Szeged, 1916. március 27. 

12I29/II. 1916. 

A m. kir. pénzügyigazgatóság. 

• • • 
Molnár Ferencz: 

A fehér felhő 
Ára 1 K 50 fill. 

Patay Sándor dr . : 

Az élet tudománya 
Ára 3 korona. 

Szomory Dezső: 

H o r m e l i r i 

Ára 3 korona. 

Zola: 

Az összeomlás 
Ara 5 korona. 

Anatole Francé: 

Epikur kertje 
Ara 1 K 90 fill. 

Frankó István: 

flueres zstmifiu iirtimti 
Ara 40 fillér. 

Molnár Jenő: 

Mucsa a fronton 
Ára 2 K 50 fillér. 

A mi hőseink: 

TisztielnH hőstettei a hátiul 
Ara 6 korona. 

Domány Gyula: 

Pénzügyi hadviselés 
Ara 4 korona. 

I 

Matull: 

ft przctttisli repülő 

Meszlény Artúr dr.: 

R isin Mii ÉIP 
Ára 6 korona. 

Simon Vilmos: 

Hadak utján 
Ára 4 korona. 

Sven Hédin: 

Az orosz harctérről 
Ara 3 korona. 

Szabó István: 

A kárpáti hó 
Ára 2 K 50 fill. 

Somlay Károly: 

Könnyű lelkek 
Ara 3 korona. 

• • • 

Kaphatók: Várnay L. 
könyvkereskedésében SZEGED, Kárász-utca 9. 
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