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V í l / i S ( , ' s ü t 6 r t ö k - R ó m kath Kamill hv. 
" Protestáns Frigyes. Nap kél 4 óra 

21 perc kor, nyugszik 7 óra 51 perckor. 
A Somogyi-könyvtár nyitva délelőtt 10—12-ig, 

csak tudományos kutatók számára. A muzeum 
nyitva délelőtt 10-től 12-ig (csak a képtár és 
« természetrajzi gyűjteményt). 

Egyetemi könyvtár (központi egyetem I. eme-
5et) nyitva d. e. 8—l-ig, d. n. 3—7-ig. 

Szegeden a gyógyszertárak közül szolgálatot tar-
tanak: Barcsay Károly, Széchenyi tér 12. (Tel. 
270.) Franki Antal, Szent György tér 6. (Tel. 118.) 
Gergely Jenő, Kossuth Lajos "sugárut 31. (Tel. 
62.) Lőbl Imre dr., Gizella tér 5. (Tel. 819.) Mold-
ványi Lajos, Újszeged. Vedres u. I. (Tel. 846.) 
Selmeczy Béla, Somogyi-telep. (Tel. 5.) 

Felszólamlás a törvényhatósági 
választói névjegyzék ellen 

A szociáldemokrata párt végrehaj óbi-
xottsága felhívja mindazokat, akik a tör-
vényhatósági válaszlók névjegyzékéből 
azért hagyatlak ki, meri a haléves Sze-
geden lakásukat a névjegyzéket össze-
állító küldöttség nem látta igazolva, de 
6 év óta Szegeden laknak, vagy van la-
kásuk, kjhie.va-uk miatt éljenek felszó-
lamlás) jogukkal folyó hó 25-ig. 

Bővebb felvilágosítást nyujl a pár'H-
feárság (Hétvezér-ucca 9.. Muokásothrn, 
II. em) az esti órák alatt. 
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— A szegedi hőmérő' A szegedi egyetem föld-
rajzi intézetének meteorológiai obszervatóriuma je-
lenti, hogy szerdán Szegeden a hőmérő legmaga-
sabb áJlása 28.6 fok Celsius, a legalacsonyabb 
11.8 fok Celsius volt. A barometer adata 0 fokra 
és tengerszinre redukálva reggel 765.9 mm., este 
762.7 mm. volt. A levegő relativ páratartalma 
reggel 70, délben 41 százalék volt. A szél iránya 
délnyugati és erőssége 1—2 volt. 

' z 300-as autótaxinál vonjon le 20 százalék)!. 

O VAS! 
Sajnálattal kell megállapítanunk, 

hogy az utóbbi időben védjegyünk-
kel visszaélések történnek, amennyi-
ben egyes lelkiismeretlen cégek nem 

Bembergselyemből 
készült árujukat, különösen harisnyá-
ikat, mint 

Bemberg harisnyákat 
kínálják eladásra. Kénytelenek le-
szünk tehát e cégünk hírnevét súlyo-
san érintő eljárás miatt, minden 
esetben, mely tudomásunkra jut, a 
bűnvádi eljárást minden előzetes ér-
tesítés nélkül folyamatba tenni. 

Egyben felkérjük az igen tisztelt 
vásárló közönséget, hogy saját ér-
dekében csak olyan harisnyát vásá-
roljon, melynél a harisnya fején 

és a talpán Bembergselyem 
van gyárilag rányomva, mert ez 
nyújtja legtöbb biztositékát annak, 
hogy az áru valódi. 

Budapest, 1929 julius hó. 458 

Az J. P. Bemberg H.-G. 
magyarországi vezérképviselösége. 

— Ingyen osztrák, és esehvlzumot kapnak az 
eszperantókongresszus tagjai. Ausztria és Cseh-
ország dijtalan vízumot ad azoknak, akik a buda-
pesti eszperantókongresszus alkalmából résztvesz-
nek a bécsi és prágai eszperantóünnepségeken. 
Prágába külön katolikus eszperantókongresszust 
is rendeznek egyházi ünnepségekkel. Érdekes, 
hogy Magyarország csak féláru vizumkedvezményt 
adott a külföldieknek. 

s A nap legkedvesebb órája a kávézás ideje. 
Vidám hangulat, jó közérzet, a szürke minden-
napból való felszabadulás — mindez a jól el-
készített kávé fjnom illatával együtt elragadja lel-
künket. Meinl Gyula rt. 304 

— Hirtelen halál az uccán. Szerdán reggel nyolc 
órakor jelentették a mentőknek, hogy a Kálvária-
ucca elején összeesett egy idősebb asszony. A 
mentők a jelentés után azonnal kivonultak, de 
már csak a beállott halált konstatálhatták. Az 
ucoai járó-kelők közül többen felismerték a halott 
asszonyt, akit K i s t ó t h Józsefné 78 éves men-
házi ápolttal volt azonos. Az idős asszonyt szív-
szélhűdés érte, 

x Figyelem! Del-Ka nyári idény cipőárusítása 
julius 8-tól augusztus 4-ig soha nem létezett árakat 
produkál. Csak korlátolt készletek. Fiók: Kárász-
ucca 14. (Dreher-sőröző mellett.) 850 

— Munkaközvetítés. A szegedi hatósági munka-
közvetítő hivatal közli: Állást kaphat: 3 épület-
lakatos; 4 bádogos; 11 kovács, segitő; 1 kapta-
fakészitő; 2 kocsifényező; 1 kosárfonó; 3 szíj-
gyártó; 2 kocsifényező; 3 cipész; 1 kőnyomdász, 
vidéken; 12 kocsis, nőtlen. 

A váltók forgalmiadó kötele-
zettségének ujabb szabályozása 

A szegedi kereskedelmi és iparkamara közli, 
hogy a pénzügyminiszter a váltók általános for-
galmi adókötelezettségét újból szabályozta. A ren-
delet szerint a váltó után csak az esetben kell 
az általános forgalmiadót leróni, ha adózó a 
váltót forgatmánnyal ellátva leszámítolja, vagy va-
lamely tartozásának törlesztésére tovább adja. Ily 
esetben az adófizetési kötelezettség a váltó to-
vábbadásának (forgatásának) napján áll be. Az 
adó alapja leszámitolás esetén a leszámítolt ösz-
szeg, más módon való értékesítés esetén a váltó-
ban kitett összeg (érték). A tovább nem adott, 
vagyis tárcában őrzött váltó után, valamint szabálv-
szerü kereskedelmi könyveket vezető kereskedők-
nek az olyan váltók után, amelyek a kötött meg-
állapodások szerint kifejezetten fedezeti célra adat-
nak és amelyeket a váltó tulajdonosa forgatmány-
nyal tovább adhat ugyan, de csak a saját bevál-
tási kötelezettsége mellett, a váltó kézhez véte-
lekor az általános forgalmiadót nem kell lerónL 
Ily esetben a forgalmiadót az adós által az áru-
szállításra, vagy munkateljesítésre telj esi tett fize-
tések kézhezvételekor kell csak leróni, de a saját 
beváltási kötelezettség mellett történt váltóleszá-
mítolásból kapott összegeket külön számlán kell 
elkönyvelni és az adósnak folyószámláján csak az 
adós által teljesitett fizetések írhatók jóvá. 

A rendelet szerint minden adózó kötelezve van 
a váltók könyvét vezetni. A váltókönyv rovatai 
a következők: a folyószám, a váltó kézhezvételé-
nek ideje, az elfogadó neve, a váltó értéke, a 
lejárat ideje, fizetési helye, a váltó továbbadásának 
(forgatásának) ideje és kinek lett továbbítva. A 
jegyzet rovatba fel kell tüntetni az óvás helyét 
és idejét, az általános forgalmiadó lerovási ide-
jét, a folyószámla könyvelési tételét. 

A befizetett adó visszatérítése. Az az adózó, aki 
szabályszerű könyveket vezet és a forgalmiadót 
vallomás alapján készpénzben fizeti, fel van jogo-
sítva arra, hogyha a váltót bármily okból néki 
visszaváltani és emiatt az adóköteles jogügylet-
ből származó követelése egyáltalán nem, vagy 
csak részben nyert kielégítést, a váltó után koráb-
ban lerótt általános forgalmiadót, vagy annak 
arányos részét a legközelebbi adóbevallásában le-
vonhatja a fizetendő adó összegéből. Ily esetben 
azonban a visszaváltott váltót a váltókönyvben 
az előző tételszámra való hivatkozással újból be 
kell vezetni és a jegyzet rovatban a váltó további 
sorsára vonatkozó ádatokat is fel kell jegyezni (a 
pör, csőd, vagy kényszeregyezség számát és azt, 
hogy a váltó adósnak kiadatott-e?). 

A rendelet szerint ezen ujabb rendeletben foglalt 
feltételek alapján julius 1-től számított három 
hónap alatt kérni lehet az 1924 január 1-től kezdve 
a rendelet életbeléptetéséig lerótt adó megtérí-
tését is, sőt az eddig még jogerősen el nom birált 
kérelmeket is ennek a rendeletnek alapján kell 
elbírálni. '••» -' v i » v *•' ' 

Gyomor-, bél- és anyagcserebetegek-
nél a természetes „Ferenc József keserűvíz 
az emésztőszervek működését hathatósan elő-
mozdítja s igy megkönnyíti, hogy a tápláló 
anyagok a vérbe kerüljenek. Orvosi szakvéle-
mények hangsúlyozzák, hogy a Ferenc lózsel 
viz különösen ülő életmódnál igen hasznos 
gyomor- és bélszabályozó szer. Kapható gyógy-
szertárakban drogériákban és fűszerfizletekben 

Mit kell igazolnia az egyetemen 
egy tizennyolc éves leánynak 

A »Békésmegyei Közlöny«-ben olvassuk a kö-
vetkező cikket: 

»Tiz esztendővel ezelőtt dr. Illetékes Hely ki-
adott egy komoly és komor rendeletet, amelynél 
elfelejtették megszabni, hogy hány évig lesz ér-
vényben, illetőleg, hogy évek múlva olyan egyé-
nek is kerülnek majd a rendelkezései alá, akik 
akkor, amikor a rendelet megszületett, még csak 
— csecsemők voltak. Még nem tartunk ott, de 
máris közeledünk ehez az időponthoz és egyúttal 
ahoz is, hogy a kellő időpontban vissza nem vont 
rendelet nevetségbe fog fulladni. 

Hogy ez a veszély mennyire közelfekvő, el 
kell mondani az alábbi egészen friss történetet: 

Sch. Bózsi, egy békéscsabai urileány, aki az 
idén érettségizett, elhatározta, hogy tanulmányait 
tovább fogja folytatni. Erre a célra a szegcdi 
egyetemei szemelte ki, mint amely Szegeden tevő 
rokonsága és egyéb körülményeknél fogva neki a 
legjobban megfelel. 

Á fiatal hölgy, akinél még bátran be lehet 
vallani az életkort, a zsenge, reményteljes 18 évet, 
tehát megírta az egyetem vezetőségéhez a szük-
séges felvételi kérvényt, azután a hozzávaló mel-
lékletekkel együtt beküldte az univerzitásra. 

Néhány nappal ezelőtt Sch. Rózsi komolyhangu, 
pecsétes írást kapott. A hivatalos hangú írást 
az egyetem küldte neki és arra hivta fel, hogy 
egy, a kérvény mellől hiányzó, de mindenképpen 
szükséges hivatalos bizonylatot azonnal szerezzen 
be és küldje be pótlólag a kérvényéhez. Különben 
a felvételi kérvény — nem lévén kellően fel-
szerelve — nem kerülhet tárgyalás alá. 

És most tessék jól idefigyelni. Sőt jól meg-
fogózkodni: 

A »még szükséges hivatalos bizonyl*t<-nak arról 
kellett szólnia, hogy az illető pályázó — tehát 
a tizennyolcéves hajadon — milyen magatartást 
tanusitott a proletárdiktatúra a la t t . . . 

Ez valóban fogas kérdés: 1919-ben, tehát pont 
tiz évvel ezelőtt, Sch. Rózslka mindösszesen 8 
év«s elemistaleány volt, de mégis: milyen magi-
tartást tanúsított a kommünnel szemben? Mit telt 
a nyolcéves kisleány a vörösök mellett, vagy el-
len? Tartozik ezt hivatalos bizonylattal igazolni! 
Ugy tudjuk, az egyetemi polgárnői állapotra vá-
gyódó 18 éves leány egész komolyan elment a 
városházára ilyen értelmű bizonyítványt sze-
rezni ...« 

x Utolsó bucwlőadás a Czája-clrkuszban! Le-
szállított heiyárakkal. A mai bucsuelőadást el ne 
mulassza senki megnézni! 

x Bútorok olcsó beszerzési forrása az Asztalos-
mesterek Bútorcsarnoka, Szendrén.vi G. és Társai, 
Dugonics tér 11. 289 

— SZÁLLODAUTALVANY a bndapesil Bristol-
ba* vagy Royalba egész nap kapható a D é 1 m a-
g y a r o r s z á g kiadóhivatalában. Szobáért a fél-
nek nem kell Írni, sürgönyözni, vagy telefonálni, 
a szobái lefoglalja kiadóhivatalunk és gondosko-
dik egyéb kedvezményekről is. 

x A Szegedi Zsidó Nőegylet hetedik hólabda-
délutánját ma délután rendezi. Háziasszonyok a 
Virág-cukrászdában Lőbl Adolfné és dr. Krausz 
Józsefné, Újszegeden dr. Mezei Pálné, Pollák Nán-
domé és dr. Ballá Izidorné úrnők. 461 

— Ecetsavval itaüa meg gyermekeit. Bécsből je-
lentik: Deutsch-bródi jelentés szerint H a u p t -
m a n n Ferenc mezőgazdasági munkás felesége ket 
és féléves leányát és kílenchónapos csecsemőjét 
ecetsavval itatta meg, majd utána maga is ivott 
az ecetsavból, amelynek következtében meghalt. 
A gyermekek a halállal vívódnak. Az asszony 
tettét azért követte el. mert férje egy cselédnek 
udvarolt. 

X Jégszekrények, háztartási és mészáros, kedvezft 
fizetési feltételek mellett legolcsóbban beszerezhetők 
Fekele Nándor, Kossuth L. sugárut 18, telefon 10-72. 

— Halálos birkózás. Magyarbánhegyesi jelentés 
szerint M é s z á r o s József 53 éves napszámos 
játékból birokra kelt egy nála fiatalabb legénnyel. 
Mészáros játék közben olyan szerencsétlenül esett 
le a földre, hogy nyakcsigolyája eltörött és azon-
nal meghalt. 

x Villámhárítókat rendelet szerint felülvizsgál és 
szakszerűen javit Deulsch villamossági vállalat, Ká-
rász-ucca 3. Telefon 8-7L j " ' 


