
Kedd, 1938. január 25. D É L M A G Y A R O R S Z Á G 7 

M e g k e z d ő d ö t t 
a 14 napos rendkívül 

olcsó vásár 

BLAU IGNATZ 
F É R F I és N ő i RUHAARUHÁZABAN 

Kelemen-ucca 5, 

El nc mulassza ezt a ritka alkalmat! 

Csak 14 napig! 
E L A D A S R A K E R Ü L : 

500 drb női téli kabát P 20—70-ig 

460 drb női tavaszi kabát P 7 — 40-ig 
45 drb női háromnegyedes bunda P 40 130-ig 

300 drb férfi öltöny P 16 — 38-ig 
210 drb férfi téli, átmeneti kabát P 12 — 50-ig 
80 drb szőrmés bekecs P 36 _ 80-ig 

100 drb bőrkabát P 30 —55-ig 
300 drb divat és sport nadrág P 5 — 12-ig 

Hihetetlen olcsó árak 

T E K I N T S E M E G K I R A K A T A I N K A T ! 

MOST VÁSÁROLJON! 

'A vásár tartama alatt csak készpénzért árusítunk 

A szegedi kamara 
uj elnöksége a kereskedelmi 

miniszternél 
A" szegcdi kamara uj elnöksége megbizásából 

Rainer Ferenc c'nök és dr. TancUi Sándor főtit-
kár kihallgatáson jelentek meg Bornemisza Géza 
kereskedelem- és iparügyi miniszternél, aki örö-
mét fejezte ki a választás gyors és sima lebonyo-
lítása felett és tudomásul véve, hogy az uj elnök-
ség működését megkezdte, azt támogatásáról biz-
tosította. A miniszteri kihallgatás után a kamara, 
elnöke és főtitkára Halla Aurél államttkárnál, 
Kruchina Károly báró és dr. Arkay Ferenc mi-
niszteri osztályfőnöknél és Gaul Károly minisz. 
téri tanácsosnál tettek látogatást, akiknél több 
fontos kérdést letárgyalják. A január 20-án meg-
tartott elnökválasztó ülés jegyzőkönyvét dr. Pálfy 
József polgármester felteresztette a kereskede. 
lemügyi miniszterhez. Minthogy a választás sza-
bályszerűen folyt le, a kétheti fellebbezési határ-
idő lejártával az uj elnökség formális megerő-
sítése meg fog történni. Ezután a polgármester 
összehivja az uj kamara ülését, melyen a minisz-
ter megbizásából beiktatja a megerősített elnök-
séget. Utána az elnök veszi áf az ülés vezetését, 
amelynek tárgysorozatára már érdemleges tár-
gyak is lesznek kitűzve. Rainer Ferenc elnök mai 
napon az alábbi szövegű levelet intézte a kamara 
tagjaihoz: 

„Igen tisztelt Kamarai Tag ur! A válaszlsá után, 
amely nekem juttatta a szegedi kereskedelmi és 
iparkamara diszes elnöki állását, kettős köteles-
séget vétek teljesíteni, mikor köszönetet mondok 
mindazoknak, akik támogatásukkal megválasztá 
6omat elősegítették és mikor kivétel nélkül az 
összes kamarai tagok bizalmának előlegezését ké-
rem a jövő számára. Törekvésem az lesz, hogy 
szerény erőmhöz és legjobb tudásomhoz képest 
a kamarán belül igyekezzem megtermteni az Ipar 
c's kereskedelem minden aqazcdának összhangját 
s a kamarát minden személyi szempont háttérbe 
szorításával az egyetemes közgazdasági élet szol. 
gálaiába állítsam. Érzem és tudom, hogy ennek 
a célkitűzésnek csak ugy lehet sikere, ha birom a 
kamara összességének bizalmát s ha a kamara 
igen tisztelt tagjai szaktudásukat és jóindulalu 
támogatásukat, kipróbált tisztviselői pedig odaadó 
és buzgó munkásságukat bocsátják nem az cn 
személyemnek, hanem az intézménynek rendelke-
zésére. Megválasztásomért és az előlegezett bi-
zalomért ismételt legőszintébb köszönetemet fejez-
ve ki, maradtam, hazafias üdvözlettel Rainer Fe-
renc. a szegedi kereskedelmi és iparkamara el-
nöke." 
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— MUNKAKÖZVETÍTÉS. Munkát kaphatnak 
a Hatósági Munkaközvetítő utján. Férfiak: 1 kö-
télgyártó, 1 köszörűs, 1 kifutó, 1 fiatal nőtlen gaz-
dasági mindenes. Nők: 1 gyakorlott kalaposleány, 
Hadigondozottak részére fenntartott munkahelyek: 
1 molnár. Állást keres: 1 könyvelőnő, 2 gyors- és 
gépírónő, 2 kiszolgálónö, 3 ápolónő. Tanonehelyek: 
1 cipész. 

— . Agy- cs szivérchneszesedésben szenve-

dőknek reggel felkeléskor egy félpohár termé-

szetes „Ferenc József" keserűvíz — a legki-

sebb erőlködés nélkül — igen könnyű szék-

ürülést biztosit, azonkivül a gyomor és a be-

lek működését előmozdítja és kielégítő emész-

tést hoz létre. Kérdezze meg orvosát. 

— Halálozás. E n g'l e r Károly v. gazdálkodó 

f. hó 23-án elhunyt. Temetése 25-én délután fél 

3-kor a tanteremből. 

Hétfőn elköltözött az élők sorából S z e k e r e s 
Géza ny. Máv. főintéző, aki érdemes munkájával, 
hosszú időn át kifejtett tevékenységével, egyéni-
ségével ismert és becsült tagja volt a szegedi tár-
sadalomnak. Hosszú évtizedek alatt csak hiveket 
és barátokat szerzett, munkásságát felettesei több-
ször illették elismeréssel, özvegye, gyermekei, ki-
terjedt rokonság gyászolja, halála iránt őszinte 
részvét nyilvánult meg. Szerdán délelőtt 10 óra-
kor kisérik el utolsó útjára. 

— Két betörő lelőtt az éjjel egy rendőrt, Bu-
dapestről jelentik: A pestszentlőrinci Szarvas-
csárda udvarán két betörő lelőtte H a i t ó An-
tal rendőrfőtörzsőrmestert. A rendőrfőtörzsőr-
mester ellenőrző szolgálata közben a pestszent-
lőrinci csárdához ért, ahol két embert látott a 
falhoz lapulva. Revolverrel a kezében be-
ment a csárda udvarára, mire a két ember kö-
zül az egyik rálőtt. A rendórfőtörzsőrmester 
jobbkezének hüvelykuj já t találta el, de Ha j tó 
balkezébe vette a revolvert, mielőtt azonban 
elsütötte volna, eldördült még egy revolverlö-
vés és a rendőr összeesett. A két férfi elmene-
kült. T á l a s János rendőrtörzsőrmester ta-
lált rá társára, telefonált a kisnesti mentőkért, 
akik a súlyosan sebesült rendőrfőtörzsőrmes-
tert a Szent István-kórházba szállították. A 
rendőrség nagy apparátussal keresi a két be-
törőt. Megállapították, hogy a lövöldözés köz-
ben az egyik golyó a csárda kerítésébe fúró-
dott. 

GYÁR BUDAPEST.XI.LENKE UT.117. 
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Az orosházi postán az elmúlt évben 18.000 
ajánlott, 350 pénzes levelet, 25.000 különféle kö-
zönséges csomagot és 28.000 utalványt adtak fel 
1,500.000 pengő értékben. 86.000 csekken 9,600.000 
pengőt küldtek el. A forgalom az 1936. évi forga-
lomhoz képest lényeges emelkedést mutat. A lele-
fonelöfizetők száma 22-vel szaporodott. Jelenleg 
250 telcronelöfizető van s ezek 160.000 helyi be-
szélgetést folytattak le. A rádió előfizetők száma 
1350. Feladtak összesen 5700 és kézbesítettek 7500 
táviratot. 

Szentesen Keresztes Nagy Sándor nyugdíjazásá-

val megürült az árvaszéki ülnöki állás. Dózsa 

doktornak alispánná történt megválasztásával 

egy főszolgabírói állás is megüresedett a megyé-

ben. Mindkét állás betöltése érdekében megkez-

dődött a kortcskedés. 

Baján vasárnap a bajai törvényszék ömVIósi-
tásának és törvényszéki épület létesítésének ügyé-
ben értekezletet tartottak. Részt vett az értekez-
leten dr. Rcményi-Schneller Lajos oruággyüléú 
képviselő és dr. Latinovics János főispán. 

A gyulai töményszék Békésen tárgyalta annak 
a négy békési orvosnak az ügyét, akiket gondat-
lanságból okozott emberöléssel vádolt az ügyész-
ség, mert Hamzi Jánosné békési asszonynak, aki 
éppen gyermeket várt, nem nyújtottak Orvosi se-
gélyt, ugy, hogv a szerencsétlen asszony elvérzett. 
Az orvosok.. akik különböző indokkal megtagad-
ták, hogy az asszonynak segítségére siessenek, 
tagadták bűnösségüket A biróság dr. L a d á n y i 
Imre orvost 800 pcugéL dr. H a s k ó József orvost 
50 pengőre ítélte, a másik két orvost felmentette 
a vád alóL 

© V A S I 
Felhívjuk a közönség figyel-

mét, hogy egyes helyeken 
„WIPLA" ' elnevezéssel külön-
féle fémekből készítenek műfo-
gat, amelyeknek minősége azon-

ban nem felel meg az eredeti W I P L A minősé-
gének s ezzel a közönséget megtévesztik. Aa 
eredeti WIPLA-fém eddigi jóhirének megóvá-
sa céljából szükségesnek látjuk közölni, hogy a 

valódi WIPLA ntOlogahhoz a 
lo'orvos a WIPLA Képviselet 
által Kiállított garancialevelet 
adja es az eredeil WJPLA-wun-
kdHban a lenti vediegQ látható, 

tehát bármilyen W IPLA-munka csak az álta-
lunk kiállított garancialevéllel és a fenti véd-
jeggyel valódi. A szegedi ABC, UN IÓ és Nem-
zeti "Takarékosság hitelirodák tagjainak hat 
havi hitelt nyuj tunk. 
W I P L A FOGTECHNIKAI LABORATÓRIUM 

Szeged, Kál lay Albert-ucca 1. sz. 

Ingatlannal lehet fizetni 
az 5000 pengőnél maga-

sabb köztartozásokat 
A telep'tdsröl szóló törvény lehetőséget nyújt 

arra, hogy az államkincstárral szemben fennálló 

köztartozását valaki telepítési célra alkalmas in-

gatlan átengedésével egyenlítse ki. A törvény 

alapján a pénzügyminiszter most a földmivelés-

ügyi miniszterrel és az igazságügy-miniszterrel 

egyetértve rendeletet adott ki, amely szabályozza 

az ingatlannal való fizetés módozatait. A rendelet 

szerint köztartozásának kiegyenlítése céljából fel-

ajánlhatja ingatlanát az az illetékfizetésre kötele-

zett egyén, akinek állami öröklési, ajándékozásié 

vagy más ingatlan vagyonátruházási tartozása. 

a járulékokkal együtt ötezer pengőnél (öbb; aa 

az adózó, akinek 1935. év végén fennállott együt-

tesen kezelt közadótartozása a járulékokkal együtt 

meghaladja az ötezer pengőt. Ha az adósnak több 

községben van hátraléka, jogában áll az ingat-

lannal való kiegyenlítést csak egyes községekben 

fennálló adóhátralékra kérni, feltéve, hogy a 

tartozás összege az illető községben meghaladja 

az ötezer pengőt. Az illetékhátralék és az adótar-

tozás összegét össze lehet vonni és ha a kettő 

együtt meghaladja az ötezer pengőt, a. tartozást! 

ingatlannal lehet kiegyenlíteni. A családfő tarto-

zásához a vele egy adóalanyt alkotó családtagok 

esetleg külön nyilvánított adóhátralékát is hozzá 

lehet adni. 

Az adós kizárólag sajáf, vagy a vele egy adó-
alanyt. képező családtagok telekkönyvi tulajdo-
nába lévó olyan ingatlant ajánlhat fel, amely felelt 
elidegenítési és terhelési tilalom, utóöröklési jog^ 
vagy egyéb tulajdoni korlátozás nélkül rendelke-
zik. Haszonélvezettel terhelt ingatlant csak a 
haszonélvező, osztatlan közös tulajdonban álló 
ingatlant pedig csak az összes tulajdontársak hoz-
zájárulása alapján lehet felajánlani. A felajánlási 
kérelmet az adós lakóhelye szerint illetékes pénz-
ügyigazgatóságnál lehet előterjeszteni.-

Az illetékhátralckos bármikor, az adóhálraléoks 
azonban esak február 20-ig terjesztheti elő a ké-
relmét. A kérvénynek tartalmaznia kell a tarto-
zás nemét és ősszegét, valamint az előírás helyét, 
a felajánlott ingatlan helyét, művelési ágak sze-
rint részletezett térmértékét kataszteri holdakban 
és négy-szögletben kifejezve és ugyancsak a mű-
velési ágak szerint részletezett kataszteri tiszta 
jövedelmét, az ingatlan telekkönyvi, helyrajzi, va-
lamint kataszteri birtokiv és helyrajzi számait; 
a felajánlási árat kataszteri holdakra vonatkozta-
tott egységárban. A kérelmezőnek nyilatkoznia 
kell, hogy a felajánlott ingatlan tehermentes-e, 
vagy pedig milyen terhek vnnak rajta. Csatolni 
kell a beadványhoz a birtokivek másolatát, a hi-
teles telekkönyvi kivonatot, 3 forgalmi értéket is 
feltüntető adó- és értékbizonyítványt és a pénz-
ügyigazgatóság kimutatását a kérelmező köztar-
tozásairól. A kérvény és a mellékletek illeték-
mentesek. 


