
d e l m t c g y a r ö r s z á g Vasárnap, 1938. március 27. 

Títestcijiar 
dását leérte, részletes statisztikai adatokkal iga-
zolta az ügyeknek ugy a szegedi, mint a vidéki 
bíróságokon való katasztrófán* nié/tékii lecsökke-

nését, ami szerinte az ügyvédi létszám csökkenté-
sét szükségessé teszi, hivatkozott arra, hogy arr.eny-
nylben más kamaránál a zárt szám bevezettet-
nék, ugy az onnan kizárt ügyvédek idéözönlése fe-
nyegetné a kamarát. 

Dr. Barta Dezső a szabad ügyvédkedés tánto-

ríthatatlan és meggyőződéses gondolata mellett 

foglalt állást. Hivatkozott arra, hogy 

a magyar ügyvédség a szabadság, fik7P 

getlenség és fogegyenlőség szellemében 

és légkörében fejlődött ki és nem kér- • 

heti maya özeknek a szabadságjogoknak 

a korlátozását. 

\ zárt szám bevezetése nem volna hatékony or-
vosság az Ügyvédi életlehetőségek tekintetében — 
folytatta •—, mert a kereseti lehetőségeknek és 
az ügyeknek a gazdasági viszonyok és a törvényes 
rendelkezések által előidézett nagymértékű le-
csökkenésével, nem áll arányban a zárt száin által 
bekövetkezhető kisebb létszámcsökkenés. A zárt-
szám által elérhető minimális anyagi előnyök nem 

érnek fe! azokkal az elvesztendő erkölcsi értékek-

kel, ame'yekct a zárt szám bevezetése az ügyvédi 

karnak okozna. Nem zárhatjuk le a sorompókat az 
ügyvédi karba feltörekvő fiatal nemzedék előtt. 

Dr. Grüner István a szabad ügyvédkedés mel-
lett érve'.t, majd ínég többek felszólalása után az 
elnök a tömény érle'mében elrendelte a titkos sza-
vazást elsősorban dr. Lehet Pál napirendretérési 

javaslata tekintetében. A szavazás eredményeként 

Forrón szeretett, felejthetetlen, 
drága 

Böxsikénk 
síremlékének felavatása f. hó 27-ikén 
délben 12 órakor lesz a zsidó teme-
tőben. 

BÉKY ERAÖríÉ é s csal Ad fa 

Mindazon rokonoknak, jóbarátoknak, 
ismerősöknek, kik férjem elhunyta alkal-
mából fájdalmunkat részvétükkel enyhí-
teni igyekeztek, ezúton mondunk hálás 
köszönetet. j 

özv Orth Pálné és csa'ádja. 

KösxönefnyÉlvánllás 

Mindazoknak, akik felejthe.et'en jó fér-
jem elhalálozása alkalmával részvétük ki-
fejezésével és virágaikkal fájdalmamat 
enyhíteni igyekeztek, ezúton mondok kö-
szönetet. j 

özv. Király Istvánné. 

Köszönetnyilvánítás 

Hálás köszönetemet fejezem ki mind-
azon rokonoknak, jóbarátoknak, a Sze-
gedi Kenderfonógyér igazgatóságának, 
tisztvisefőkarának, a gyár mü*zaki osz-
tályának, élükön Révész Miklós urnák, 
mestereknek és a gyár ö-szes munkásai-
nak, valamint Jung Péter felsőipariskolai 
igazgató urnák, a felsöipariskolát, végzet-
tek egyesületének, kik felejttyötetlen jó 
férjem, édesapánk temetésén megjelené-
sükkel és virágadományaikkal fájdalmun-
kat enyhíteni igyekeztek. 

Öiv. lmda'\ 's:L \\ c< > es Riymondné 

és gyermekei. 

Késiit alsórendű kivitel-
ben szobafestést, mázolást 
és butorfényezést jutányos 
árban. Cégtulajdonos 5 

Csányi Mihály 
Feketcuas u c c a ZZ. 
T e l o i o n : >«-** 

79 leadott szavazat közül 49-en a napi-

rendretérési javaslat mellett, 28-an az 
el'en szavaztak, 

2 szavazat érvénytelen volt és igy a kamara köz-
gyűlése nagy többséggel a zárt szám bevezetése 

ellen foglalt állást. 

V i l á g d i v a t 
a vaiödl 

g y i k b ő r r e t i k ü l 
az összes divatszinekben P 12.80-tól 

G Y E P E S böröndös 
Budapest, VII., Erzsébet körút 64. sz. 
(Hóva l azftlléval s zemben) 

A közgyűlés ezután több választmányi hatá-
rozat ellen beadott fellebbezést birált el és azo-
kat elutasította, majd pedig folyó ügyeket intézett 
el és a kamarai ügyrendet állapította meg. 

E m i i M gyári n a i 
Uj szinek, nagy vá'aszték, olcsó árak. 

rolifih TestMnfi! 
rll. 6. 

Kalász-tag. 
Széchényi ter 17. 

Unió-lag, 

Négy napra betiltották 
a „8 Orai Ujság"-ot 

Budapest, március 26. A belügyminiszter rende-
letével a Nagy Samu felelős szerkesztésében Buda-
pesten megjelenő 8 órai Újság cimü politikai napi-
lap megjelenését 4 napra, március 31-ig bezáró-

lag, az ország érdekeit veszélyeztető március 

26-án megjelent számának 5. oldalán közzétett •Vi-
harban a kormányrudnál* cimü cikkének 56-ik so-
rától 63-ik soráig terjedő része miatt betiltotta. 

Amig 'Oh alszik 
a Darmol dolgozik. Éjjeli nyugalmát nem 
zavarja és mégis estétől reggelre jól 
és biztosan hat Fájdalom nélkül hajt. 
könnyű és teljes ürülést Idéz elő. Ezért 
kellemes hatású 
hashaitószer e * » 

Szeged sz. kir. város adóhivatalától. 
29.287-1938. adhsz. 

Tárgy: rokkantellátási adómen-
tességre irányuló igényjogosult-

N ság igazolása. 

"A szegedi m. kir. pénzügyigazgatóságnak 27.011 
—12—1938 II. szániu körrendelete folytán a rok-
kant ellátási adómentességre irányuló igényjogo-
sullság igazolása tárgyában a m. kir. pénzügy-
minisztérium 43000—938. VIIí. -a. szánni rende-
letét alábbiakban közli a városi adóhivatal: 

A rokkantellátási adóra vonatkozó 1927. évi 
700* P. M. számú hivatalos összeállítás 2. jj-ának 
2. pontjához fűzött utnsitás (6) bekezdése alapján 
a rokkantellátási adómentességek felülvizsgálata 
tárgyában kiadott 1929. évi 98.399-VIT. a. szá-
mú körrendelet a hadirokkantak, hadiözvegyek és 
hadiárvák rokkantellátás (járadék) élvezésére 

vonatkozó jogosultságának igazolási határidejét 
1929. évi december hó 31-ben állapította meg az-
zal, bogv azokat, akik eddig a határidőig a rok-
kantellátás (járadék) élvezésének a jogosultsá-
gát bizonyító igazolványokat ncqj mutatták be, 
rokkantellátási adómentességben részesíteni nem' 
szabad. 

E körrendeletet akként ' módosítom, hogy ab-
ban az esetben, ha a hadirokkantak, hadiözve-
gyek és hadiárvák a rokkanlellálási adómentes-
séghez való igényjogosultságukat utólag igazol 
iák, az igazolást követő évtől kezdve az 1927. 
évi 700—P. M. számú hivatalos összeállítás 2. 
jl-ának 2. pontjában biztosított adómentességben 
részesítendő!*. 

A rokkantellátást adó alól való mentesség az 
1938. évre kivételesen abban az esetben is meg 
állapítandó, ha oz adózó nz igénvjogosultságot 
legkésőbb 1938. évi május bó végéig igazolja. 

A mentességre iránvujó igazolások© a váYnsi 
adóhivatalban az illetékes adóterületben adandók 
be 

Szeged, 1938 március 21. 
- Városi adóhivatal. 

R I 1 T O R H I T E L 
Mindenkinek készítek havi 10 nena-ü részletre 
kéménvfahálószohát. politúros 200 P-töl. finom 
'•diófnhálót 360 P-től. kombinált hálót 300 pen-
gőtől. ebédlőt, vagv férfiszobát 400 P-től. kondin, 
elöszobaszekrényt 100 P-töl KAKI S/f miinsztaloa 

Kossuth Lajos-sugárut .5 szám. 

Erdélyben ismét 
engedélyezték a magyar 

elnevezéseket 
Kolozsvár, március 26. A .sajtóellenőrző hivatal 

távirati rendelkezést kapott, amely szerint a bel-
ügyminisztérium ismét engedélyezte a helységnevek 

és földrajznevek magyar nyelvű használatát. Ezen-

túl ugy a címben, mint a szövegben alkalmazható 
a magyar elnevezés ané'kül, hogy a hivatalos elne-
vezés n egjelenésc kötc'ező volua. 

Két kitüntetett kereskedelmi alkalmazott 
ünneplése. A Bruckner Testvérek vaskereske-
dő cég személyzete szombaton este társasva-
csorán ünnepelte a Raffay-vendéglőben a cég 
két kitüntetett alkalmazottját: P o n e v á l s 
Jánost és K c r n y Sándort. A kereskedelmi és 
iparügyi miniszter legutóbb mindkettőt kitün-
tetésben részesitette abból az alkalomból, hogy 
25 évnél több ideje dolgoznak ugyanazon mun-
kaadónál. 

CSÓNAK 
é p í t é s b e n T O K A J I v e z e t ! 

Országosan elismert képzet!., szakmabeli ipa-
ros. Tökéletes munkája küztudomásu. Mű-
hely : Erzsébet rakpart 10. 105 

Vegyiáruk Háztartási cikkek 

KARDOS 
Valéria tér. 

Glöckner J . és Fia 
a s Alföld első ve gy tiszti tő, ruhafestő 'fa 
ágytollgöztisztitó ipartelepe. Szeged, ls-
kola-ueca 27—29. Dóm-tér. 

Fest, tisztit minden ruhaneműt, függönyt, 
paplant, szőnyeget, slb. Alap. 1885. Tel. 12-69 

B Glyeuouiiiieráijeiiel, 
pénzes levélen érkezett bélyegekot magas 
áron veszem. BÉLYEGKERESKED ÉS 
Oóm t é r e n . (Iskola uoca 29 

Csemege dióbél és rézsa diákéi mennyiség" 
ben legolcsóbb áron vehot 

Csikós diótörődében 
Tisza Lajos körút 53. f 


