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Egy 19 éves szegedi elektrotechnikus 

elkészítette az uj rádiótávírót, 
amely feleslegessé teszi a „siftrét"és 
lehetetlenné teszi a szöveg kihallgatását 
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1 kiló 

elsőrendű pasztőrözött tejföl 

Központi Tejcsarnok rt. 
összes fiókjaiban. 

Viszonteladóknak árkedvezményt 
(A Délmagyarország munkatársától). A sze-

gedi feltalálók szánta ismét szaporodott eggyel. 
Ifjabb B i i h r János, 19 éves elektrotechnikusta-
nonc az- uj feltaláló, aki lelkes hangon beszél ta-
lálmányáról, amely, ha a szakértői ellenőrzést 
sikeresen kiállja, valóban ériékes eredményeket 
hoz majd. 

Ujrendszcrü rádió-távíró állomást talált fel 
Báhr János, Az intelligens arcú fiatalember 
nagy meggyőző erővel ismerteti találmányát: , 

— A régi rendszerű rádió-táviró készülékeknél, 
»- mondja — óriási nehézségeket okozott a bo-
nyolultnál bonyolultabb sifíre-ek kiagyalása s s» 
mellett, hogy ilymódon a szöveg továbbadása 
rendkívül nehézkes, még mindig fennáll annak 
lehetősége, hogy a legbonyolultabb eljárás elle-
nére is lehallgatják a közvetítést. Az én módsze-
rein azonban ezt lehetetlenné teszi. Hosszas fej 
törés és kísérletezés után sikerült olyan megol-
dást találnom, amely tehetetlenné teszi a továbbí-
tott szöveg kihallgatását. Leadóállomásom tv 
fölvevőállomásoni is ugy van megszerkesztve, 
hogy az orvhallgató hiába kapcsolja vevőkészü-
lékét a megfelelő hullámhosszra, a szöveget csak 
a speciális berendezésű vevőkészülékkel lebet fel-
venni. Készülékem éppen különleges rendszere 
miatt feleslegessé feszi a siffre alkalmazását, a 
leadás bátran folyhat a mindenki által ismert 
egyezményes jelekkel. Azt talán mondanom sem 
kell, hogv ennek mind a kereskedelmi életben, 
mind pedig a hadászati hírszolgáltatásban mekko-
ra jelentősége van. 

Arra a kérdésünkre, hogyan jött rá erre a 
megoldásra, a következőket mondta el: 

— Amióta az eszemet tudom, foglalkoztattak 
a technika kérdései. Középiskolás koromban is 
sokat törtem a fejem a rádióval kapcsolatos 
problémákon. Középiskolai tanulmányaimat azon 
ban a negyedik osztály elvégzése után sajnos 
meg kellett szakítanom, mert szüleim anyagi vi-
szonyai nem engedték meg azt a fényűzést, hogy 
tovább tanuljak. Tanulmányaim megszakadása 
után a legkülönfélébb foglalkozásokat űztem, 
hogy valaniiképen segítségére lehessek a szü-
leimnek, mig végül leszerződtem inasnak egy 
villanyszerelő céghez. 

—- A rádiótávíróval behatóbban akkor kezdtem 

foglalkozni, mikor beiratkoztam a 121-es cserké-
szekhez. akiknek van egy rövidhullámú Icadójuk, 
ettől fogva én lettem annak a Icadónak Icgb.iz 
góbb szolgálatos cserkésze. Megismertem minden 
csinját-binját, sőt annyira érdekelt, bogy ettöí 
kezdve még több folyóiratot és szakkönyvet kér-
ten. kölcsön és szereztem be meglakaritott pénze-
men. mint addig és a hosszas fejtörés végiil meg 
hozta eredményét. Egy barátomul il — aki mos' 
műegyetemi hallgató és akinek készülékem főbb 
újításaim elárultam —. ki is próbáltuk a készü-
léket és mondhatom nagyszerűen bevált. A vevő. 
amelyet bekapcsoltunk, hogy az én leadásomat ki-
hallgassa, nem hallott semmit. 

A törvényhatósági közgyűlés kihirdette az uj 
cbadó szabályrendeletet, amely az ebadót egyes 
városrészekben, a Nagykörúton belül lényegesen 
felemelte és azoukivül felemelte a farkaskutyák-
ra kivetendő ebadót. 

Az uj szabályrendelet szerint adómentesen csu-
pán a szopós ebek tarthatók. Réigcbben az volt a 
szabály, hogy adómentesen az ebek 6 hónapos 
korukig tarthatók voltak. Ez is lényeges szigorí-
tás A házőrző és pásztor ebek után 1 pengő, 
egyéb célra tartott eb után 25 pengő az ebadó. A 
farkaskutya és azok kereszteződéséből származó 
ebek után tekintet nélkül arra, hogy a házőrzé-
sére használják-e vagy sem, 25 pengő az ebadó. 
Vadászeb után az esetben, ha a tulajdonos ugyan-
azon évre szóló vadászjegyét megváltotta, 6 pen-
gő, de a kedvezmény csak egy eb után igényel-
hető. 

A házőrző, vagy pásztorebnek, bármilyen fajtá-
jú is az eb, csak az tekinthető, amelyet vagyon 
vagy személybiztonság céljából tartanak. Az c 
cirnen szükség nélkül tartott ebet azonban egyéb 
célra tartott ebnek kell tekintpni. 

Mivel a város belterületén a személy- és va-
gyonbiztonságról a rendőrség gondoskodik, a 
Tisza és a Nagykörút közé eső városrészben tar-
tott ebeket „egyéb célra tartott ebnek" kell tekin-
teni. Ezekből az következik, hogy a Nagykörúton 
belül tartolt minden eb után, tekintet nélkül ar-
ra, hogy milyen célra használják és hogy az eb 

— És mi a terve találmányával? 
— Szabadalmaztatni szeretném, — mondta kis 

sé elborult arccal —, de a szabadalmazáshoz saj-
nos csak a találmány és annak neve van meg 
— siffrelé nevet adtam neki —, de tökéletesen 
hiányában vagyok annak, ami mind a végleges 
modell előállításához, mind pedig a szabadal-
maztatás egyéb költségeihez elengedhetetlenül 
szükséges — a pénznek! Egyelőre tehát csak sá-
ri k. Várom az érdeklődést találmányom iránt, 
amelyben én is, említett barátom is megingatha-
tatlan hiltel hiszünk... 

milyen fajtájú, 25 pengő ebadót kell fizetni. 
A honvédség, csendőrség és rendőrség rendsze 

rcsileti állatállományába tartozó, nemkülönben i 
mezőőrök hivatásuk gyakorlására szükséges ebek 
után. mint amely ebek szintén a vagyon és sze-
mélybiztonsági célokat szolgálják, a házőrző és 
pászlorebre megállapított legalacsonyabb adóösz* 
szeget kell fizetni. 

Házörzés céljából a belterületen egy, a külte-
rületen pedig legfeljebb három eb tartható. A 
belterületen kizárólag a háztulajdonos, illetvo 
bérlője vagy megbízottja jogosított ilyen célból 
ebet tartani. 

Az adót az eb birtokosa tartozik fizetni, tekin* 
tet nélkül arra, hogy tulajdonosa-e annak vagy 
sem. 

Az 'adóév első felében szerzett vagy elválása* 
tott eb után az adó egész összegét, az adóév má-
sodik felében szerzett, vagy elválasztott eb utáa 
pedig az évi adó felét kel] fizetni. 

A birtokosváltozás esetén az uj birtokos birio* 
kába jutott eb után az előirt adót minden eselbcrj 
újból tartozik fizetni. 

Az ország valamely községében, vagy városi* 
ban megadóztatott eb, az ezen körülményt iga* 
zoló nyugta felmutatása esetén ugyanazon birto-
kos által ugyanazon évben a város területen adó* 
fi/elés nélkül tartható. 

Azon körülmény,-hogy valamely eb elveszeit, 
elhullott, vagy leöletett, a már kifizetett adófize* 

özv. Lájer Dezsönc mélységes fájda-

lommal jelenti, hogy életének hűséges 
tarsa 

Lájer Dezső 
titkár, 

törvényhatósági bizottsági tag 

életének 5S-ik, boldog házasságának 

32-ik évében 1938. október hó 14-én, pén-

teken hosszú szenvedés után elhunyt. 

Temetése vasárnap, Október hó 16-án 

délután 3 órakor történik a Városi Köz-

kórház halottasházából, ahonnan a Du-

gonics-temetőben helyezzük örök nyu-

galomra. 

Szeged, 1938. október 14 

Gyászolják: 

Lájer János Lájer Mihály 
apja Lájer Nándor 

Mustó Miklósné Lájer Miklós 
Kronberser BalázsncLájer György 
Lájer Rózsi testvérei, 
sógorai, sógornői cs az összes rokonság. 

A Szegedi Szociáldemokrata Pált, a Szakszervezeti Bizottság és 
az összes szegedi munkásintézmények megrendült szívvel jelentik, 
hogy 

titkár, törvényhatósági bizottsági tag 

fe Kő 14-én, pénteken hosszú szenvedés után 58-ik életévében elhunyt 

Temetése vasárnap, október hó 16-án délután 3 órakor törté-
nik a városi közkórház halottasházából, ahonnan a Dugonics-teme-
tőbe kisérjük. 

Munkásságának emléke örökké világítani fog nehéz küzdelmeink 
utján. 

vásároljon Sasheoui Gábor Raktáron tart női és férfi fehérneműt, 
nyakkendőt, .GEVI" és egyéb márká 
harisnyát, paszományárut és minden mis 
divatcikket nagy választékban. Olcsó, 

rövid- és divafáruházában, KígvO-u. MuoiUsgoW). versenyképes árakon ámsiti 

Amit az adófizetésről íudni kell 
Felemelték az ebadót 


