
BO Í L M A G Y A R O R S Z A G 
V a s á r n a p , 1942 f e b r u á r 8. 

— Romlott ételek okozta mérgezé-
-<k leküzdésénél a gyorsan és bizto-
s ni bató természetes »Ferenc József, 
keserűvií azonnali Igénybevétele — 
' ->' vagy két ivópohárral _ gyakran 
M nilkivűl fontos segédeszköz. Kér-
dezze meg orvosátI 

— A kereskedelmi és iparkamara 
adóügyi előterjesztése. Arra a kérdés-
re. Iiogy a kézmüvesiparosok közül kik 
/ok, akik általános kereseti adójukat 

I leles adóztatás szerint rójak le, rész-
letes útbaigazítást az 1911. évi jöve-
delem. és vagyonadó, valamint az* ál-
talános kereseti adó kivetésről szóló 
11000-1941. P. M. sz. rendelet 3. sza-
kasza ad. E rendelet szerint a m. kir. 
ulohivatal a megállapított tételek sze-
műi csak olyan iparosokat adóztathat 
meg az ipartestület kimututasai alap-
ján, akik túlnyomórészt kézimunkával 
megrendelésre ipari cikkeket állítanak 
e!ö, de ezeket még abban az esetben 

. ha munkájuk cgyrészét a műhelyen 
I \ttl végzik cl, mint például a bádo-
:'>s, vízvezeték- és villanyszerelő, üve-
;cs, szobafestő és mázoló, stb. ÉJIcn-
lnii ncin alkalmazhatók az állandó 
idótctelek az olyan iparüzökre, akik 
i in ipari cikkeket állítanak elő, ha-
nem az ipar körébe tartozó személyes 
/olgálatot vagy munkateljesítményt 

végeznek, ilyen iparüző például a bor-
bély. a kéményseprő, a vegytisztitó és 
tuhafestö, a fogműves, stb. Maga a 
végrehajtási rendelet kimerítőén nem 
sorolja fel azokat a kézműves iparága-
kai, auiclyck üzöi tételes adóztatás alá 
nem tartoznak. A valóságban a téte-
les adóztatást nem alkalmazzák a sü-
ld iparosokra, a vendéglátóiparokra, 
egyes helyeken nem alkalmazzák a 
fényképészekre, nem alkalmazzák az 
órás-, ékszerész-, ötvösiparosokra. A 
r.amara a véychajtás egysége érde-
kében előterjesztéssel fordult a pénz-
ügyminiszterhez és kérte azt, hogy 
1942. évi jövedelem- és vagyonadó, va-
lamint általános kereseti adó kiveté-
séről szóló rendeletbe vegye fel pon-
tosan mindazokat a kézmüvesiparága-
knt, amelyek üzöi a tételes adóztatás 
hatálya alá nem tartoznak. A kamara 
előterjesztésében szóvátette a vallomá-
si űrlapok ügyét is. Azok az adózók, 
akik rögzített adójukat január 31-ig 
fel akarták mondani, mert az általá-
nos szabályok szerint adóznak, január 
4-ig igen sok helyen vallomási űrla-
pot nem kaphattak, mert az kifogyott. 
Ennek állítólag az az oka, hogy aj 
vallomási űrlapot kívánnak rendsze-
resíteni. A kamara kérte a pénzügymi-
nisztertől azt, hogy a vallomási űrla-
pokkal az érdekelt hatóságokat kellő 
időben lássák el, hogy az adózók az 
előirt határidőket pontosan betarthas-
sák. 

— Szerencsétlenség ablaktisztítás 
közben- Aradi Ilona mindenes szomba-
ton délután alkalmaztatási helyén, a 
/.ergc-utca 11. szám alatt ablakot tisz-
tított Véletlenül az ablak betört és az 
üvegszilánkok súlyosan megsértették a 
leány ütőerét. Súlyos állapotban a se-
bészeti klinikára vitték. 

— Bctcgápolási tanfolyam. A Ma-
gyar Vöröskereszt Egylet szegedi vá 
lasztmánya házibetegápolási tanfolya-
mot rendez a Szegedi Katolikus Nővé-
dü Egyesület székházában, Korona ut-
ca IS. A tanfolyam, amely február 9 én 
délelőtt 10 órakor nyilik meg, három 
párhuzamos részből áll, hogy min-
denki ráérő ideje szerint vegven részt 
azon. Délelőtt 10—12-ig, délután 5-7 
óráig és este fél 8-tól fél 10-ig tart 
előadásokat a tanfolyamvezető oktató 
testvér. Jelentkezni lehet Korona-utca 
19 sz. alatt az irodában. 

— A kipattanó szikrától meggyul-
ladt az ágy. Szombaton délelőtt a rok-
kanltclepen a Lomtilci-utca 19. számú 
házban súlyos szerencsétlenség tör-
tént. Jaczkó István 4 éves kisfin, mi-
alatt anyja a piacon járt, egyedül ma-
radt a lakásban. Az égő kályhából ki-
Pattanó szikra meggyújtotta a közel-
ben levő agy egyes részeit és az ágyon 
teirvő kisfiú 6ulycs égési sebeket szen-
vedett A bőrklinikára vitték. 

— Kinevezes. Budapestről jelentik: 
A belügyminiszter Te rb e s István sze-
gedi lakost rendőrfelügyelőgyakornok-
ká kinevezte. 

— A Botond bajtársi egyesület a 
Vöröskeresztért A szegedi egyetemi 
ifjúság hazafias lelkesedéssel határoz-
ta el, hogy megértve a történelmi idők 
szavát most is szivvel-lélekkeJ szenteli 
uuigát a haza érdekeinek és a jelen 
időkben a hazának nagyfontosságú 
szolgálatot tevő szervnek, a Vöröske-
reszt Egyletnek célkitűzéseiben igyek-
szik segítségül lenni. A nemes elha-
tározást a RÍagyar Vöröskereszt Egv-
let szegedi választmányának elnöksége 
szívesen vette tudomásul cs megenged-
te, hogy a Botond bajtársi egyesület a 
Vöröskereszt javára a társadalom ál-
tal a nemes eszme gyakorlati meg-
valósítására szolgáló önkéntesen fel-
ajánlott természetbeni adományokat 
saját hatáskörében elfogadja és azo-
kat a szegedi választmánynak beszol-
gáltassa. Az ifjúság vezetősége főleg 
meleg ruhaneműt vagy meleg anyagot, 
dohányárut és könyveket kér, mint 
amelyekre legnagyobb szükség van. 
Az adományokat február 9-től a Bo-
tond bajtársi egyesület otthonában, 
Boldogaszony-sngárut 6. sz., alagsor, 
kérik leadni, ahol minden nap reggel 

9 órálól este ti óráig szolgálatot tar-
tanak. A Magyar Vöröskereszt Egylet 
szegcdi választmányának hivatalos pe-
csétjével ellátott ivekre jegyzik fel az 
adományokat, miért is kérjük a nagy-
közönséget, hogy csak a jelzett iveken 
való feljegyzés után szolgáltassa át 
a jelzett helyen a felajánlott dolgokat, 
tekintettel arra, hogy fel nem hatalma-
zott egyének könnyen Visszaélést kö-
vethetnek el. 

— A divat lélektana cimmel dr. Ha-
lasy-Nagy József egy. ny. r. tanár 
16-án, délután 6 órakor tartja meg elő-
adását a MANSz Párisi-körut 41. sz. 
alatti nagytermében. Az érdeklődőket 
szeretette] várja az elnökség. 

— A félévi bizonyítvány után... 
B á r k á n y i Ferenc szombaton beje-
lentette a szegedi rendőrségen, hogy 
ipariskolai tanuló fia a félévi bizonyít-
vány után eltűnt hazulról és azóta nem 
jelentkezett. Mivel egyszer már ha-
sonlóképpen eltávozott hazulról és 
akkor egyik barátjához ment, eddig 
nem értesítették a rendőrséget. A ta-
nuló eltűnésekor sötétszürke Bocskav-
kabátot, fekete cipőt, barna nadrágot 
viselt, 172 centiméter magas, szőke ha-
jú, kékszemű. A rendőrség megtette az 
intézkedéseket az eltűnt fiu feltalálá-
sára. 

Mi ojság a budapesti élelmiszer-
nagyvásártelepen? A Magyar Vidéki 
Sajtótudósitó budapesti jelentése sze-
rint a fővárosi élelmiszernagyvásár-
tclepen január 30-tól február 5-ig az 
élő- és vágottbaromfi, valamint a to-
jáspiacon továbbra is változatlanul a 
hivatalosan megállapított legmaga-
sabb árak voltak érvényben. — A zöld-
ség- és főzelékfélék piacán a fejeská-
poszta és a kelkáposzta ára 4, a ka-
larábé ára pedig 6 fillérrel emelkedett 
kilonkint. A többi árucikknéi az ár-
hullámzás a 4 fillért nem haladta meg 
A gyümölcspiacon a 37 százalékos vi-
lágos dióbelet tartalmazó hejasdió leg-
magasabb nagykereskedelmi ára az 
Arkormánybiztosság 131.200/1941. szá-
mú rendelete értelmében február 1-
től 205.60—217.60 P métermázsánkint. 
A többi árucikkek közül a sárgabélii 
narancs és a külföldi gesztenye ára 
10 fillérrel csökkent, viszont a man 
darin ára 20, a ncmesmajtáju körte 
ára pedig 70 fillérrel emelkedett ki-
lonkint. 

Markovita Miksa a legna-
gyobb fájdalommal tudatja, 
hogy imádott ielesége nincs 
többé. Temetése hétfőn dél-
után a cinteremből lesz. 

Gyászolják még gyermekei 
és testvérei. < 

Részvétlátogatás mellőzeset 
kérjük. 

G y e r m e k j á t é k választani 

Írógépet 
Varrógépet 

Kerékpárt 
a nagy iaktárbol — csere — hite 

MARKOVICS 
Tisza Lajo? k '.iut 44. Jeiefou: 30-20 

— A szegedi MAV «Hazánfc«-ének-
kar szereplése a rádióban. A szegedi 
MAV >IIazánk«-énekkar expressz te-
véiben kapott meghívást a rádió igaz-
gatóságától, hogy február 8-án, vasár-
nap este 7 órakor Budapest II. hul-
lámhosszán hangversenyt adjon. A 
felkérésnek eleget téve, az énekkar 
tagjai a legnagyobb lelkesedéssel ké-
szülődtek a rövid időre való tekintet-
tel nap-nap után, hogy rádióhangver-
senyük keretében bemutassák az 50 
éve fennálló szegedi dalosegyesület 
magas nivóju munkálkodását. Vasar-
napi rádióműsoruk felöleli a modern 
kórusirodalom legszebb férfikati gyön-
gyeit: Bárdos , Ha lmos , Kodá ly , 
továbbá L isz t , Eykcl , F i gedy és 
K i r á l y-Kön i g müveit. A 60 tagu 
kórust Ke r t é s z Lajos karuagy, 
egyetemi éueklektor vezényli. 

— A városházi kapu szélfogói. 
Nemrégen megemlékeztünk róla, hogy 
a városháza kapujának cirádás felső 
része lehet szemetgyönyörködtető mű-
remek, de embertelen veszedelem a sze-
rencsétlen rendőrre nézve, aki a kapu 
alatt kénytelen átstrázsáíni az éjsza-
kát. A városi hatóság elrendelte, hogy 
beüvegezett fakeretekkel borítsák be 
ezeket a részeket. A kereteket már fel-
rakták a helyükre s pajkos játékával 
a becsapódó hósesés néhány fokkal 
melegebb időt biztosit a rendőri posz-
toknak. 

— A jutalékban részesülők százalé-
kos fizetéspótléka. A tisztviselők, ügy-
nökök, utazók, penzbeszedők cs hason-
ló állású alkalmazottak fizetését sza-
bályozó legutóbbi rendelet alkalmazá-
sa körül kétségek merültek fel arra 
nézve, hogy jár-e fizetési pótlék az 
>ly?n javadalmazás után is, amely a 
forgalom bizonyos meghatározott szá-
százalékban van megállapítva. Az 
ipari munkasok és kereskedőse-
gédek tekintetében idevonatkozólag 
határozott rendelkezés van és ezeknél 
a rendelet kimondja, hogy: »az üzleti 
forgalom — az eladott áruk árának, 
stb. — meghatározott százalékban meg. 
állapított jutalékból származó kereset 
vagy más elnevezéssel adott hasonló 
természetű járandóság után a bérpót-
lék mértéke 15 százalék*. A tisztvise-
lők, ügynökök és hasonló állású al-
kalmazottakra vonatkozólag ilyen mó-
don a rendelet nem intézkedik és igy 
a szegedi kereskedelmi és iparkamara 

— a felmerült viták eldöntése végett 
— felterjesztésben kérte a minisztériu-
mot megfelelő magyarázó rendelet ki-
adására. 

— A husiparosok vasárnapi és 
Szent István-napi munkaszünete. 1939-
ben az iparügyi miniszter a husipari 
érdekeltség kívánsága alapján a hús-
ipar vasárnapi és Szent István-napi 
munkaszünetének ujabb rendezéséről 
rendelettervezetet készített, amely ren-
delettervezet a teljes vasárnapi mun-
kaszünetének ujabb rendezésérő] ren-
delettervezetet készített, amely rende-
lettervezet a teljes vasárnapi munka-
szünet felé tett volna igen Jelentős 
lépést. Annakidején az érdekeltség 
nagy többsége a rendelettervezet in-
tézkedéseit általában helyeselte, az 
azonban mégis lekerült a napirendről. 
Minthogy a kamarához a húsipar kö-
réből már többször érkeztek be ki-
vánsí^ok aziránt, hogy a húsipar va-
sárnapi és Szent István-napi munka-
szünetét különösen a téli időszakban 
a teljes vasárnapi munkaszünet jegyé-
ben szabályozzák, a kamara felter-
jesztessel fordult az iparügyi minisz-
terhez és kérte azt, hogy a kamarák-
kal letárgyalt rendelettervezetet ren-
delet formájában mielőbb adja ki. 

Vásárhelyi hirek 
A legutóbbi birói kinevezések fo-

rán Hódmezővásárhelyről is több ügyJ 
védet neveztek ki különböző bírósa-
gokhoz. A vásárhelyi ügyvédek sorát 
valósággal megritkult, mert már Er-
dély visszatérése után is sok ügyvédi 
ment el a varosból birónak. Régi is-
mert, jónevü ügyvédek cserélték fel az 
ügyvédi irattáskát a birói talárral, 
éppen ezct't keltett most feltűnést Vá-
sárhelyen, hogy az egyik fiatal ügy-
véd, dr. II o d i László, akit legutóbb 
járásbi rónak neveztek ki, nem fogad-
ta cl a kinevezést. Dr. Hódi László 
újsághirdetésben érlcsiti üg> Feleit, 
hogy továbbra is ügyvédként Hódme-
zővásárhelyen marad és ügyvédi gya-
korlatát Bajza-utca 3. szám alatt folya-
tatja. Vásárhelyen a jobb idők jelének 
tekintik a szokatlan jelenséget, hogy 
az intelligens magyar fiatalság egy, 
tagja a szabadfoglalkozást választj'a a 
jól dotált, nvugdijas állami állás he-
lyett 

A népfőiskolai tanfolyam hallgatói-
nak ünnepélyes záróvizsgája ma. va-
sárnap déli fél 12-kor tesz a Refor-
mátus Otthonban. A záróvizsgán részt 
vesz I l a r s á n y i Pál békésbánáti es-
peres és 51 á r t ó n Árpád elnöklel-
kész. 

Az Országos Mezőgazdasági Bizto-
sító Intézet vásárhelyi bizottságaitok 
megalakítása esedékessé vált. A mun-
kaadók közül négy, a munkavállalók 
közül szintén négy tágot választanak! 
a bizottságba. A választást február 
15-rc tűzte ki dr. I , o sonczy Endre 
tanácsnok, a városháza földszinti 31-cs 
és 38-as szobájába. A szavazás reggel 
9-töl délután 4-ig tart. 

A hódmezővásárhelyi baromfik-I-
telö központban megkezdték a csibéid 
keltetését. A napos csibék árát feb-
ruárra darabonkint 46 fillérben álla-
pította meg a földművelésügyi mini-z-
térium, a keltető tojásokat pedig da-
rabonként 35 fillérért veszik át. Törzs-
könyveit baromfitelepek tenyészto.iá« 
sok után még 15 százalék felárat kap-

nak. 
A kormány a mezőgazdasági mun-

kaviszonyok és munkásproblémák fi-
gyelemmel kisérése és ellenőrzése cél-
jából munkaügyi felügyelőségeket ál-
lit fel. Illetékes helyről származó hir 
szerint Hódmezővásárhely is kap me 
zögazdasági munkafelügyelőt. 

FERENCJOZSEF 
KESERŰVÍZ 

_ Pincér-bal: február 16-án. A' 
Nemzeti 5Iunkaközpont szegedi szer-
vezetének vendéglátóipari szakosztálya 
február 16-án, hétfőn este műsoros 
táncmulatságot rendez a Tisza-szálló 
i termében. A zenét Boldizsár Kál-
mán kibővített zenekara szolgáltatja. 

_ Halálos szerencsétlenség Slagyar-
kanizsán. A szegedi rendőrséget szom-
baton arról értesítették, hogy Ma-
gvarkanizsán súlyos szerencsétlenség 
történt. Veres Károly 30 éves kő-
művesre fairtás közben ráesett egy 
súlyos fadarab, amely májrepedésl 
okozott. Verest súlyos állapotban be-
s^állitották a szegedi sebészeti klini-
kára, mielőtt azonban segíteni leheteti 
volna rajta és kihallgathatták volna, 
az éj folyamán meghalt. Elrendelték a 
holttest felboncolását. 

U p r ó k n á r i a vitás, fe ujitás, 
i i n r.lHPfII tüzzománcozás 

Sáti műszerésznél 

Szent István tér 6. (A víztoronynál) 

R téli es'ék unaimá! e!üz*, 
ha beiratkozik a 

Délmaéűarorsiág 

kölcsönkönyvtárba 


