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pan, 2 csomag csokoládé, iBloc liMórné 500 tes szalonna, Orosz Pálné 10 korona, Ormódy
. cigaretta, Bélkei tőzsde 5000 'hüvely, Bakay Béla 200 cigaretta, 1 kg. teasütemény, OszJózsefné 200 cigaretta, Balassa Jánosné 10 termann Ferencné 117 pakli dohány, 12 pipa,
korona, 1000 cigaretta, Böröez Bandi, Józsi, Ottovay Károly 200 szivar, Olet Károly 300
Irén 10 korona, Beezkai Ferencné 1 korona, cigaretta, 1 csomag gyufa, Pollik testvéreik
Bakró Inoi füge, Bührn Ferencné 1 kg. süte- dobozok, Priiiszkiué 1 kg. csokoládé, Pitroff
mény, Berderieh Jen öné 5 korona, Csonka Kornél 3Ö0 cigarétta, Pizvarczeyk Henriette
Elemérné 200 cigaretta, Cseresnyés Lászlóné 100 cigaretta, (Pálmai Zsiginiondné 2 nagy
5 korona, Csiikós Istvánná 200 drlb. cigaretta, -doboz mézeskalács, 9 doboz teasütemény, 2
1 csőm. gyufa, teasütemény, Domán Mátyás- doboz csokoládé, 18 pipa, Pitroff Kornél 300
áé teasütemény, Duschák Henriik né 10 cso- cigaretta, Puppek Gizella 6 korona, Pollák
mag doíhány, 10 darab pipa, 11 darab tükör, testvérek 5 korona, Pavkovits személyzete
2 kg. dió, Deli Gitta sütemény, Dann-er Mi- 1500 cigaretta, Pásztori Kálmánná 4 korona,
hály 12 csomag colkor, Dobó Vera 200 darab Pieplár századosaié 1 kg. teasütemény. Az
cigaretta, Engel Lajosné 1 darab szőrme- adományozók névsorát keddi szántunkban
sapka, papucsra való anyag, Eiísenstaedter közöljük folytatólagosau.
Róbert 1 darab .flanel], Eisner Ignác 120 db.
zsebkendő, Elekes Gyuláné 5 korona, doktor
Eisenstein Jafcaíbné 60 darab szivar, Eugleo- APRÓHIRDETÉSEK'
Modern
derné 1 kg. sütemény, Eisner Ignác 10 kor.,
Gyomorbajosok
diözV. Fluek Ferencné 6 pár kapca, 18 zsebképkereteket
csérik a Leinzinger-féle
kendő, Fehér Miklós 200 cigaretta, Fauer 5 gyomorcsepp
Q
i mm
jó hatását,
korona, Faragó Ödönné ós Aliné 28 korona, üvegje 80 fillérért kaplegfinomabb kivitelben
Gergely Miiklsáné 250 cigaretta, csokoládé, ható Leinzinger Gyula
a legrövidebb idő alat
sütemény, Gyuricza Sándorné mézeskalács, gyógyszertárában Szeged.
2 kg., 200 drb. cigaretta, Götz Emiiné 50 ciHajöszüSés ellen
garetta, Gagner Friedricth 1 kg teasütemény,
csakis
az ártalmatlan Leit1 kg. szalonna, 100 cigaretta, Gárgyán Tmréné 3 kg. szalonna, 1 kg. cakes, 1 dóhoz ci- zinger-féle „Hajrestorer*
készít
garetta, csokoládé, Gyuritza Sándorné 1 ko- használja. Ára 2 korona.
Kapható
Leinzinger
Gyula
sár dió, Gallér Kristóf igazgató 10 korona,
Iskola-utca 18.1
Gagner Fridrieíh 9 üveg szilvórium, Huba- gyógyszertárában Szeged,
Széchenyi-tér.
250
cselk Pálné teasütemény, 1 fél kiló csokoládé,
özv. Hatzinger Sándorné 100 cigaretta, 1 kg.
teasütemény, csokoládé, Hevesi Kálmánná 1 53.680.—1914. 11. szám.
kosár dió, 33 szivar, 100 cigaretta. 12 zsebkendő, 1 kg. csokoládé, 3 kg. teasütemény,
Horváth Mór 5 kg. dió, Henny Ferenc 20 kor,
Hanser Adolfné 100 cigaretta, 1 kg. teasüte- a III. osztályú kereseti adó alá tartozó
jövedelmek bevallása tárgyában.
mény, Hodács Antal 5 kg. szappan, Horváth
Lajosné 1 kg. teás-ütmén y, Halik Eszti 1 kg.
Az adózók kötelesek 1915. évi január 20-áig üzlecukor, 1 csomag gyulfa, Horváth Mór 10 drb. tük, vállalatuk v a g y egyéb haszon-hajtó foglalkozásuk
levelezőlap. Horváth Jánosné 500 cigaretta, után a z adóévet megelőző három évi, vagy ha az
sütemény, Hollósi Lajos 100 darab cigaretta, üzlet, vállalat vagy foglalkozás annyi év óta még
mam állana, az -annak megkezdésétől számítanHein Arnoldné 100 cigaretta, Hanser Adolf- fenn
dó, illetőleg fennállása idejére eső kereseti v á g y üzné 30 szappan, Hegedűs F"eré«icné 200 ciga- leti tiszta nyereményt bevallani.
retta, 1 kg. teasütemény, egynegyed kiiló csoí > i tiszta nyereménynek vétetik az üzletiből vagy
koládé, 1 fél kiló szalonna. Hóink Eszter 1 fél foglalkozásból eredő összes jövedelemnek az a része,
mely iaz .üzlet vlagy foglalkozás folytatásához szükkg. szalonna, Szántó Józseifné dr.-né mézes- séges
kiadások levonása után fenniarad; az üzletkalács, Juhász István né 4 szivarszipka, Jan- tulajdonosnak s általában az adófizetésre kötelezettky Lajosné 10 korona. Janky Annuska 200 nek oly kiadásai -azonban, melyek nem a z üzlettel
cigaretta, dr. Járossy 300 cigaretta, Kelemen vagy foglalkozással járnak, hanem akár magának,
pedig a családjának és hozzátartozóinak fennBéláné 6 korona, Kovács Jóska 2 kg. mézes- aikár
tartására -szolgálnak, a jövedelemből, illetve kereskalács, Kelemen Béla 10 korona. Kék Csillag ményből le nem vonhatók.
1000 levelezőlap. Kun Gizella 2 skatulya gyuAki több vállalatból, kereset-, illetőleg jövedelemfa, Kender esi Ágnes 1 kg .szalonna, Kovács forrásból huz jövedelmet, -köteles minden egyes válüzletről vagy -keresetről külön vallomást adni.
Ödönné 4 cigaretta. Kertész Magduska, An- lalatról,
Azok az adóköteleseik, kik segédekkel dolgoznak,
dor cigaretta, játék, Korpássy Gyuláné 5 tartoznak a vallomáshoz segédmunkásaik
jegyzékét
korona, Korpássy Elemérné 300 cigaretta, csatolni, mely jegyzékbe a segédek nevei, az üzletbe
Kálmán Mária 50 cigaretta, 1 tábla csokolá- vagy foglalkozásba belépésük ideje, havi vagy -évi
dé, 1 garaboly dió, tábori levelezőlapok, Ko- fizetésük -pontosan kiteendő.
az adózó, aki az adókötelezettek és adótárcsis Mariska 300 cigaretta, Pap Irén csoko- gyakAzösszeírása
után lép a III. oszt. keresetadóköteleládé, Kovács Ferencné. 1 darab szalonna, dr. sek -sorába, adóköteles -üzletének megnyitása napjától
Kókay 1900 cigaretta, Lengyel Lőrinc ós tsai számított k-ét hónap aila-tt köteles vallomást adni.
A III. osztályú kereseti adó alá eső jövedelempapues-talpakboz nagyobb mennyiségű szonek bevallására, valamint az üzletben alkalmazott senyegdarabok, Liptai Györgyné 200 cigaretta, gédek
bejegyzésére szolgáló űrlapok az adózóknak
Lányi Antalné teasütemény, Leinzinger-féle a községi elöljárók (városi adóhivatalok) által ingyen
gyógyszertár 12 csomag orosz tea. 12 üveg szolgáltatnak ki.
A bevalló az űrlap egyes rovatait kitölteni s a i r
Dognak, 12 darab szappan, 12 fagy-kenőcs, 12
bizonyításául, hogy az adatokat saját tudásához
darab salycll, 24 darab bajuszpedrő. 50 borí- nak
képest pontosan és lelkiismeretesen közölte, es.kii heték angol-tapasz, 12 darab ajaik-ir, Löving-er lyett polgári becsületszava zálogául: -nevét, valamint
Adolf né 5 csomag dohány, 2 dofboz -hüvely, a bevallás -napját é s helyét aláírni köteles.
E Vallomás fentebb kitűzött határidő alatt a
Lindenfekl Bertalan 2 kg. szalon bonboos,
elöljáróságnál (városi adóhivatalnál) nyújLengyel Győző 1 kg. osokoiládé, László Gyu- községi
tandó be.
láné 1 nagy teasütemény, Liptai Gyuri 1 tüMindazok az -adózók, kik üzletüket, vállalatukat,
kör, Lugosy dr. 2 kor., Lengyel Viktória keresetüket, vagy jövedelemforrásukat az államkincs1000 cigaretta, Lány-iné 900 cigaretta, Milkó tár megrövidítésére irányított szándékból az adókötelezettek és adótárgyiak összeírása alkalmával -akáT
Henriknó 1 kg. teasütemény, 1 fél kg. tea, szóval,
akár irásba-n yalótlanul mondják -be vagy elMenyei Lászlóné 10 korona, Mihályfl tőzsdés titkolják, avagy vallomásukat bizomyithatóilag hami1 láda gyufa, Maritz Anna 500 db. cigaretta, sított adatokra alapítják, az adótárgynak egészben
1 csomag gyufa, özv. Márerné 200 cigaretta, vagy résziben történt eltitlko-lásáíval elkövetett jövedéki
kihágás miatt az 1909. évi XI. t.-c. 93. (1913 : 50.000'.
Matejka Vilma 1 kg. csokoládé, Mat-ias Jó- sz.
hiv. összeállítás 20-1.)
-értelmében büntettetnek.
zsefné 300 cigaretta, Meska Antalné 2 kg.
A nyilvános szómadásra kö-telezett vállalatok és
kolbász, May Gyula 50 korona, (Mosolygó egyletek igazgatóságának és íelü-gyelabizottságának
cukrász-sütemény, iMárer-malom főmolnára tagjai a jelenléti jegyekért járó összegekre nézve,
ügygyűjtése 9.40 korona, Mészáros Hona 1 kiló valamint az ily vállalatok ós egyletek
cukor, Magyar Jánosné 5 korona, Nóvák Mi- nöki dijaikra nézive vallomást adni nem tartoznak.
Ezeket az összegeket az illető vállalatok és egyletekliályné 2 korona, özv. Németh Andrásné 1 kg. kötelesek
bevalil-ani, illetve kimutatni. (1875 : XXIX.
teasütemény. Nagy Róza 1 doboz gyulfa, Né- t.-c. 16.
1909. évi 126,626. sz. pii.-min. körrend.)
meth Mihályné 1 doboz gyufa, Német Dezső
Kelt Szeged, 1914. évi december hó.
25 szappan, 10 csomag tea, 3 fésű, Nátli henA m. kir. pénüzgyigazgatóság
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