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ezen szabályrendelet át'hágói 500 koro-

náig terjedlKiö pénzbirsággal sújtatnak. 

A Délmagyarország munkatársa 'Véle-

ményt kért Balogh Károly pénzügyi taná-

csostól a Juricskay-'féle hadiilleták-terve-

zetre vonatkozólag. Balogh Károly tanácsos 

igy nyilatkozott: 

— Nem tudom elképzelni, hogy ehez a 

hadiadó-kivetéshez a kormány hozzájárul-

jon. hiszen az adózástjak ezt a formáját már 

•g-nybe vette maga az állam. Amikor az ái 

huni hadiadót kivetették, a törvény világo-

san kimondotta, hogy községi pótadó kive 

fosét nem engedélyezi. Ha ugyanazt a jőve 

dehnet, amelyet az állam a polgároktól 

igénybe vesz, községi hadiadó formájában 

is meg akarják valósítani, ugy ez nem más, 

""int burkolt községi pótadó. A törvények 

különben is világosan rendelik, hogy a köz-

ségek csak olyan jövedelmi forrásokat ve-

hetnek igénybe, amelyeket az állam még 

igénybe nem vett. Nagy általánosságban ez 

a megjegyzésem. 

Ami ennek az uj adónak az elnevezését 

''foti, arra az a megjegyzésem, hogy adó az, 
osak illetéknek hívják. Lényegileg nem más 
a z egcsz, mint az állam által már igénybe 
v"tt jövedelmek ujabb megterhelése, városi 
dleték ciméti. 

Az olasz szocialisták 
a kormány ellen. 

LUCiANÓ, március 10. Milanói jelentés 

szerint az olasz szocialista párt elhatározta, 

h°Ky erös akciót indít a Salandra-kormány 
eI'en. A harcot addig be nem szüntetik, mig 
a kormány meiy nem bukik és egy béke-

kormány alakítása lehetővé nem váJik. 

A balkáni és orosz harc-
téren nincs esemény. 
BUDAPEST, március 10. (Közli a mi 

N'szterelnöki sajtóosztály.) Az orosz és dél 
e l e ° harctéren nincs ujabb esemény. 

HÜFER altábornagy, 

a vezérkari főnök helyettese. 

BERLIN, március 10. A nagyfőhadiszál-
a s jelenti: A keleti és balkáni hadszíntéren 
c,iyeges esemény nem történt. 

LEGFŐBB HADVEZETŐSÉG. 

(Közli a miniszterelnöki sajtóosztály.) 

^ a 9yar tanszék a berlini egyetemen. 
Berlinből jelentik: A birodalmi gyülé-
a költségvetési javaslat második olvasá-

s '
u 'a I a néppárt javaslatot nyújtott be, fel 

Ova a kormányt, hogy a berlini egyete-
lllgn , 
I r . a '"agyar nyelv és irodalomra a lehető 

^rövidebb időn belül, tanszéket állítson fel 

Török hivatalos jelentés. 
Konstantinápoly, március 10. A főhadi-

elc, á.SrÓ1 j e I e n t i k : A Felahietól keletre álló 
I lseg, amely hónapok óta minden eszközt 

lova - r t ' í l 0 2 y ^ I l á sa in|kat megközelít se, 

^ '^zárkáinktól kétszáz lépésnyire előretört. 

i)a'Jx
C!us 8~an délelőtt kezdődött a Tigris jobb 

ün az ellenség föerejének támadása. A 
a """lementéig tartott. Az ellenség meg 

Ita lövészárkaink egy részét, de tartaíé-

c ."'k hadbavetésével visszafoglaltuk sán-

"kat és elűztük az ellenséget, amely 200 

Bat vesztett. (M. T. I.) 

HIREK 
0000 

A török Vörös Félhold képeslevelező-

lapjait 20 fillérért árusitja az Országos Bi 

zottság, (Budapest, képviselőház.) 

Tetszik tudni, 

Sz 

hogy a kapukat, — a januári közgyűlés ha 

ározata ért-ehuébeu — már este kilenc órakor 

bezár hatja a házmester, de kapupénzt, — ter-

mészetese a — tiz óráig nem követelhet. Ki-

lenc óra előtt a kaput bezárni semmi körül-

mények közt nem szabad, annál kevésbé fél 

nyeleikor, mint azt a Kossuth Lnjos-sugárut 

83. számú ház érdemes cerberusa tette. A ház-

mester, — persze felsőbb parancsra — asze 

rint zárta a kaput, amilyen hangulatban volt. 

Ha rosszul szelelt a szivarja, hét óra után, 

ha kevesebb hanzi volt a krlgli sörében, egy 

negyed nyolckor. Fz alól csak egy kivétel 

létezett, ha jó harctéri híreket irtak az új-

ságjába, ilyenkor, — liogy a partájnak is le-

,;yen egy jó napja — engedniényekf tett és 

csak fél nyolckor csikorgatta meg a kulccsal 

a kapu rozsdás zárját. A kapupénzt, a nyi 

tási .művelet honoráriumát, azonban még ak-

kor sem engedte el, ha olyan jó kedve is volt 

a sors különös kegyelméből, hogy madarat 

lehetett volna vele fogatni. 

Egy darabig csa.k ment, mendegélt a sok 

tizíil téres a lakók zsebéből a ház szuverén 

uráliak kifeszített tenyerébe, de végre is 

megsokalták. A ház egyik lakójának két le-

ánya,— az egyik húszesztendős, a másik tizen 

hat — az irodából jövet, amikor a kaput fél 

nyílékor zárva találták és ismét átikellett 

nyújtani az obulust, közölték a házmesterrel, 

liogy ez igy tovább nem mehet és kérték, 

mondja meg a háziúrnak, hogy ha a kaput 

kilenc óra előtt l ezáratja, feljelentik a rend 

őrségen. 

Másnap reggel irodába igyekezett a két 

úrilány, de az udvaron elébük állt a háziúr 

Csaba Lajos kerékgyártó és feleíosségre von 

ta a nagyobbik leányt, aki az üzenetet küld-

te. Szót-szó követett és a háziúr, — szénit és 

sérthetetlen voltának tudatában — olyasmire 

ragadtatta magát a fiatal urilánnyal szem-

ben, ami miatt még a pápuák is kigolyóznák 

a kaszinójukból A ház önérzetes tulajdonosa 

kétszer arcul ütötte a lányt, aztán a földre 

teperte és — állitóJag — meg is rúgta. A 

zajra figyelmes lett Csaba felesége is, aki a 

legválegaitottal b becsületsértő kifejezéseket 

használta az inzultált urilánnyal szemben. 

IA kisasszony a rendőrségre ment, ahol 

panaszát dr. Dreyer József rendőrkapitány 

foglalta jegyzőkönyvbe. Innen az iratok a 

járási íróságra kerültek. Pénteken tárgyalta 

a basáskodó liáziur lmesületsértési pőrét Dely 

járásbiró, aki azonban kénytelen volt a vád-

lottat felmenteni, mert tagadásukkal -zeni-

ben nem talált elegendő bizonyítékot. A tár-

gyalás folyamán Csaba és a felesége viszon-

yúdat emeltek és azt állították, hogy a lány 

min'dkettőjülket szidalmazta, a járásbiró 

azonban felmentette a véd alól. 

Tetszik látni: ilyen nagy ur az, akinek 

liáza van; még a szalnályrendeletet sem re-

spektálja és azokat, akik a rendelet betartá-

sát, — teljes joggal — követelik felpofozza, 

különösen akkor, ha biztos abban, liogy az 

ellenfele gyöngébb. 

Tisztelettel proponáljuk, hogy a Kossuth 

Lajos-sugárul 83. szám alatti lakók állandó-

an két, — lehetőleg idegen — érdektelen ta-

núval járjanak, nehogy a háziúr máskor is 

letagadhassa, ha valami büntetendő cselek-

ményt követ el velük szemben. 

A háborús idők vállalkozóinak adója. 

A hivatalos lap pénteki száma rendeletet kö-
zöl az alkalmi jellegű, tehát a kivető közegek 
előtt eddig a legtöbb esetben ismeretlen ma-
radt foglalkozások megadóztatásáról. Azok, 
akik J914. augusztus l-től fogva olyan ál-
landó vagy alkalmi haszonhajtó foglalkozást 
űznek, amely még nem adóztatott meg, tar-
toznak ezt a foglalkozásukat, amennyiben az 
1915. évi XXI. törvénycikk életbeléptekor, 
vagyis december- 29-én vagy azt megelőző-
leg már űzték, legkésőbb a törvény életbelép-
tétől számított harminc nap alatt, egyébként 
pedig a foglalkozás megkezdésétől számí-
tott tizenöt nap alatt az illetékes pénzügy-
igazgatóságnál bejelenteni. Aki a bejelentést 
elmulaszja, kihágást követ el. Minthogy a 
bejelentési határidő már lejárt és az érde-
kelt felek részéről mindezidáig országszerte 
csak igen kevés bejelentés érkezett, a most 
kibocsátott rendelet utasítja a hatóságokat, 
hogy a közönséget hirdetmény utján figyel-
meztesse, hogy azok ellen, akik harminc na-
pon belül a megadóztatás alá eső foglalko-
zásukat bejelentik, nem indítanak kihágási 
eljárást. Azok ellen azonban, akik a hirdet-
mény közzétételét követő harminc nap alatt 
a bejelentést meg nem tették, vagy akik az 
ezen időpont után megkezdett ilyen foglal-
kozásukat tizenöt nap alatt be nem jelentik, 
a törvény teljes szigorával fognak eljárni. 

— Signum Laudis József főhercegnek. 
A hivatalos lap mai száma közli, hogy a ki-
rály megparancsolta legfelsőbb elismerése 
kifejezését József királyi herceg lovassági 
tábornok iránt, egy hadtestnek az ellenségget 
szennben kiválóan érdemes 'vezetése elismeré-
sein. 

— Kitöntetett 46-osok. Széles Péter 46-os 
tartalékos -zámvivő altiszt a koronéis ezüst 
érdemkere»iSei kapta a vitézségi érem sza-
lagján. Az első osztályú ezüst vitézségi érmet 
kaptáik: Mezei Sándor tartalékos zászlós. Ma-
tuszka János tiszthelyettes, Szalró Sándor 
törzsőrmester, Fazekas János tartalékos őr-
mester, Boszin János szakaszvezető. A má-
sodosztályú ezüst vitézségi érmet kapták: 
Lóvay Gyula, Petraska őr vezetők, Grandiam 
Pál, Ignes Petrior, Jankovich Illés, Kúriáik 
Vikentie, Lazarovics Sava, Lexmál György, 
Maid' Lajos, Mitzu Izsák, Szusza Miklós, Ba-
jusz György, Pál János, Soputa Sámuel, Szé-
esi József, Szögi András és Varga Pál II.) 
gyalogosok, továbbá: Rusza András őrmes-
ter, Nagy János szakaszvezető, Tóth Péter 
őrvezető. Kolompár Tódor, Tóth Mátyás, 
Banda Miklós gyalogosok. 

— At kell adni a rekvirált búzát. A rendőr-
kapitányság közli, hogy a rekvirált búzát 
március 16., 17. és 18-án a Baek-malomba fel-
tétlen be kell szállítani. A rendelet ellen vé-
tők szigorú büntetésnek teszik ki magu'kat. 

— Vörös-Keresztes kitüntetés. A hivatalos 
lap pénteki száma közli, hogy Ferenc Szal-
vátor főherceg, a Vörös-Kereszt védnök-
helyettese dr. Erdélyi Jenőnének a Vörös-
Kereszt hadiékit menyes ezüst diszérmét ado-
mányozta. 

— A kerületi orvos helyettesei. Dr. Berkes 
Dezső kerületi orvos beteget jelentett, he-
lyettesítésére az ötödik kerületbe dr. Baneth 
Samut, a hatodik kerületbe dr. Erlitz Jánost 
rendelték ki. A hatodik 'kerületben a járó be-
tegeket dr. Andrássy Ferenc kezeli. 

— Hadnagyi kinevezések a 46-ik gyalog-
ezredben. Hadnagyokká neveztettek ki a kö-
vetik* 'ző liadapródok: Szabó Sándor, Auber-
munn Antal, Saner Gusztáv, Brcinovivs Vil-
mos, Szűcs László, Góth Imre, dr. Préhoffor 
Istváu, Juhász Sándor. 


