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Negyvennégy csalást követett el az orosházi adógyakornok,
hogy a pénzt elmulassa.

Epe- és májbelegségeknél, epekő és sárgaság eseteiben a természetes
Ferenc József«
keserűvíz a hasi szervek működését élénkebb
tevékenységre serkenti. Klinikai tapasztalaHáromévi (egyházra itélte a szegedi tábla.
tok igazolják, hogy az otthoni ivókura különösen hatásos, h a a Ferenc József vizet
(A Délmagyarország
munkatársától.)
Ka- j amelynek hatáskörébe tartozolt az ügy elkevés forró vízzel keverve, reggel
éhgyo- | tona Jenő orosházi aljegyző az oltani adóhiva- bírálása, kétévi fegyházra
ítélte a vádlottat.
morra vesszük be. Kapható gyógyszertáraktalban volt alkalmazva. Mint adóügyi gyaFelébbezések folytán az ügv szerdán keban. drogériákban és füszerüzletekbcn.
kornok töbti esetben vett fel magánosoktól
r ü l i a szegedi tábla elé. A tábla Katona bünpénzt azzal, hogy adójukat befizeti. A pénztetését háromévi fegyházban
állapította meg.
tári hiányok megállapítása alkalmával kiA tábla az ítélet kiszabásánál súlyosbító kö— Pályázatok a városi számellenörl és adótiszti
tűnt, hogy Katona H esetben követett el csa- rülménynek vette, hogy a vádlott a pénzeket
állásra. A februári közgyűlésen ismét lesznek válásokat.
eldorbézolta,
enyhítő
körülménynek
vette
lasztások. Egy számellenőri állás kerül betöltésazonban a pénztári ellenőrzés teljes
hiányát.
Katona a csalásokat ugy követte el, hogy
re. A pályázat szerdán délben járt le. A főispáni
Az ilélel ellen ugy a vád, m i n t a védelem
az adópénztárnok nevét beleli amisitotta a
hivatalba a következő pályázatok érkeztek: Lapu Lajos, Vitéz Gulyás György, Rósa Jenő, Bosemmiségi panaszt jelentett be.
pénzlári könyvekbe. A gyulai törvényszék,
hár Béla, Nemes Rozgonyi P. Pál, Boros András,
mimiiwwwwwww^^^
www
Takács József, Magyar Mihály, Lévay Béla, Török István, Bérezy Kálmán. Esetleg megüresedő
ízléses
báli 82
A mult évi kereseti-, jövedelemTartósságban,
számtiszli állásra Nyilassy Ferenc, I.ázy István,
és
estélyi
Gubriczky Jenő, Boros József, Bózsó János és és vagyonadó alapok „megrögzítése" és
minőségben, árban
cipők
megSzilágyi Jenő pályáztak. A számellenőri állás betölté- a vallomások benyújtása az 1927. évre.
érkezfek 1! i
felülmúlhatatlanok
sével esetleg megüresedő II. osztályú adótiszli
Kereskedők, iparosok és mindazok, akik a réállásra I.ázv István, Gubriczky Jenő, Bózsó Jági adótörvények szerint III. osztályú kereseti adót
nos, Jójárt Rumford Béla és Kovács István páfizetlek, emlékezhetnek még az adókivetésnek arlyáztak.
ra a rendszerére, hogy az adókivető bizottság
x Lindberg nmi hangversenyére legnap meg
által megállapított évi III. oszt. kereseti adó h ár o m é v i g v á l t o z a t t a n u 1 maradt. Most a
érkezeti a finn mesterdalnok. Nagyszerű műDel-Ka
Oarlsnyáls.
fogalommá
váltait:.
pénzügyminisztérium visszatérni látszik az adókivészeiében zsúfolt ház fog gyönyörködni. Jevetés
régi
rendszeréhez.
gyek 2 pengőtől H a r m ó n i á n á l .
Az erre vonatkozó pénzügyminiszteri rendelet
— Renezurfalva. Budapestről jelentik: A bel— Előadás a társadalmi orvostan köréből. Szomszerint a kereseti, jövedelem és vagyonadót 1927.
ügyminiszter a nógrádmegyei Dolány község nebaton délután fél 6 órakor a sebészeti klinika
évre a mult évi adóalap után kell kivetni azokra,
vét Benczurfalva névre változtatta.
tantermében dr. T u s z k a i ödön ezen a cimen
akiknél az 1926. évre jogerősen megállapított keelőadást tart.
— Halálozás. Súlyos csapás érte V a s Sándort,
reseti és jövedelem adó alapja a 6000 pengőt, a
a mozikullura szegedi megteremtőjét. Második fevagyonadó alapja pedig a 150.000 pengőt el nem
a Belvárosi Moziban
lesége, született H a j b ó k Ida kínzó betegség
érle, ha a rendeletben előirl többi feltételek is
után ma elhunyt. Vas Sándor szerető támaszát
megvannak. Ezt az eljárást nevezi a rendelet rögvesztette el a mostoha sorsban, aki az anyai sziv
zítésnek.
ária- és dalest le.
melegével igyekezett enyhíteni az élet csapásait.
A mult évi alapon való kivetésnek ez a kedvezJegyek 2 pengőtől Harmóniánál.
Halála mély részvéteti keltett. Temetése pénteken
ménye a kereseti adóra önállóan, a jövedelemdélulán lesz a közkórház halottas házából.
és vagyonadóra pedig csak együttesen alkalmaz— Előadás a nagy pedagógus emlékére. A Feható. A rögzítés alkalmazása elsősorban azt a
renc József Tudományegyetem bölcsészeti szakkönnyítést jelenti az adózóra nézve, hogy ha az
a Belvárosi Moziban
osztálya a nagy pedagógus, Pestalozzi halálának
1926. évi adók mértékét erre az évre is megfelelőszáz éves évfordulóján az arehaeológiai intézet
nek tartja, nem kell ebben az évben felebbezéssel
tantermében szerdán este előadást tartott. Az előmegtámadnia az adókivetést, másodsorban azonária- és dalestje.
adást nagy hallgatóság előtt, rövid beszéd keretéban jelenti azt is, hogy nem kell erre az évre
Jegyek 2 pengőtől Harmóniánál.
ben Buday professzor nyitotta meg. Peslalozziról
benyújtani a kereseti adó, jövedelem- és vagyonTetWmanti Béla tartott előadást, méltatta a tudós
adó vallomást.
— Népszerű előadások nz egyetemein. Az egyepedagógiai érdemeit és ismertette munkásságát.
tem Barátai Egyesülete által rendezett szabadMost már csak annak vizsgálata van ínég hátra,
Az előadás Buday professzor zárszavaival fejeegyetemi előadások keretében ma (csütörtökön)
hogy az adófizetők miiyen módon állapítják meg
ződött be.
délután 6 órakor dr. V e r e s s Elemér egyetemi
önmaguk azt, hogy rögzítés alá esik-e adójuk és
tanár Az éleljelenségek a szervek együttműködése
igy fel vannak-e mentve a bevallási kötelezettség
— Nyolc napi fogház a rozsdás mordály miatt.
szempontjából« cimen az Egyetemi Könyvtár előalól, akár a kereseti adó, akár a jövedelem- és
Csanádpalotán az elmúlt év augusztus 5-én az
adótermében (Központi egyetem I. em. jobbra)
vagyonadó, esetleg mindkét fajta adó bevallásra
egyik kocsmában egy társaság iddogált, köztük
fog előadni. Beléptidij 10, tanulóknak 16 fillér.
volt Matuska György is. Már későre járt az idő, mi- nézve.
Felülfizetéseket az egyesület tudományos közleEzt a rendelet és hirdetmény megjelöli olyan
kor betért a kocsmába Gsóté Mihály mezőőr,
ményeinek kiadása javára köszönettel fogad az
módon, hogy az adóalapot, amelyen alul rögzítésoldalán nagy rozsdás pisztolya. Az újonnan érkeelnökség.
nek helye van, meghatározza 6000, illetve 150.000
zettet a társaság jókedvvel fogadta és viccelődni
pengőben. Az a baj azonban, hogy nagyon kekezdtek Gsóté pisztolyával, mert a faluban azt
— Uj könyv a Délmagyarország kölesönkönyvvesen őrizték meg az 1926. évre kivetett adóikról
beszélték, hogy még sose sikerült elsütni. Azt
tárában.
II. G. Wells: A halhatatlan tűz.
a
fizetési
meghagyásokat,
amelyből
az
adóalap
ajánlották Csóténak, hogy vegyen magának furösszegét megállapíthatnák. Legtöbb adózónak csukósbotot, ha azt akarja, hogy a tolvajok féljenek
— Tűz a László-garázsban. Szerdán délulán öt
pán az adókönyve van meg, amit az 1926. évi előtőle. Csóté erre a rozsdás mordályt viccelve próórakor a László-féle autó-garázs irodájában kiirások
befejezése
után
részére
kiküldöttek,
ebbe
bálta elsütni. Egyszerre nagy dörrenés rázta meg
sebb tüz támadt. A kivonult tűzoltóság a tüzet
pedig csak az adóösszegek vannak bejegyezve.
a levegőt, Matuska György jajgatva fetrengett a
azonnal lokalizálta. A kár jelentéktelen.
földön. A pisztoly ugyanis, amely gazdája és a Azt kell tehát tudni, hogy mennyi adó volt kivetve
az 1926. évben a fönt említett adóalapok után.
— Farkasesordák Konstantinápolyban. Konstanfalubeliek állítása szerint, eddig egyszer sem sült
tinápolyból jelentik: Konstantinápolyban az óriási
el, most elsült és a golyó az előtte álló Matuska
Ehhez képest kereseti adó vallomást nem kell
havazás folytán több ház beomlott. A külvárosokGyörgy gyomrába fúródott. Matuskát beszállították
benyújtani azoknak, akiknek 1926. évi
kereseti
ban esténként farkascsordák jelennek meg.
a közkórházba és olt pár napos kínlódás után beadója 250 aranykoronánál kisebb volt, jövedelemlehall sérülésébe. Csótét a törvényszék szerdán
és vagyonadó vallomást pedig nem kell beadni
— Kedvező részletfizetésre kaphatók a Délmavonta felelősségre gondatlanságból okozott emberazoknak, akiknek 1926. évben jövedelem adója
gyarország kiadóhivatalában a legszebb és legölésért és nyolcnapi fogházra ítélte.
143 aranykoronánál, vagyonadója 130 aranykoroértékesebb magyar könyvek.
nánál kevesebb összegben volt kivetve. E rendelx Eljegyzés. P i g n i c z k y Irénkél (Újszeged)
x Dinnyés Ferenc képklállitása a Kass halljában,
kezés alá esik majdnem minden földhaszonbérlő,
eljegyezte B u k n i t z József (Kistelek). Minden
nyitva délelőtt 10-től délután 6-ig.
sok kisiparos és kiskereskedő.
külön értesítés helyett.
— Tüz a fővárosban. Budapestről jelentik: Ma
délután 2 órakor a Ferenc-körut sarkán lévő
— Koszlka István elvált felesége — férjhez ment.
4 emeletes ház egyik pincéje, amelyben LichlenBudapestről jelentik: Tomka Zoltán huszárezredes
Megérkezett az erköicsrendelet. A belügyminiszsteín üvegkereskedő raktára van, kigyulladt. A
ma délben az első kerületi anyakönyvi hivatalban
tüzet csak a legnagyobb erőfeszítéssel tudták a
ternek a közerkölcsök és a jóizlés védelmére ki- j házasságot kötött Mezev Angélával, akinek elvált
füstálarcokkal és a légzőcsövekkel felszerelt tűzadott ismeretes rendelete Makóra is megérkezett
férje Kosztka István agyonlőtte Valérián ezredest.
oltók három órára lokalizálni. A tüzet valószís most készítik el a rendelet alapján kiadandó
— Uj könyvek a Délniagyarország kölesönkönyvnűleg az uccáról bedobott égő cigarettavég okozta.
helyi hirdetményt. A makói rendőrkapitányság
tárában. Ileltai Jenő: Family Hotel, LaezkóGéza'.
a rendelet végrehajtása során főképen a rögtön— Az Asszonykám valamennyi előadására jegyek
Sálán Trismegistos olvasója, Gabánvi János: A
zött táncok ellenőrzését kívánja. Különös gondot
a Délmagyarország kiadóhivatalában.
megbilincselt ember.
fordít majd a kirakatok és reklámok ellenőrzésére is.
Tanyaközpontot kivannak a rákosiak. A rákosi
tanyák lakossága érdekes beadvánnyal fordult ma
a Duna-Tiszaközi Mezőgazdasági Kamarához. Beadványában a makói tanyavilág régi kívánságait
Vas Sándor ugy a maga, valamint Miklós és Zoltán fiai és Hafbók Lajos
tárja a kamara elé és közigazgatási kirendeltség
fivére nevében a fájdalomtól megtörve tudatják, hogy a legkiválóbb feleség, a mostoha
felállítását, a telefonhálózatba való bekapcsolóanya mintaképe, a j ó testvér és rokon
dást, egy orvosi állás szervezését és végül kulturház építését kérik.
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Nem lesz fiókpostahivalul Makón.
A város
képviselőtestülete még a mult évben alaposan
megindokolt memorandumban kérte a postavezérigazgalóságot, ' hogy Makón az újvárosi részen,
fiókpostahivalalt állítson fel. A város kérelmére
most érkezett a válasz, amely elutasító, mert a
posta szerint nincs olyan forgalom ebben a városrészben, amely a fiókpostahivatal felállítását
indokolttá és szükségessé tenné.

VAS SÁNDORNÉ s z . Hajbók Ida

a legnagyobb boldogságban és szeretetben eltöltött 13 évi házasság után 39 éves
korában elhunyt Temetése f hó 18 án d. u. 3 órakor lesz a közkórház halottas kamrájából a belvárosi temetőbe. Az engesztelő szent mise áldozat f. h ó 18-án d. e. 9
órakor lesz a Fogadalmi templomban bemutatva.. Szeged, 1927 február 16.
Nyugodj b é k é b e n . Jövök u t á n a d .

