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iné a niult héten a iDarstéri piacon zseb-
• - Rendörsorozás Szegeden. A rend-1 l o l v a j l á s o k a t k ö v e t t e k el- Vágó kilo-

őrség őr személyzetének pótlására a !P°U M e s z á r o s Tiborné zsebéből egy 
vidéki főkapitányság november o3 . á n (l'curiarcal, amely 20 pengőt tertalma-
soiozas) tart Szegeden, A sorozásou 
megjol eshetnek azok a 21. életévüket 
betöltöd?, de 26 cvnél nem idősebb, nőt-
len, tökéletesen egészséges, erős tcst-
a'katu, legelébb 170 centiméter magas, 
katonai kiképzésben részesüli, büntet-
len magyar állampolgárok is, akik pa-
Jyáza ti kérvényt ugyan eddig nem 
nyújtottak be, de jövőjükről a m. kir. 
rendőrség kötelékében kívánnak gon-
doskodni és a rendőri pályát élelhjva-

zott. A lopáson azonban rajtavesztet 
tek, mert Múszárosnó meglátta, amint 
a férfi cinkostársának átadta a pénzt 
és a szoknyája alá rejtette. A letnr 
tóztatott zsebtolvajokat hétfőn dél-
előtt a törvényszék büntető egyesbirá-
ja elitélte: Csamangó 6 hónapi bör-
tönt, Vágóné 3 hónapi fogházat kapott 

Tárgy: Házbérhevallási ivek be-
adása. 

Hirdetmény 
A házadóról szóló 1927. évi 200 P, 

sz. H. O. 12. §-ának (1) bekezdése 
szerint a házak tényleges birtokosai 
minden év november havában a baz 
nyers bérjövedelméről, illetőleg bor 
beadás hiányában a ház haszonérteké-
ről bevallást kötelesek adni. 

A házadónak 1944. cvj kivetésére 
vonatkozó bevallást legkésőbb 1913. 

'ovi november hó 30-ig kell benyujtaui. 
Leesett a kocsiról meghalt. 

Moldován Papp István 62 éves kistele-j A h á z b é r b e v a l l 4 s i i v e k í t a v a r o s l 

tasnsk választják. Ezek a jelentkezők a S g ö " k S ^ S ' ' ' ^ ^ < * * « * * 
szennlyi okmányaikkal, úgymint: szü- koponyaalapi törést, valamint agyráz-
IPMEI anyakönyvi kivonat, illetőségi k ó ^ á s l

J
 SMnvedett. Azóta a közkórház-

j l . b,zon.y i. tvá°y>' ban ápolták, ahol vasárnap délután 

B É L Y E G E I T 
a legmagasabb áron értékesítheti ná-
lam. BÉLYEGÉ ERESKEDÉS, Foga-
dalmi templommal szemben, Dóm-téren 
Telefon 39-03. 203 

letési 
bizonyítvány, 
iskolni bizonyítvány és katonai" igazol-1 J ^ j , ^ 
ványi lapjukkal november 23-án reg-1 ° 
gr] 8 órakor jelentkezzenek a rendőr-
kapit oiyság őrszeroélyzeti osztályánál 
(Szériienyi-tér 11, I. emelet 12a. sz.). 

— Zugovics és Molnár. Budapestről 
jelenük: Érdekes per folyt ie a Kú-
rián, amely egy posztószáüitraány ko-
riil kerekedctl. Egy külföldi cégnél 
Molnár Gyula budapesti kereskedő . . . , . „ 
6000 méter ballonszövetet rendelt, de b á k . a t v ,6^ l ( ; ™?f a d t* 
nem kapta meg az árut, mert kimutat- U " " """""" 
Iák, bogy »nem árja származású*. Er-
ié ra<-állapodott Zubovics István ke-
restet ovel, akinek származását az el-
lenőrző >kamarai« szervezet igazolta, 
tiogy lulehaszonra az nozza be az árut. 

— Elsikkasztotta a javításra át 
adott ruhákat az átszabó. Mészáros 
József né, Rókusi fteketeföldek, Pille-
kert 133. szám alatti lakos fia és férje 
néhány ruhadarabját adta át javítás, 
átalakítás végett Horváth Istvánnak, 
aki önálló férfiszabóként jelentkezett 
nála és munkát kért. Horváth a ru-

cimét, 

hogy odamenjenek próbálni Mészáros-
nó fia és [érje. Amikor azonban azok a 
megadott cimen, a Báró Jósika-utrá-
ban keresték, kiderült, hogy nem la-
kik ott. Később, amikor mégis előke-
rítették, az is kideiült, hogy nem is 

Horváthot Zubov.es azonban nem felezte meg a | s z a b ó é s a ruhákat eladta, 
hasznot, hanem előnyös helyzetét cjye- l e , a r l o z t a l l á k a t a d l á k a Z öSyésZs6& 
dul akarta élvezni. Molnár erre kere-
setet inditott társa ellen s a per a 
felső bíróságok elé került. A tábla ki-
mondta, bogy az árubehozatali enge-
délyekre nézve nem fogadható el az 
az álláspont, hogy a jogosítvány • zsi-
dónak* ki nem adható s bogy a létre 
jolt ftylet a »jócrkölcsökbe< ütközne. 
Ugyanígy foglalt állást a Kúria is. A 
felperes tehát joggal követelheti Zu-
bovicslól a haszonnak a szerződés 
• lapján járó részét. 

— Orvosi szakülcs. Az Egyetem 
Paráía: Egyesületének orvosi szakosz-
tálya nia szakülést tart. Elnököl: Hév-
nav Ti más. Tárgysorozat: Bemutatás: 1. 
Kovács Júlia: Uraemia vesetünetek 
nélkül. 2. Magyar Károly: Szülési aka-
dályt képező magzati hasdaganat. Elő-
adások: t. Orsó László: Orrcrcdetü 
ueuritis retrobulbaris. 2. Sipos Károly: 
A bőrgi wősödés pathológiája az ujabb 
kutatások m eg v i 1 ági I ás áh a íi. 3. Áig-
ner Károly: A tulhordás szülészeti je-
lentősége. A szakillés helye: A bőr-
gyógyászati klinika tanterme. A bejá-
ratul, szolgáló Somogyi-utcai kapu a 
szakülés végéig nyitva. Kezdete dél-
után fél 6 órijkor. 

— S«'l»csülés vadászat közben. Lo-
vászi János tömörkényi lakos vadá-
szat kö.'Jben megsebesült: a balkeze 
kisujja sörétet kapott. A mentők a se-
bészeti üiiuikáva vitték. 

_ Bortolvajukat Uélt el a törvény. 
szók. Valkovics Péter és Timár And-
lás ezóv áprilisában leszedték vitéz 
Nagy Lstváu pincéje ablakának drót-
laesat. Wglkovics lemászott a pincé-
be, yiinúr pcaig edényt adott le neki 
Walkpvics az edényt teletöltötte a pin-
cében levő hordóból borral. Négyszer 
ismételték meg ezt -a műveletet, mÍD-
den alkalommal 8 és féiliter bort lop-
va el a náluk lévő edénybe. Elfogták 
okét és hétfőn a törvényszék egyesln-
lája elé állították. A törvényszék lo-
pás vétsége miatt 3—3 hónapi fogliáz-
i a itéJte őket. 

— Gthóo»Pi fogházat kapott a tol-
vaj mosónő. Szijjártó józsefné mosó-
nő Ótott Kovács Lajos oroszlánutcai 
sutömesternél vállalt mosást, ötott 
Kovácsné észrevette, bogy a mosás 
után eltüpt négy nagv- és négy kis-
párnaljuaata, néhány törülközője és 
egyéb holmija mintegy 1000 pengő ér-
mékben. Féljélentésére házkutatást tar-
j a k Szájjái ^né lakásán és megta-
lálták w ' 
mpaéadt 

rek. 

— A fazékból szedték ki a csend-
őrök a bünjel-tyukot. Kiss Sándor kis-
kundorozsmai kovácssegéd októberben 
Eszes Imre dorozsmai malomtulajdo-
nos és Dudás Vince gazdálkodó házá-
nál tyúkokat lopott Eszes Imre mal-
mának udvarán ugy kaparintotta meg 
a tyúkokat, hogy egy bottal leütötte 
a szárnyasokat és a helyszínen mind-
járt el is vágta a nyakukat Igy mint-
egy husz tyúkot lopott el. Az egyik 
ilyen műveleten rajtakapták és értesí-
tették a csendőröket. Mire a csendőrök 
Kiss lakására mentek, hogy előállítsák 
a tyuktolvajt, a lopott tyúkot pedig el-
vegyék tőle, a tyúk már megkoppaszt-
va a fazékban főtt. A csendőrök onnan 
szedték ki és bűnjelként lefoglalták 
Kiss Sándort hétfőn Szegedre hozták 
és bekísérték az ügyészség fogházába. 

— A börtönből szabadulás napján 
ujabb lopást követett el. Hosszú János 
szegedi cigányzenész lopás miatti bün-
tetésének kitöltése után kiszabadult a 
Csillagbörtönből. Nem volt mit ennie 
és eihalározta, hogy lopás utján sze-
rez ennivalót. Behatolt Kovács Mihály 
Dugonics-utca 42. szám alatti záratlau 
lakásába és az éléskamrából szalon-
nát, koibászt, sült csirkét, kalácsot lo-
pott. Hosszút elfogták és átadták az 
ügyészségnek. 

_ Háromhónapi fogházra ítélték a 
tyúkokkal .kukoricázó. cigányasz-
szonyt. Ajtai Mária cigányasszony a 
rnult héten bement több házhoz és ku-
koricával magához csalogatta a tyú-
kokat, hogy ellopjon közülük néhá-
nyat. Sikerűit is ezzel a trükkel egy 
tvnkot lopnia. Amikor Muicsi János 
ny. rendőrfőtörzsőrmester házához 
ment be lopási szándékkal. Mucsi raj-
takapta és megakadályozta tetténen 
végrehajtásában. Közben a cigányasz 
szonynáí levő lopott tyúk »elszólta 
magát* a kendő alatt a garabolyban, 
mire Ajtai Mária ugy akarván szaba-
dulni az áruló bűnjeltől, hogy elrioh-
ta a nála levő baromfit. A rendőrfő 
törzsőrmester megfogta az asszonyt, 
hogy átadja a rendőrségnek, az azon-
ban rúgni vágni kezdett ugy, hogy for-
mális verekedés fejlődött ki köztük. 
Ajtai Mária eközben megharapta Mu-
csi János lábát. A tyúkokkal kukori-
cázó* cigányasszony ügvét hétfőn 
délelőtt tárgyalta a törvényszék. Ajtai 
Márta eleinte tagadta a lopást, aztán 

beismerő vallomást tett. Tekintettel 
ellopott dolgodat A tolvaj, büntetett előéletére mint. súlyosbító 
• torvénvBZ^k egyeSb'irája körülményre, a törvényszék 3 hónapi 

gét és a valósagnak megfelelő voltát 
aláírásával igazolni. 

A bérlő csak az előző hasábok ki-
töltése után írhatja alá a bevallást. 
Abban az esetben, ha a bérlő a való-
Ságnak meg nem telelő adatokat n*. 
vének beirása előtt nem helyesbíti, Il-
letőleg a bérlet tárgyéra nézve hiány-
zó adatokat, a bevallási h be nem irja 

dohány- az esetleg elkövetett adócsalás vét. 
tőzsdében lehet beszerezni. régében vagy büntetésben részessé *é-

Ha valamely háztulajdonosnak kél "k. 
vagy több háza van, minden egyes A házbirtokos által használt, vagy 
házról külön bevallási ivet tartozik másnak bérfizetés nélkül átengedett 
beadni. (bérbe nem adott) helyiségeknél azok' 

Bevallást kell adni akkor is, ha a évi haszonértékét kell bevallani. Ha-
liáz üresen áll, vagy ideiglenesen adó- sz.onérlék az az összeg, amelyet mán 
mentes, valamint mind a bérbeadott, hasonló vagy ugyanilyen fekvésű és 
mind a tulajdonos használatában levő nagyságú helyiségekért bérbeadás ese-
házakról. lén egy egész évre bérjövedelemként 

Nem kell azonban részletes beval- el lehetne érni. igy az mindig össze-
lást adni az állandóan adómentes épü- hasonlítás eredménve. 
letekről, ha azokból semmi sincs bér- Nem kell bevallást adni a váron 
beadva és adóköteles helyiségek sin- beépített területének halárától 2 kilo-
csenek benne. Az állandóan adómén- méternél távolabb fekvő és kizárólag 
tes épületet azonban ngvancsak no-|mezőgazdasági termeléssel, vagy ezen-
vember hó végéig he kell jelenteni a felni még napszámos munkával foglal-
városi adóhivatalnál. Nevezetesen be kozók tulajdonában levő úgynevezett 
kell jelenteni az épület helyét (utca, tanyai lakóházakról és a szöllőkbe* 
házszámot), a benne levő helyiségek: le vő lakásra is alkalmas présházak-
számát és az állandó adómentességiről, vagy a présházaktól különállóan 
jogcímét, vagyis az épület rendelte- épült lakóházakról. 

tését. I Bérbeadás esetén azonban ezekről 
A bevallásban be kell vallani azt az épületekről is kell bevallást adni, 

az összeget, amelyet a báabirtokös a) Aki a házadó bevallást a törvé-
bevallásban részletesen körülirt bér- nyes, vagy kérelme alapján meghosz-
lettárgyért nyers házbér cimén egy'szabbittot határidőn belül be nem 
teljes évre kapott, illetőleg követeibe- nyújtja a H. H. ö. 26. §-a alapján a 
tett abban az utolsó évnegyedben, 11- kivetés során megállapított adónak 5 
letőleg házbérnegyedben, amelyben a (százalékát, az pedig, aki a bevallást 
bevallást adnia kell. j felszólítás dacára sem nyújtotta bê  

Abban az esetben tehát, ha a bérlő :10 százalékát fizeti bírság cimén. 
a házbért negyedévenkint fizeti, a » Adócsalást követ el s az 1920. évi 
novemberi negyedben járó bér oégv- XXXII. tc. értelmében a büntetőbiró-
szeres összegét, ha pedig a bérlő ha-jság által fog felelősségit vonatni m 
vönként, heteukint, esetleg naponkért .pénzbüntetéssel, esetleg szabadság-
fizeti a bér, akkor a november hónap-j vesztéssel is sulytatni az a bázbirto-
ban járó bér tizenkétszeres összegét ,kos vagy bérlő, 1. aki a bevallásban • 
tartozik bevallani, feltüntetve a bevat- (valóságnak meg nem felelő adatokai 
lási iv >Jegyzet* hasábjában azt,hogy.ir be. illetve igazol, 
a bérlő havonként, hetenként, vagy J 2. Az, aki hogy a házodó alól rés* 
naponként fizeti a bért 'Hon mentesüljön, a novemberi h á * 

A nyers házbérjövedelmet annak 'hé rn egye d re, vagy a májusi házbér ne-
sz ellenszolgáltatsának egvüttes ösz-j gyedre, illetve november, vagy raá-
szege alkotja, amelyet a bérlő a bér- jus bóra a házbérjövedelmet átmeneti-
lettárgy használata fejében bér cimén jleg csökkenti, de azt a következő idrt-> 
készpénzben vagy természetben, esel-1szakra felemeli. 
leg munkateljesítményben leróni tar- j Kisebb mulasztások vagy sulyov 
tozik. Ha a bérlő által vállalt építési, elbírálás alá nem eső cselekmények 
átalakítási költségek több évre osz-
tattak fel. avagy a bérlő a meghatá-
lOZOtt időtartamra kötött bérletért 
e.gyszersmindenkorra valamely össze-
get fizetett, az ezekből a költségekből, 
illetőleg eigyszersmindenkorra fizetett 
ősszegből az illető évre eső hányadot 
szintén be kell vallani. 

A bevallandó bérösszegből sem a 
kertbasználatéri, sem az üzletfelsze 

a pénzügyi hatóságok által fognak." 
100 pengőig terjedheitő pénzbirsággal 
büntettetni. A bérlőt birói uton sen* 
kötelezheti nagyobb bérösszeg megfi-
zetésére annál az összegnél, amennyit 
a bérbeadó házadó kivetése céljából 
bevallott. 

Közhírré teszem még hogy az 1940: 
XXIL tc, illetve a m800—1943. P.M. 
sz. rendelet értelmében a házadé és 

relésért, sem a butorbasználatért, sem j járulékainak 5,6, illetve 10 százalé-
a lakás f.Véséért és világitásáéri fi-J kát kitevő adókedvezményben része-
zetett összeget nem szabad levonni. |sülnek azok a házbirtokosok, akiknek. 
Ezeknek az összegét az erre a célra ja bérházában lakó családok 18 évet 
szolgáló hasábba kell bejegyezni. ^még be nem töltött gyermekeinek 

Be kell vallani továbbá közüze- jszáma az összes lélekszámnak (a ház-
mi dijakat, vagy más üzemi*költségek j tartási alkalmazottak leszámításával) 

fejében a bérlő által fizetett összeget. 
A bevallást iv erre a célra szol-

gáló hasábjába he kell jegyezni azt 
az összeget, melyet a házbirtokos a 
bérlőtől különböző címeken beszed 
ugyan, mely azonban a házadé alapja 

legalább 9 felét teszi ki, továbbá, 
hogy azokat a házbirtokosokat, akik 
bérházukban levő lakásukat kizárólag 
több gyermekes családoknak adják! 
bérbe és ezt az illetékes m. kir. adó-
hivatalnál 1944. évi január 31-ig rész-

hoz hozzá nem számítható. Butorbasz-(letes kimutatással bejelentik, laká-
uálatért a nyers bérösszegnek leg- 'Sonkint egy-egy gyermek után éveo-

Mllit.délelőtt á hópani fofiházra itélte.lfocházra ítélte. Az Ítélet jogerős. 

feljebb 30 százalékát szabad levonni. 
A bevallásban a levonandó tételeket 
részletezve kell felsorolni. 

A bevallási Ívben az épület bár-
mely részének vagy a kerítésnek bír 
detés céljaira itörté.nt bérbeadásáról, 
továbbá a kapualj és udvartér bérbe-
adásból származó és a bevallás idő-
pontjában járó évi összes nyersbér-
jövedelmet is be kell vallani 

A bevallási iv erre szolgáló ha-
sábjában a bérlő köteles az előző ba-

J sábokban bejegyzett adatok helyessé-

5—5 százalék adótörlé.s Illeti meg. 
Szeged, 1943 november bó. 

Dr. vitá* Szabó Géza, tanácsnoK, 
a városi adóhivatal vezetője. 

IRODAI munkában gyakorlott 

tisztviselőt 
vagy tisztviselőnőt felveszünk, 

írásbeli ajánlatokat kérünk * 
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