
«g- KTisa MiMtttk m g a s ü S K a a ! B s s s s s f t s 
A gázgyár Ugye 

Múltkori cikkemben a kapott információk alap. 
ián tényleg azt írtam, hogy a Táros ótzzézezer 
pcngót fizet a gázgyárnak energiahaszoálatért Ez 
az összeg — amint erről utólag illetékesek felvilá. 
gositottak — kisebb és csak nem egészen négy. 
százezer pengőre rug Igy is elég tekintélyes összeg, 
ha a gázgyár által kimutatott Jövedelmet Tesszük 
figyelembe. Vagyis maga a város az általa kézé-
bol kiadott koncessziót felhasználó társaságnak 
évente oly horribilis összeget fizet, amely egymagá. 
ban T é v e — figyelemmel mig polgárainak ma 
különösen latba esó érdekeire, melyek a Jelen, 
legi vulmagss egységárak erös Ieredukálását impera-
tive követelik — indokolttá teszik a Jelenlegi tart. 
hatatlan helyzet gyökeres megváltoztatását 

De különben is a különféle számszerű adatok 
egyáltslán nem Irányadók, mert nem kontrolleál-
hatók A gázgyár 800.000 pengős Jövedelmet sze. 
retne elhitetni, s főszámvevő ennek 50 százalék, 
kai magasabbat mutat ki és biztos, hogy ennél 
is nagyobb, hiszen az országban a legmagasabb 
egységárakkal Szegeden találkoznak 

A bis dat qui d to dat elve alapján Wlmmer 
Fülöp elnök nr által beállított 5 milliónak két év 
előtti, Illetve mai értékkel való hadakozás nem 
fontos. Ez az összeg, amely még sok-sok levonási 
és tőkésítési retortákon menne át, tulkevée és tul. 
kicsiny az érte nyújtandó ellenértékkel szemben, 
még akkor is, hs az eddig felacinre került szám. 
adatok, bár ellenőrizhetetlenek, helytállók volná* 
nak. Mert a bizonytalan számadatokkal szemben 
biztos e város lakosságának száma, biztos a fej . 
lódésnek a lehetősége és biztos as , hogy egy 
vagyontéteí kiaknázását adna ki a város keséből 

Az, hogy a számszerüségből felépíthető értékkel 
nem vagyunk tisztában, egyet tesz szükségessé: 
egy pártatlan, független, de hozzáértő emberrel 
megvizsgálni a vagyontárgyat és annak értékét meg. 
állapítani, vagy pedig Wlrni a nyílt pályázatot és 
így megtudni mi *an a kezünkben és mit ér az. 
Mindenképen meg fogjuk tudni azt, bogy a 8, vagy 
4 év atán fizetendő 5 millió mai értéke — levonva 
még a levonandókat — egyenlő egy tál lencsével. 
Ennyiért pedig elsősorban Wlmmer Fülöp nem 
engedné ezen ma kétségtelenül legnagyobb vagyon, 
tárgyunkat értékesíteni. 

. •,. Gát H j f t f t 

Elitélték és azsnsal letartéz-
latták a makói zsMétempton 

tolvaját 
(A Délmagyarország munkatársától.) A makói 

ortbodox zsidó templomban az ntóbbi időben több 
betörés és lopás tortént A rendőrség nemrégen 
elfogta a tolvajt Ltchfenstetn Dávid 20 éves ma. 
kói kereskedő személyébea A nyomozás során 
megállapították, hogy Lichtenstein a mult év októ. 
herében álkulccsal halott be a templomba és 
a perselyt feltörve, elvitte annak tartalmát A 
többi templomi lopást nem vállalta. Rábizonyult 
még egy lopás, amelyet Gr&nwOld Oszkár makói 
kereskedő kárára követett el- Itt 230 pengőt lopott 
ki a pénztárfiókból. 

A lopási ügyet kedden tárgyalta Makón a szegcdi 
lörvénvszék A biróság Lichtensteint kéthónapt fog. 
házbanletésre Ítélte 

Az itélet kiszabása után dr. Kalmár Szilveszter 
ügyész kérte az elitéit letartó: látását. Az ügyész 
előadta, hogy az elitélt nemrégiben Ujfehértón 
ujabb lopást követelt «l és igy szökésétől tartani 
tehet. A biróság elrendelte Lichtenstein letartóz-
tatását, mire az ügyész rendórt hivatott és be. 
kisértette Lichtenstein Dávidot a szegedi ügyész, 
ség fogházába. 
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A kispesti gyilkosok Ügyében 
csütörtökön hirdették kl az ítéletet 

Budapest, február 24. A rablógyilkos katonák 
bünperének mai főtárgyalásán as orvosszakértők 
véleményének előadásba került a sor. Először 
Uezey Andor főtórzsorvos mondotta el a vádlottak 
elmeállapotára vonatkozó véleményét Sztanisz. 
lavszkinál semmiféle terheltséget nem talált esak 
bizonyos degenerációt jelenségeket és Idsebbfoku 
ideggyengeséget Kávánál egész csekély Jelentőségű 
degenerádós Jelenségeket l á t da sem é r -
betegséget, sem terheltséget nem talált Nikodém-
nél degenerádós jelenségeket fedezett fel, különö-
sen pedig a normálisnál kisebb koponyát Beszá. 
mithatósága kismértékben csökkent, de a csök. 
kentség a középfokot nem éri eL 

A hadbíróság ezután elutasította a védelemnek 
a tegnapi tárgyaláaon előterjesztett Javaslatát, hogy 
idézze be a hadbíróság annak a vidéki orvosnak 
az özvegyét, aki annakidején Nikodém Jósaefet 
egy salyos agyrázkódás4 alkalmával kezelte. 

Domlnics Vilmos főhadnagy-ügyész kérte a bíró-
ságot, számitss súlyosbító körülménynek, bogy kö-
vetségben követték el a gyilkosságot, sz aljas 

Indokot, az előre kl tervezettséget s azt, bog; 
egyenruhában követték ei « bűnt Kérem, saltaa 
a hadbíróság azzal az egyetlen büntetéssel, amelyet 
megérdemel, a legsulyosabbal, amely Őket Öleti, 
kötél állati haláltól. 

Ezután a vádlottak védői mondták el védő. 
beszédeiket Sztanisslavszkl védője azt Igyekszik 
bizonyítani, bogy az előre megfontoltság nem volt 
meg Sztaniszlavseki részéről Kara Gusztáv védője 
sst fejtegeti, hogy as Ítélet alapiáal szolgáló téay. 
állásnak csak a főtárgyaláson elhangzott vaBomá. 
sokat lehet venni 

A perbeszédek elhangzása után as elnök az nlolaó 
szó Jogán * vádlottakat szólítja. Sztanisslsvsdd. 
nak nincs semmi mondanivalója. Kara e követ, 
kezőket Jelenti kl: 

— Én kérem szépen esak snnyit kívánok meg-
jegyezni, bogy az akasztófát nem érdemlem meg. 
Engem besoroztak katonának és otgan helyre frf. 
tek, ahol belekerültem « bűnbe 

As elnök ezután enoadálja, hogy a bíróság 
ax Ítéletet holnap délelőtt hirdeti kL v , 
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M M protestáns Géza. Nap kél « óra 50 
perckor, nyugszik 17 óra 37 perckor. 
A Somogyi-könyvtár elvasátersae ayttva vsas kőz. 

napokon délelőtt ía tő l Mg, délután 4-től 7-ig 
a mossam nyitva délelőtt 10-től fél l-ig minden-
nap, vasárnap, ünnepnap is. 

Egyetsan könyvtár (központi egyetem t eme-
let) nyitva vasárnapok kivételével mindennap 

Szegeden a gyógyszertárak közül szolgálatot tar-
tanak: Earcsay Károly, Széchenyi-tér 12. (Tele-
fon 1270.) Franki Antal, Szentgyőrgy-tér 8. (Tel. 
1118.) Gergely Jenő, Kossuth Lajos-sugárut 81. 
(Tel 1062.) Lőbl Imre dr„ Gizella-tér 5. (TeL 1819 ) 
Moldván Lajos, Újszeged, Vedres-u. 1. (Tel. 1848.) 
Selmeczi Béla. Somogyi-tdep. (Td. 3425.) * ——— 

— Dr. Zlffw Alfrée - Budapesten Néhány 
őszinte barátjától halk meghatottsággal bucsi®ott 
és egész csendesen távozott el Szegedről dr. 
Z i f f e r Alfréd fogorvos. Hossz'u évtizedeken át 
egyik legkeresettebb szakorvosa volt a városnak, 
a modern higiénia és tudomány gazdag felszere-
lésével, kiváló tudással felfegyverkezve majd negy. 
ven évig dolgozott az orvosi működés ezen te-
rüle'-én. Mint magánember kedves, közvetlen, me-
leg lelkű volt báza közismert vendégszereteté-
vei egyik centruma lett a város társadalmi éle-
tének, ahol a művészek mindég meleg otthonra 
találtak. Elhunyt felesége maga is művészi zon-
gorajátékos volt. A háború után minden megvál-
tozott, Margit asszonyt hirtelen elragadta s halál, 
ZiHer doktor pedig ettől kezdve csak tudomá-
nyának élt. Februárban nagy szállítókocsik jdez-
ték a Kárász-ucoai lakás kapuja dótt, bogy Ziffer 
doktor elhagyja Szegedet ahova szép évek és szép 
napok emlékei kötötték. Végleg bucsut mondott és 
Budapestre költözött, ahol megértő uj hitvesre 
talált aki maga is fogorvos. Erzsébet-köruti r ro 
delőjében, mint a munka gyógyíthatatlan íZTel-
mese tovább folytatja fogorvosi működését. Tá-
vozásé érzékeny veszteséget jelent Szeged társa-
dalmának. 

— Előadás a Munkásotthonban. A sz ^á lde -
mokrata szakszervezeti bizottság közli, hogy C s a -
p ó Sámuel (Budapest) pénteken este 7 órakor a 
Munkásotthonban (Hélvezér-ucca 9 ) tudományos 
előadást tart »A munkanélküliség esetérc szóló 
biztosítás az európai áliamokbnn« címen. 

— Legfc|«ő fokon ls letaenleilék Hoffrr Kunő 
gyltkosát. A semmitöszék most tárgyalta B o u 1 t e r 
asszony ügyét «ki 1930 decemberében St. Moritz-
ban agyonlőtte H o f f e r Kunó irót. Az alsófoku 
biróság felmentette Bouller asszonyt. A semmitő-
szék a felmentő itélet ellen beterjesztett semmi-
ségi panaszokat elutasüotta és ezzel az itélet jog-
erőssé vált 

z Kérjen mindenüti Gertftlv kakuMüruliorkát. 

— Jövedelem- és vagye—dé káveiéae. A pénzügy-
miniszter kiadta a jövedelem- éa vagyonadó kive-
tése tárgyában körrendeletét amely megállapítja, 
hogy miként kell a kivető hatóságiak a becs-
lést alkalmazni és sz értékpapírokat ás idegen 
pénznemeket értékelni. A rendelet Idmondis, hogy 
az épületeknél tatarozá< és karbantartási költsé-
gek cimén, ha azt az adózó httdtérdamlöen iga-
zolja, a ténylegesen felmérőit összegeket kell le-
vonni, ha pedig azokat adózó nem igazolja, ngy 
tatarozást költség dmén a szabad rendelkezés alá 
tartozó épületeknél legfeljebb 10 százalékot, bér-
korlátozó renddkezések alá tartozó épületeknél pe-
dig legfeljebb 15 százalékot szabad csak levonni 
A rendelet kimondja azt is, bogy városi Ingstlaaok 
értékéül általában véve azt az értléket kell számí-
tásba venni, amdyet az ingatlan az 1931. naptári 
év utolsó napján tényleg megért Ha az eladás 
esetén elérhető vételár hfteltérdemlően nem len-
ne megállapítható, ugy az 1932. évi házadóktvétés 
során alapul vett 1931. évi novemberi nyers ház-
bérjövedelem, illetőleg haszonérték összege sze-
rint a renddetben megállapított szorzószámok al-
kalmazásával kell a házértéket kiszámítani A szor-
zószámok 6000 pengó házbérjövedelemig 16-azorcs, 
ezenfelül egy-egy százalékkal kisebbedik, ugy, bogy 
20.000 pengő nyers házbérjövedelmen f d ü l a szor. 
zósfar* már csak nyolcszoros. Az ipari üzemek 
üzemtőkéjéül, az üzleti jövedelemnek 20 százaléká-
tól annak 5-szörösét kell venni, a kereskedelmi 
üzletek üzemtőkéjéül a jövedelemnek l-^-s«őröséig 
terjedő összeget kell megállapítani. 

— Temetés. Nagy részvét mellett temették el 
szerdán Horváth Zsikó Sándor hetvenéves gaj-
gonyal birtokost és feleségét, Széli Etelt, akik 
negy venöt évig tartó boldog házasélet után ugyan-
azon a napon haltak meg. Horváth Zsikó Sándor 
egyike volt Felsőtanya legnépszerűbb gazdáinak 
Alapító tagja volt a Felsőközoonti Mezőgazdasági 
Egyesületnek és tevékeny résst vett a szegedi ta-
nyavilág közérdekű harcaiban. Temetésire testü-
letileg vonult ki a mezőgazdasági egyesület amely-
nek ügyvezető elnöke, Németh József koszorút 
helyezett az elhunyt házaspár sírjára. 

— A házlkezeté es vadászterület. A hétfői refe-
ráló ülésen, mint azt a D é l m a g y a r o r s z á g 
megirta, szóba került a város úgynevezett- bézf 
kezcléses vadászterületének bérboadása is. Az ülé-
sen elhangzott bejelentések alapján megírtuk azt 
is, hogy F o d o r Jenő nyugalmazott polgármesfe*-
helyettes, mint a házikezeléses vadászterület meg-
bízott felügyelője a terület bérleiére beérkezett 
ajánlatot nem találta megfelelőnek és a házike-
zelés fentarlását javasolta. Fodor Jenő most annak 
a közlését kérte. hogy. ebben az ügyben nem volt 
semmiféle funkciója. 
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