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40 bűncselekmény terheli 
az Alföld legvakmerőbb betörőjét 

(A Délmagyarország munkatársától.) Jelen-
tette a Délmagyarország, hogry hónapokkal ez-
előtt Debrecenben elfoscták az Aíföld lesret-
teípefctebh betörőjét. Lénával Istvánt. A 32 éves 
dgáriylesrénnyel egyidejűleg kézrekeirült az 
egyik társaság, amely hónapokon keresztel tar-
totta rettegésben nemcsak az alföldi városókat. 
hanem úgyszólván az egész országot. A nyo-
mozás kiderítette, hogy Lemdval maid minden 
nagyobb városban követett el betörést, lovást. 

< kasszafurdst. Ezekhói a bűncselekményekből te-
kintélyes összeget harácsolt össze, ugy, hogy 
antót vásárolhatott. Elfogatásakor csaknem va-
lamennyi betörést bevallotta, kettő kivételével. 

Ezeket taradja. Közel negyvenrendbell bűncse-
lekmény terheli. 

Lendvai az utóbbi időkben olyan merész volt, 
hogy fegyveiesen járt a betörésekre és ha va-
lahol megzavarták munkaközben, lövöldözve 
menekült el. A nyomozás során megtalálták a 

ülönböző bankokban elhelyezett nénzeit is. \ 
cigánylegény bűnügyeit egyesitették és együtte-
se a szegedi törvényszék fogja azokért felelős-
ségre vonni. A vizsgálat most fejeződött be a 
nagyszabású bűnügyben. A vizsgálóbíró az ira-
tókat üttette az ügyészségre, ahol csakhamar el-
készül a vádirat is Lendvai és társai ellen. 

Otvenhatezer lakrész utón 
9 és félmillió pengő lakltfrbcvtielt számit 

a szegedi adóhivatal 
Több mint 37.000 lakás fan Szeaeden - Az Idei házadó: 1,255.000 pengő 

CsipőfOzOK me l l t a r tók 
lego caőbban PollAk Testvéreknél. 

(A Délmagyarország munkatársától.) A vá-
rosi adóhivatal elkészült az 1934. évre szóló 
házadó kivetésével. A kivetés az 1938. évivel 
szemben több érdekes változást tartalmaz. Az 
elmúlt esztendőben a lakóházak száma Sze-
geden 20.297 volt, ebben az évben pedig 20.402, 
tehát egy év alatt 105-tel szaporodott a szegedi 
házak száma. Az építőmunka fellendülésére eb-
ből azonban nem lehet következtetni, mert az 
újonnan épített lakóházak földszintesek, egy-
két szobásak és nagyrészük a telepeken épült. 
Éppen a kis lakóházak építése folytán alig 
számbavehető a legutóbbi esztendő lakáster-
melése. Amíg ugyanis egy évvel ezelőtt 36.800 
volt Szegeden a lakások száma, most 

37.312 lakást tart nvilván az adá-
statiszlíka, 

ami 512 lakásszaporulatnak felel meg. 
Érdekes, hogy egy-egy lakrésznek átlagos 

becsértéke az adóhivatal szempontjából 168 
pengő és 50 fillér. Az Összes nyilvántartott 
56.305 lakrész lakbérét az adóhivatal átlagos 
számítással 9.487.392 pengőre becsüli. Ebből a 
lakrészbevételből természetesen leszámítják a 
tulajdonos által használt, vagy általa ingven 
átengedett lakrészek bevételeit. 27.500 ilven 
lakrész van Szegeden, az összes lakrészek fele, 
ami után a lakbérbevótel 4 és félmillió pengő-
nek felelhetne meg. A kiadott lakrészek után 
végeredményben 4.600.000 pengőre becsüli az 
adóhivatal a lakbérjövedelmet. 

Az 5777 ház rendkívüli pótlékkal van meg-
terhelve, 14.625 ház nincs megterhelve. Állan-
dóan adómentes: 2962 lakrész, 3643 helyiség és 
3355 mellékhelyiség 

A tulajdonos által Használt, vagv általa d í j -
mentesen átengedett lakások száma ezidősze-
rint Szegeden 19.072. Ugyanilyen üzlethelyiség 
1365 van a városban. Ezeknek a lakásoknak és 
üzlethelyiségeknek hnszonértéke nranypengő-
ben 2.806.066 pengőnek felel meg. 

Az összes (adóköteles és ideiglenesen adó-
mentes) lakások számat 18.210. lakrészek szá-
ma 25.796, üzlethelyiségeké 3687. mellékhelyi-
ségeké 40.449. A lakások nvers házbériövedel-
me 5,353.578 pengő, üzlethelyiségeké 1.341.934, 
összesen 6710.837 pengő. A házak, lakások, üz-
lethelyiségek haszonértéke és nvers házhérjö-
vedelme összesen 9.516.903 pengőnek felel meg. 
Ennek alapián megállapított házadó: 1.522704 
pengő. 268.958 pengő házadót azonban az adó-
mentes házak után nem lehet kivetni, igy vég-
eredményben 

1,253.745 pengő az 1934. évre Ki-
vetett házadó. 

'K mult évhez viszonyítva 20 százalékos a 
csökkenés, kereken 300.000 pengő. Ennek oka 

a házbérjövedelem csökkenése, az elmúlt 
évek folyamán a lakbérek általánosságban 10— 
20 százalékkal csőkkentek. 

Érdekes jelenség, hogy amíg egy év alatt a 
lakások száma alig ötszázzal szaporodott,, az 
üzlethelyiségeknél a szaporulat közel hatszáz. 

5052 az Összes üzlethelyiségek' száma. 

Ez a szaporulat is a rossz gazdasági viszo-
nyoknak a következménye. Sokan ugyanis, 
akik nem tudtak elhelyezkedni, üzletet nyi-
tottak abban a reményben, hogy igy biztosit-
hat ják megélhetésüket. Amíg az a körülmény, 
hogy a lakások száma ötszázzal szaporodott, 
természetesnek mondható, az üzlethelyiségek 
száma az utóbbi évben feltűnően és ugrássze-
rűen emelkedett. 

Tízévi börtönre 
és rangvesztésre ítélték 
a román összeesküvőket 

Bukarest, nrilts 23. A román összeesküvők 
ügyében vasárnap hozott Ítéletet a bukaresti 
hadbíróság. Az ítélet szerint Preciw alezredest 
és hét tiszttdrsát rangvesztésre és 10 évi sulvos 
börtönre büntették, az ót polgári vádlottat szin-
tén 10 évi börtönre. A rang- és szabadságveszté-
sen klvfll 110.000 lel pénzbüntetésre Is Ítélték a 
vádlottalkat, aikík nyugodtan fogadták az Ítéletet. 

Szőrméié molyosodik 
ha otthon ta r t j a ! Kis pénzért megóvja 
molfkár, ftüz és betörés ellen 

jfj. Mentus szűcs, Károlyi u. l .(Városi bérház) 

A belügyminiszter elrendelte 
Debrecen enész vanyonSceze-

lésének felülvizsgálását 
Debrecen, április 23. Debrecen törvényható-

ságához hétfőn érkezett ,meg a belügyminiszter 
rendelete, amely a város úgynevezett Chata-
bérleténél, valamint a borfogyasztási és vigal-
miadó kezelésénél felmerült szabálytalanságok 
gvanuja miatt Debrecen város egész számvite-
lének és vagyonkezelésének felülvizsgálását 
rendeli el. Ugyanakkor a belügyminiszter a 
Chata-bérlet bérleteinek hérleszállitási kérel-
me ügyében hozott közgyűlési határozat, illet-
ve az ezzel kapcsolatos polgármesteri jelentés 
miatt a jelentést aláiró Zöld József városi fő-
jegyző ellen elrendelte a fegyelmi vizsgálatot. 

Hó és orkán 
Felsőolaszországban 

(Budapesti tudósítónk telefonjelentése.) Mi-
lánóból jelentik: Felsőolaszországban vasár-
nap este óta vad orkán dühöng; a hegyvidéken 
havazik. 

Gömbös és Eckhardt 
A Budapesti Értesitő jelenti: Az utóbbi idő-

ben, különösen Ulain Ferenc nyilatkozata 
után sok hir jelent meg arról, hogy a függet-
len kisgazdapárt felhagy ellenzéki politikájá-
val, átveszi a kereszténypárt eddigi szerepét és 
kívülről támogatja a kormányt. Hétfőn azt ír-
ták, hogy G o m b o s Gyula miniszterelnök 
E c k h a r d t Tiborral vadászaton találkozott 
és már meg is történt köztük a megegyezés. 
Ezzel kapcsolatban beavatott helyen a követ-
kezőket közölték: 

— A mult héten Eckhardt Tibor valóban a 
miniszterelnökkel együtt vett részt egy vadá-
szaton. A vadászaton azonban olyan nagy tár-
saság volt együtt, hogy politikáról nem esett és 
nem is eshetett szó. 

Nagyarányú tafrfa-jianama 
a FeivtdéHen 

(Budapesti tudósítónk telefon jelenlése.) Po-
zsonyból jelentik: A Felvidéket két hét óta 
nagyarányú talpfa-panama foglalkoztatja. Ki-
derült, hogy felvidéki fakereskedők meg-
vesztegették a vasúti mérnököket és silányabb 
talpfát czá1Iitottak. Az üggyel kapcsolatban 
eddig 22 tekintélyes fakereskedőt tartóztattak 
le. Az ügv két főszereplője: R ó t h Mór dús-
gazdag fakereskedő és F r a u r i g Sándor ne-
vű cégvezetője Kassáról előbb Pozsonyba, majd 
innen állítólag Budapestre szökött. 

Kéthly Anna beszéde 
a nők napfán 

(A Délmagyarország munkatársától.) Vasár-
nap délután a szociáldemokrata párt nőbizott-
sága az ipartestület nagytermében nagysza-
bású ünnepélyt rendezett. K é t h l y Anna or-
szággyűlési képviselő mondott ünnepi beszé-
det. 

— Negyedszázaddal ezelőtt — mondotta — 
Kopenha^ában gyűltek össze először a dolgozó 
nők ezrei, hogy felébresszék a munkásasszo-
nyok, leányok táborát arra a felelősségre, 
amellyel önmagukkal, osztályukkal és család-
jukkal szemben tartoznak. Azóta minden ta-
vasszal tartunk ilven seregszemlét, hogy szám-
havehessük: kik tartanak velünk a szocialista 
eszme teriesztésében. A nő felelőssége még so-
hasem volt ilven értékű, mint most. A nők 
nemzetközi ünnepe a proletárasszonvt h ív ja 
harcba, az anyákat sorakoztatja a fölemelke-
désért folytatott küzdelembe. Ennek az ünnep-
nek szellemét, tartalmát vigve bele minden 
munkásasszony hétköznapjaiba is. 

Kéthly Annát beszéde végén lelkesen ünne-
pelték a gyűlés résztvevői. 

A z l d f i 
A" Szegedi Meteorologial Obszervatórium Jó-

lenti: Szegeden a hömérö legmagasabb állása 25.8 
C. a legalacsonyabb 16.4 C A barométer adata 
nullfokra és tengerszintre redukálva reggel 754.4 
mm, este 754.7 mm. A levegő páratartalma reggel 
58 százalék, délben 35 sz.ázalék. A szél iránya dél-
nyugati, erőssége 3—5. Szombattól a lehullott csa-
padék mennyisége 0.4 mm. 

A Meteorologiai Intézet jelenti este 10 óra-
kor. Idő'óslat: Nvugati széllel a meleg csökke-
nése. változó felhőzet, helvenkint esők. vagy 
zivatar. 

Panp Ferenc ünneplése. Hétfőn este az j p a r -
testfiíet nagytermében baráti vacsorán ünne-
pelték P a p p Ferenc detektivfőWügvelőt 
szolgálatának 25. éves jubileuma alkalmából. 
A vacsorán résztvettek az „Inok" vezetői is, 
akik a P á l f y D á n i e l cserkészcsapat keddi 
ünnepére érkeztek Szegedre. Az első beszédet 
K ö r m e n d y Mátvás mondotta, majd dr. 
P á l f y József polgármesterhelvettes mondott 
beszédet az iparos-problémákról és meleg sza-
vakkal köszöntötte a jubiláns P a p p Feren-
cet. P a p p József, az „Ipok" elnöke felszóla-
lása után dr. T o n e l l i Sándor mondott be-
szédet, maid D o b s a László, az „Ipok" főtit-
kára. Az üdvözlésekre P a p p Ferenc válaszolt 
néhány szóval, megköszönte a beszédeket. 

Nyakkendő 
külfinlenesséceU 
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