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illetékeket teljes buzaparitásra, a békebeli tari-
fák tizenkéíezersreresére emeli. A határozatot 
már végre is hajtották. A helypénz, a kövezet-
vám, a fogyasztási adó és majd minden más 
városi szolgáltatás ára igy egy csapásra elérte 
azt a buzaparitást, amelynek a városi földek 
bére alig a felét érte csak el. A városi vámo-
kat és illetékeket túlnyomó részben a város kör-
töltésen belül élő lakossága fizeti. Ellene komoly 
kif gása nem is lehet senkinek. Nekünk sincs. 
Csupán azt szeretnénk tudni, hogy miért ked-

vesebb a város hatósága előtt a tanyavilág, a 
földbérlők tekintélyes osztálya, mint a tulajdon-
képeni városi polgárság ? fis szeretnénk tudni 
azt is, hogy miért volt lehetséges a körtöltésen 
belül a teljes buzaparitás életbeléptetése és 
miért lehetetlen ugyanez a körtöltésen kivül is, 
hiszen a földbérlők sokkal nagyobb ellenszol-

| gáltatást kapnak a földbérekért, mint a városi 
k»vezetkoplatók, a kövezetvámért. A kő, akár 

| milyen kopott, akarmilyen megrongált, nem igen 
j terem búzát . , . 

Huszonötmillió koronás zsarolással vádolnak 
egy joghallgató paprikaellenőrt. 

(A Szeged tudósítójától.) Péntek délután óta 
egy állítólagos nsgyobbarínyu zsirolási kísérlet 
foglalkoztatja a szegedi államrendőrség bűnügyi 
osztályának egész személyzetét, amelybe bele-
kapcsolódik ugyancsak egy állítólagos megvesz-
tegetési ü g y . Az eset élénk feltűnést keltett a 
szegedi paprikatermelök és kereskedők körében, 
mivel a komplikált esetnek szereplői egy fiatal 
joghallgató, aki mint paprikaellenőr van alkal-
mazva a szegedi gyógynövény-kirendeltségnél és 
egy igen ismert szegedi paprikamalomtulaj-
donos. A rendőrségen — annak ellenére, hogy 
szombat délelőttre teljesen befejeződött az üay 
rendőri része — a legnagyobb titkolódzással 
kezelik az ügyet és i g y a nyilvánosság elé 
semmi sem szivároghatott k i . A Szeged munka-
társa az érdekes e?et következő részleteit álla-
pította m e g : 

Csütörtökön délelőtt Ábrahám József paprika-
malomtulajdonos bejelentette a gyógy nö/ény-
kirendelifég igszgatójánrk, hogy a dé!u!áni 
órákb:n kü'djön ki a m a l o m b a paprikceljenőr*, 
mert úgynevezett „paprikz-hajtási" tart. A be-
jelentés után ki is feüldötték a malomba 
Martonosi Ferenc joghallgató', aki mint paprika-
ellenőr van flkalmezva a kirendeltségnél. Mar-
tonosi Ferenc meg is jelent a malomban — 
szigorú utasítással e'láíva — és mint a rendőr-
sége.! előadta, már sz első időben bizonyos 
szabálytalanságot tapasztalt a m».'omban. Mar-
tonosi szerint álliíólag !?yön$ébb minős ig ü 
paprikát „hajtottak be" jobb mirősüésfl paprikába 
ée f) áili ól 'g azt vette ésire, hogy az ó'om-
p'ombíkon is látszik valami. 

Martonosi ekkor érintkezésbe lépeti Fodor 
fővepyésszel, hogy a további lépésekel meg-
bfsiéije. A fővegyész azt tanácsolta, hogy az 
elcnőr tétesse félte a gyanúsnak látott zsékokat, 
vegye magához a piombákat és holnap majd 

— ha gyanúja beigazolódik — tegye meg 
jelentését. Marionosi ekkor tiz teli zsákot félre 
tétetett, valamint magához vett tiz darab gyanús-
nak látott plombál is. Itt kezdődik azután az 
állítólagos zsarolás, itletöleg az állítólagos meg-
vesztegetés 

Ezután ugyanis Ábrahám malomtulajdonci 
bement Martonosi ellenőrrel az irodába, ahol 
négyszem közölt —• mint Martonosi előadja — 
Ábrahám ötszázezer koronát dugott az ellenőr 
zsebébe, ami megvesztegetésnek látszott sz 
áliitóagos szabálytalanságok elhallgatására. 
Ábrahám József azonban ugy adja elő a dolgot 

— és igy tette meg feljelentését —, hogy 
Martonosi csak abban az esetben hallgatta volna 
el az állítólagos szabálytalanságokat, ha nem 
egy félmilliót, hanem huszonötmillió koronát 
adott volna a malomtulajdonos. 

Ez estefelé történt és még nyolc óra felé á:-
rcent M rtonosl Adók László paprikaterme'őhöz 
és annak lakásán egy fiókban elzárták a tiz 
gyanúsnak talált plombál és az állilólag meg-
vesztegetésre k ípott ötszázezer korortáí, de 
ezeket'Martonosi pinteken reggel elvitte Adóktól. 
Idetartozik az is, hogy Ábrahám nem hajlandó 
tudni a félmiilió koronáról, csupán az állítólagos 
huszonötmillió koronáról. 

Martonosi ellenőr ezután egy rendCrl kéri az 
őrszobától és ezzel együtt visszament a malombi, 
hogy a rendőr Jelenlétében leplombázhsssa az 
egész malmot, hogy pénteken reggel megtehesse : 
a további i<ítézked£se!;et a gyanúinak talált ' 
paprikás zsákok vegyészi megvíxsgálánára. 

Pénteken reggel a után Martonosi meg ak:r!a 
tenni jeleniését hivatali főnökének dr. Duntzt 

Donászy Kálmánnak a gyanúsnak látott zsá-
kokról és az ötszázezer koronáról, azonban még 
mielőtt ezt megtehette voln*, beidézték a rend-

; őrségre, ahol Ábrahám József már előbb meg-
tette följelentését az állítólagos huszonötmillió-
koronás zsarolás miatt. A rendőrségen dr. Bor-
bola Jenő rendőrtanácsos és dr. Wéber Árpád 
rendőrkapitány azonnal megkezdték a kompli-
kált ügy tisztázását. Az állítólagos zsarolásról 
két tanú is vallomást tett, akik a malomnak 
alkalmazottai és akik hallották vclna a „25 
millió" szavakat. Martonosi bizonyos részlet-
kérdéseknél ingadozó, majd ellentmondó vallo-
mást tett, amelyekre csak a szembesítéseknél 
emlékezett vissza és igy pénteken délután őri-
zetbe vették a fistal joghallgatót. Miulán szom-
ba'on reggelre Martonosi még nem tudta tanuk-
kal hitelesen igazolni a vád tarthatatlanságát, 
szombaton délben a rendőrségről átkísérték az 
ügyészségre, ahol majd a vizsgálóbíró előtt az 
ügy homályos részeit is tisztázni lehet. 

Tény azonban az, hogy a rendőrségi iralok 
ban előfordul a félmillió korona ügye is és 
ebben a percben még nem lehet teljesen tisz'án 
látni a részletekel. Valószínű az is, hogy Mar-
tonosi Ferenc — aki a jelek szerint jóhisze-
műen járt el — a jövő hét első napjaiban 
ismét szabadlábra kerül és akkor mind. nt tisz-
tázhat. 
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tavaszi divat s z ö v e t e k és s e l y m e k legnagyobb 
választékban kaphatók 

I Z I Q C O i K l t R I * » Z - n T C " «•• 

I B I / Q Vasárnap. Róm. kat. és protestáns E 1 
• invoc. Gör. kat. E 1 Nagyböjt /. v. Nap 

kel 6 óra 27 perckor, nyugszik 5 óra 55 perckor. 
Meteorologiai intézet időprognozisa: Változékony idő 

fagypont körüli hőmérséklettel és helyenkint csapadékkal. 
Somogyi-könyvtár nyitva d. e. 10—l-ig, d. u. 4—7-ig. 

Muzeum r.yitva d. e. to—l-ig. 
A színházi előadás fél 8 kor, a mozi előadások 5, 7 

és 9 órakor kezdődnek. 
A gyógyszertárak közül szolgálatot tartanak Franki 

Antal Szentgyőrgy-tér (telefon Í18), Zakár Sándor Va-
léria-tér (telefon 69S), Temesváry József Dugonics-tér 
(telefon 793), Salgó Péter Mátyás-tér (telefon 296), 
Moldvány Lajos Újszeged (telefon 846). 

Szabadka. 
A szép, bus Szegeden születtem, 
De a dajkám dala felettem 
Szabadkán hangzott hajdanán. 
Szabadka, rég dalos tanyám, 
Gondolsz e néha a szegény 
Két kis gyerekre, aki jelnőtt 
És nézik, nézik még a felhőt, 
Mely felőled jő és feléd megy, 
A két költőre, aki téged 
Örökre emleget, szeret 
És rímbe rótta rég neved? 
Szeged. Juhász Gyula. 

— A hény6zerfcöic£)öii első részlete lefize-

tésének utolsó napja március 10 Kényszer-
kö icsön t mindazok fizetni tartoznak, akiknek 
rovására 1923 ra általános jövedeimi adót és 
vagyonadót k róttak. A kényszerkölcsön kulcsa 
a j ö vede l emadó négyszerese és a vagyonadó 
hatszorosa , eze nek összege a legközelebbi 
tiz és 50 ezerig felkerekítve (6500 helyett 10000, 
12500 helyett 50000). A pénzügyigazgatóság 
fizetési meghagyásokat bocsátott ki, de még 
sokan nem k .plak, a fizetési kötelezettség azon-
b a n a határnapokon e?ekr-.j nézve is beáll. Aki 
a legelső fizetési határnapig (március 10) az 
egész kölcsönelőleget befizeti, öt százalékos 
kedvezményben részesül. Aki pedig igénybe 
veszi a második és harmadik részlett zetésre 
való kedvezményt, a takarékkorona mor f* á l -
lása szerint tariozik fizetni. Aki a határidőt 
elmulaszt ja , at havi 10*/» adópótléket fizet. 

— Ávizk iá lü tás a kultúrpalotában. A 
városi muzeum a nagy árvíz negyvenötödik év-
fordulóján házi kiállítást rendez az intézet bir-
tokában levő árvízi emlékekből: az Egykorú 
fotográfiákból, rajzokból, helyi, fővárosi és kül-
földi lapok árvizszámaibél. Ez az első eset, 
hogy az árvizemlékefcei együtt láthaíja a közön-
ség, ide számítva Vágó Pál nagy képén kivül 
a Petrovics-, Qreguss-, Újvári-, Pataki-féle 
árviz épeket is. A kiállítás az árvíz évfordulója 
napján, szerdán délelőtt 11 órakor nyiiik meg 
s a hét végéig tekinthető meg délelőtt 11 és 1 
óra közt. 

— Konfliktus Zichy püspök és a kormány 
közt. A kormány felszólította gróf Zichy Oyula 
pécsi püspököt, akit a pápa a kalocsai fő-
egyházmegye Kormányzójává nevezett ki, a 
hűségeskü letételére. Zichy má« állásponton van, 
mert a kormány felszólításának mind a mai' 
napig sem tett eleget. A kormány a múltban 
érvényben volt hivatalos álláspontot foglalta el 
és a főpásztort megillető javadalmakat nem 
adja át, amig a hűségesküt le nem teszi. 

— Adományok a fogadalmi temlom javára. 
A fogadalmi templom építési alapja javára ujab-
ban a következők adakoztak a főispáni hivatal-1 
ban: Vetró Lajos 100,000, Körmendy Mátyásné a 
Baross-Szövetség által rendezendő műkedvelő elő-
adás színházi tiszteletjegyének megváltása fejében! 
50.000 koronát, László Kálmánné 102 dinárt, Sze-
gedi Vendéglősök Szikvizgyár Szövetkezete 100.000 
koronát. Ezzel a főispán ur gyűjtése kitesz a mai: 

napig 24,387.000 koronát és 102 dinárt. 

— Főispáni kinevezés. Jakó Vilmos városi iroda-
igazgató nyugdijbavonulása folytán megüresedett iroda-
igazgatói állásra a főispán Mihálovics Géza főispáni 
hivatalba beosztott irodatisztet behelyettesítette. 

Eljegyzés. Kucses Pál, a Szvaton és Kucsesj 
műszaki és elektrotechnikai vállalat beltagja, el-
jegyezte Bartos Lilikét, Bartos Lipót könyvkeres-
kedő és nyomdatulajdonos leányát. 
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