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— Héjjas Iván rágalmazás! pöre. Nem-
régiben a budapesti járásbíróságon Páter Bónis 
Arkangyal rágalmazási pórét tárgyalták, amikor 
is Bónis vallomása során súlyosan diszkreditáló 
dolgokat mondott el Héjjas Ivánról, például 
többek között azt mondotta, hogy a gloriftkdlt 
nemzeti hős: Héjjas Iván — vdltóhamisitó, 
majd később pedig, hoey Héjjast gazdaasszonya 
is legénye tartják ki. Héjjas Iván ezekért a ki-
fejezésekért följelentette Páter Bónist és a buda-
pesti járásbíróságon március 31-én tárgyalják 
majd ezt az érdekes rágalmazási ügyet. 

— Detektlveket tartóztattak le a korona-
csempészés bünügyébsn. Budapestről jelen-
tik: Ismeretes, hogy a legújabb koronacsem-
pészés ügyében a főkapitányságon nyolc keres-
kedőt előzetes letartóztatásba helyeztek. A le-
tartóztatottak védői szerdán pótnyomozás el-
rendelését kérték, mivel szerintük ez egészen 
más világításba hozná az ügyet. A főügyész 
azután meg is adta az engedélyt a pótnyomo-
zás lefolytatására. A kereskedők általában azt 
vallották, hogy ők jóhiszeműen léptek érintke-
zésbe Gampel István detektivvel, aki viszont azt 
mondja, hogy ő bátran folytatta az ügyeket, mi-
vel néhány társától látta, hogy ők is igy .dolgoz-
nak14. Ezután elő is állítottak még hét detektívet és 
rendőrségi tisztviselőt, majd ujabb nyolc elő-
állítás történt, akik valamennyien ékszerészek. 
A déli órákig 18ra emelkedett az előállítottak 
száma, akik közül a legtöbben a belügyi nyo-
mozóosztályhoz tartoznak, akiknek ellenörizniök 
kellett volna a batáron tul is a vonalokat. Az 
a gyanú, hogy ezek is, mint Gampel, rendszere-
sen követtek el visszaéléseket. 

— Rendelet a táviratok kézbe»lté«éről. A keres-
kedelemügyi miniszter rendeletet adott ki a táviró kö-
rül elrendelt változásokról. Április hó 1-től kezdve a 
magántáviratokat vevény nélkül kézbesitik. A belföldi 
forgalomban a feladó kikötheti, hogy táviratát vevény-
nyel kézbesítsék a címzettnek. Ez esetben a távirat 
ame elé egy nagy „V" betűt, vagy „Vevénnyel" jelzést 
kell tenni és e mellékmüvelet mindenkori tarifális diját 
a feladás alkalmával meg kell fizetni. A címzett kér-
heti, hogy a részére bárhonnan érkező táviratokat akkor 
is vevénnyel kézbesítsék, ha a feladó ezt nem kötötte 
ki. E szándékát a táviratokat kézbesítő postahivatal, 
nál be kell jelentenie és a különleges kézbesítési dijat 
meg kell fizetnie. 

Emlékistent lszteiet a zs inagógában Csü-

törtök délután pontosan hat órakor a Szent-

Egylet emlékisfentiszteletet tart. Az emlékbeszédet 

Lőw Immánuel főrabbi tartja. 

— Drágább a kövezetvám, mint a vasút. 
Egy ismert szegedi kereskedő mondta el az aláb-
biakat: Nem régen egy hordó liptói túrót rendelt 
Miskolcról. A turó most érkezett meg. A vasúti 
fuvarért 55.800 koronát fizetett, a város vámsze-
dői ezzel szemben 68.000 korona kövezetvámot 
róttak ki a százhatvan kilós szállítmányra. A kö-
vezetvám tehát lényegesen több az állomástól 
a belvárosig, mint a vasúti szállítás Miskolctól 
Szegedig. 

— A vlzagálóbiró Csongrádon hallgatja 
ki a csongrádi merénylet tanúit. Jelentettük 
már hetekkel ezelőtt, hogy Zombory János vizs-
gálóbíró az eljárás könnyebb lefolytatása érde-
kében, a csongrádi merénylet tanúit a hely-
színen hallgatja ki. A vizsgálób ró immár két 
napja Csongrádon tartózkodik és ér esülésünk 
szerint a legnagyobb energiával folytatja a 
tanúkihallgatásokat. Mintegy 60—70 tanúról 
van szó, akik mind lényeges dolgokat tudnak 
egyrészt magáról a merényletről, másrészt pe-
dig Piroskáék szervezeteiről — és igy a ki-
hallgatások után, a hirek szerint, be lehet fe-
jezni a vizsgálatot és értesülésünk szerint már 
a jövő hit elején meg is hozzák a végzést a 
vizsgálat befejezésiről és igy ezután már a vád-
iratot is el lehet készíteni. Ha a kifogási tár-
gyalásokkal nem telik el sok idő, ugy való-
színűleg a főtárgyalást a csongrádi merénylők 
ügyében még a törvényszék nyári szünete előtt 
ki lehet tűzni. 

— Batikolási tanfolyam. A batikolás az ipar-
művészet egyik legkeresettebb ága és természe-
tes, hogy a művészileg batikolt zsebkendők, lámpa-
ernyők ma állandó és effektív értéket képviselnek. 
Éppen ezért a nők között újból nagy a tanulási kedv 
a batikolás elsajátítására. Örömmel hozzuk a kö-
zönség tudomására, hogy ismét nyilik batikolási 
tanfolyam Szegeden. Ez a tanfolyam felöleli a 
bőrdomboritást és vésést, valamint a bőrbatiko-
lást és márványozást, bőrtárcák teljes kikészítését 
és montirozását, selyembatikolást és csipkekészi-
tést. Érdeklődőknek felvilágosítás délután 2-4-ig 
a Treimann-féle képkereskedésben, Takaréktár-
utca 8. 

Trockij visszatér Moszkvába. 

London, március 12. Már Lenin halála után 
kibékülés jött létre Trockij és a triumvirátus 
másik tagja között. Trockij a Kaukázusból 
nem tért vissza Moszkvába, holott betegsége 
meglehetősen enyhült. A triumvirátus részéről 
ismételten felkérték a hadügyi népbiztosság el-
vállalására és küldöttséget is küldtek hozzá 
ebben a tárgyban, de eredménytelenül. Most 
arról van szó, hogy Csicserint londoni nagy-
követté nevezzék ki és helyébe Trockijt hívják 
meg a külügyi népbiztosság vezetésére. Az 
orosz forradalom első idejében ezt a népbiz-
tosságot már vezette és igy valószinüleg elfo-
gadja az ajánlatot és visszatér Moszkvába. 

— Tizenötszázalékoa az átlagoa drágulás 
ezen a héten. A szegedi index ezen a héten 
átlagos 15 százalékos drágulást jelez a köz-
szükségleti cikkeknél és igy a munkások ezen 
a héten az októberi alapbérekre az alapbirek 
195 százalikát kapják az elmúlt hét 180 száza-
lékával szemben. 

— Eltűnt egy operaénekesnő a férje la-
kásáról. A budapesti főkapitányságon Bugovics 
Lajos, a zeneakadémia gondnoka följelentést 
telt, hogy felesége, Walíer Rózsi operaénekesnő 
eltűnt lakásáról. Állandóan civódtak. Kedden 
az asszony nyolcmillió koronát kért ruhára. 
Mikor ezt férje megtagadta tőle, a felesége 
összepakolt s eltávozott. A rendőrség keresi 

— A tanyák fosztogatóját átkltérték az 
ügyészségre. Részletesen beszámolt szerdai 
számában a Szeged arról az izgalmas betörő 
üldözésről, amely kedden hajnalban játszódott 
le a királyhalmi tanyák között. A szinte harc-
szerű üldözés eredménye az, hogy elfogták a 
rendőrök Kovács János kóbor cigányt, aki tár-
saságával már régebb idő óta szinte állandóan 
fosztogatta a szegedkörnyéki tanyákat. Isme-
retes, hogy az üldözés hevében az egyik vámőr 
Kovács lábába lő t és igy a betörő cigány még 
tegnap a közkórházba került. Az operáció után 
részletesen kihallgatták Kovácsot és igy ma már 
teljesen tisztán áll a tanyai fosztogatások ügye. 
A rendőrség már ismeri a betörő banda többi 

tagjait is, akiknek sikerült elmenekülniük és 

most a tanyai rendőrség egész apparátusa azon 
van, hogy a társaság minden tagját elfogja, 
mert csak igy remélhető, hogy végre meg fog-
nak szűnni a múltban gyakori fosztogatások. 
Kovács ügyének aktáit egyébként már szerdán 
délelőtt áttették az ügyészségre és igy a közeli 
napokban, amint fölgyógyul Kovács János, öt 
is azonnal átkísérik ide, hogy a büntető el-
járást hamarosan le lehessen folytatni. Kovács 
sebesülése egyébként egészen könnyű lefolyású 
és igy nem sokára elhagyhatja a közkórházat. 

Szegedi Pari f ü r d ő részvényt előnyös 
árban 30 drbig keres megbízásból a Szeged-
Alföldi Takarék R.-t, Kállay Albert-ulca. 

— Részleges sztrájk — részleges munkás-
kizárás. Budapestről jelentik: A magyar vas-
művek és gépgyárak országos egyesülete és a 
magyarországi vas- és fémmunkások szövet-
sége között a munkabérrendezési tárgyalások 
hetek óta tartottak és még a mai napig sem 
vezettek eredményre. A munkások mozgalma 
tegnap komoly incidensben robbant ki. AGsnz 
Villamossági R.-T. Fény-utcai gyártelepén és a 
Telefongyár Gizella-uti üzemében a munkások 
bizalmiférfiai megjelentek a gyárigazgatók előtt 
és a munkabérek haladéktalan rendezését köve-
telték. A munkásság képviselői kérelmükre nem 
kaptak választ, mire a két gyárban a munká-
sok részlegesen kisebb csoportokban beszün-
tették a munkát. A részleges munkabeszünte-
tésre ugy a Ganz Villamossági, mint a Telefon-
gyár részleges üzembeszüntetéssel válaszolt. Az 
előbbi 3500, az utóbbi 2500 munkást zárt ki. 

— Felfüggesztették az uj tejrendelet végre-
hajtását. A földmivelésügyi miniszter — mint is-
meretes — február elején uj rendeletet adott ki a 
tejforgalom szabályozásáról. A rendeletnek, amely-
től a tejellátás javulását lehetett volna várni, 
március elsején kellett volna életbelépni. A föld-
mivelésügyi miniszter azonban leiratában arrót 
értesítette a vegykisérleti állomást, hogy az uj tei-
rendelet végrehajtását további intézkedésig fel-
függeszti. 

— Megdrágult a hldvámmentességl Igazolvány. 
Mert miért is ne drágulna, ha már mindennek fölfelé 
megy az ára. A tanács az igazolványok árát 5C0 koro-
nában állapította meg. 

— Félmillió egy kis vilianyjavitás. Az ősszel 
a vihar megrongálta a Rudolf-téri vámhivatal vil-
lamos vezetékét, este 10 órától kezdve üzemkép-
telenné vált a hidon levő villany, amelynek égőjét 
is letépte a szél. A hosszú télen át nem igen lehe-
tett érezni ezt a hiányt, a szegény uiszegediek el-
temetkeztek a hóban és álmodoztak a városról, 
amely olyan messze van, mint a reménységbeli 
könnyebb élet. Ám a kalendárium szerint jön a 
tavasz, sőt megeshetik, hogy a hivatalos kikelet 
ujabb hógörgetegekkel kedveskedik, — mégis meg 
kellett végre reparáltatni a villamos vezetéket. Az 
aránylag lényegtelen javitás 555.000 koronába ke-
rült. Ha annak idején elszánta volna magát a vá-
ros, ennyi pénzen megválthatta volna az egész 
gázgyárat. 

Molnár fényképe*.. 
A detektív azonnal rád talál, 
Ha Molnár Rudolf lefotografál, 
Csak barátságos arcot kér 
És már is szived titkaiba fér. 
Te lehetsz szélcsap, hűtlen és gálád, 

sak egy a hü : a fotográfiád 
s mivel az élet adósod, 

Szinte az Idegekbe vág, 
Ha megszólal a képen az anyósod. aga 

Relch Erzs i külföldi tanulmányútjáról mo-
dellkollekciójával hazaérkezett. Női divatterme 
Somogyi utca 22. 41a 

HIRDETÉSEKET és kommünikéket felvesz a 
SZEGED kiadóhivatala (Deák Ferenc-utca 2) 
és a DELMAGYARORSZAG NYOMDA (Petőfi 
Sándor-sugárut 1). 

M INDEN .KÜLÖN ÉRTESÍTÉS HELYETT. 

Özv . Pár tos S á ndo r n é a maga, valamint gyermekei, Mihá ly és Bor iska 

s kiterjedt rokonsága nevében nagy fájdalomtól mélyen megtörve jelenti, hogy szeretett 

drága jó férje és gyermekeinek mindig szerető és gondos atyja 

PÁRTOS SÁNDOR 
fö ldb i r tokos és vezér igazga tó 

életének 53., bo'dog házasságának 21. évében hosszas szehvedés után folyó hó 

12-én elhunyt. 

A drága halottat folyó hó 14-én kisérjük el utolsó útjára. 

Részvét lá togatások me l l ő zése kéretik. 

Külön villamoskocsi a Dugonics-térről indul. 
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Legmegbízhatóbb -beszerzési forrása mindennemű kézimunka anyagoknak és fonalaknak. 

Állandó képkiállítás 
Megtekinthető vételkényszer 

nélkül Freimannál, 
Takaréktár-utca 8. Speciális 
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