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Husz hamis százdináros 
(A Délmagyarország munkatársától) Körül-

belül három-négy hónappal ezelőtt az egyik 
szegedi bankban megjelent egy asszony, iaK 
előadta, hogy dinárokat szeretne beváltani. A 
bankpénztóros kérdésére előadta, hogy szabad-
kai lakos és csak néhány napig fog Szegeden 
tartózkodni. Átadott husz darab százdinárost 
és felvette az érte járó pengőket. Csak most 
derült ki, hogy a százdinárosok hamisak vol-
tak. A bank feljelentésére megindult a nyo-
mozás. 

Sikerült megállapítani, hogy az illető asz-
szony nem szabadkai, hanem szegedi, neve 
Rimár Mária és a Bocskai-ucca 8. szám alatti 
házban lakik. Kihallgatásakor tagadta, hogy 
tudott volna arról, hogy a dinárok hamisak 
voltak. Azért mondottá a bankban — vallat-
ta —, hogy szabadkai, mert valószínűsíteni 
akarta azt, hogy a dinárok az övéi. A dináro-
kat Kiss István nevü temesvári illetőségű fér-
fitől kapta, aki gyakran szokott Szegedre jön-
ni. A pengőket is neki adta át. A rendőrség 
most értesiti a román hatóságokat. Kiss Ist-
ván ugylátszik megsejtette, hogy keresik 
Szegeden, mert azóta nem jelentkezett. 

Kétszázpengős 
„orvosság" 

> * 

(A Délmagyarország munkatársától.) Külö-
nös bűnügyet tárgyalt szombaton dr. Apczy 
Ernő törvényszéki biró. Donga András állás-
nélküli dorozsmai kovácsseged régóta tüdő-
bajban szenvedett. A mult ev - folyamán egy 
cigányasszony drasztikus háziszert ajánlott 
neki. Ezt a szert, illetve ezt a gyógyítási me-
tódust a tanyák között gyakran szokták alkal-
mazni. Donga megitta az „orvosságot" és ugy 
érezte, hogy „jobban lett tőle." Elhatározta 
ugyanekkor, hogy tudmányát kamatoztatni fog-
ja. Megtudta, hogy Rácz Ferenc fakereskedő 
is betegeskedik. Levelet irt neki, amelyben 
közötte, hogy tud egy nagyszerű orvosságot 

és azt hajlandó 200 pengő~ ellenében átadni 
neki, ha a dolgot titokban kezeli. Rácz azon-
ban feljelentette Dongát és a kovácssegéd ellen 
csalás kísérlete miatt eljárás indult. 

A szombati tárgyaláson Donga nem tagadta 
a levélírást. Előadta, hogy neki jót tett az or-
vosság. Nem akarta Ráczot becsapni, java-
solta, ha ad a tanécsért valamit, jó, ha nem 
ad, úgyis jó. Mindenesetre egy kis pénz jól 
jött volna, mert állás nélkül van. Kihallgat-
ták a fakereskedőt, aki előadta, hogy el akart 
menni Dongához, de útközben elmesélte a 
dolgot egy ismerősének és az lebeszélte, sőt azt 
tanácsolta, hogy jelentse fel Dongát. 

A bíróság a kovácssegédet 20 pengő pénz-
büntetésre ítélte. 

Tavasziárainh 
Férfi divat ing; 1 gallérral . . 2 . 2 8 
Női csikós nadrág 1 . 4 8 
Női csikós kombiné 2 . 6 8 
Hibátlan matt harisnya . . . 1 . 5 8 
Tavaszi divat keztyü 1 . 2 8 

a 

fehércégtáblás Boros 
Széchenyi tér 15 

a KOVÁCS TESTVÉREK 
Maros u. 24. sz, alatti sporthajóépitö tizeme az idén 

ismét , 

uj tipusu csónakokkal 
411 a közönség rendelkezésére. Hosszú részletfize-
tési kedvezmény mellett szenzációs készpénz» 
Arak. Vételkényszer nélkül tekintse meaf raktárunkat. 

Tungsram ixxók: KLEIN és TSR Makó 
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Változattanul közlekednek 
a szeged—budapesti 
gyorsvonatjáratok 

Előkészületek a nyári menetrendre 
(A Délmagyarország munkatársától..) A 

szegedi üzletvezetóségen előkészületeket tesz-
nek a nyári vasúti menetrend összeállításá-
ra. Május tizenötödikén lép életbe a nyári me-
netrend, mely jelentős változásokat fog tartal-
mazni. Még nem alakult ki, hogy milyen vo-
natokait fognak beállítani, annyi azonban bi-
zonyosnak látszik, hogy májustól kezdve ismét 
közlekedik kedden, csütörökön és szombaton is 
a téli hónapokra megszüntetett gyorsvonat-
pár. Számítani lehet arra is, hogy a mellék-
vonalakon is beállítanak néhány uj vonatot. 

Szó volt arról, hogy a közeli napokban meg-
szünteti a Máv. igazgatósága a Szeged—Buda-
pest között közlekedő gyorsvonatot, amely 

Szegedről délután fél i órakor indul. Erről 
azonban lemondott az igazgatóság, a második 
gyorvonati járatot egye\őre nem fenyegeti a 
megszüntetés veszedelme. 

Előkészületeket tesznek — értesülésünk sze-
rint — a filléres vonatok közlekedésére is. Az 
első filléres gyors március utolsó hetében ér-
kezik Budapestről Szegedre és valószínűleg a 
húsvéti ünnepekre Szegedről indul filléres 
vonat Budapestre. Ezt követőleg — hír szerint 
— az eddigieknél sűrűbb időközökben fognak 
közlekedni a filléres vonatok; a tervek szerint 
a távolabbi városokból is jönnek Szegedre fil-
léres vonatok, amelyeknek közönsége két na-
pig marad a városban. 

4—6 fillérrel 
felemelik a kenyérárakat 

A pékmesterek viharos értekezlete 

(A Délmagyarország munkatársától.) A 
szegedi pékmesterek szombat délután az ipar-
testületben viharos értekezletet tartottak, ame-
lyen a kenyérárak ügyéve! foglalkoztak. Az 
értekezletet — amelyen 47 pekmester jelent 
meg — Wolf Endre hívta össze. Wolf Endre 
nyitotta meg a tárgyalást és azt mondotta, 
hogy a 14 és 18 filléres kenyérárak mellett a 
szegedi pékmesterek 70 százaléka. el fog vé-
rezni, mert 40—50 százalékot ráfizetnek. A 
kispékek tömege járt nálam — mondotta — 
és felkértek arra,, liogy történjék valami, mert 
tönkremennek. 

Becsky Antal, szakosztályi elnök nagy lár-
ma közben beszélt arról, hogy nem ragászko-
d*k az elnöki pozícióhoz és ha ugy látja, hogy 
vele szemben nem viseltetnek bizalommal, 
hajlandó lemondani. Az a célja, hogy békés 
megegyezés utján valamikép rendezzék a ke-
nyérárakat. 

Többek felszólalása után elhatározta a pék-
mesterek értekezlete, hogy keddtől kezdve a 

következő kenyérárakat léptetik éleibe: 

fehérkenyér 26 fillér, félbarna 22. bar-
na 16. péksütemény darabonkint 
4 fillér. Az uj árak a mostaniakhoz 
képest 4—6 filléres emelést jelente-

nek. 

Az értekezlet nyolctagú bizottságot választott, 
amely az értekezleten meg nem jelent pélanes^ 
terekkel tárgyal. 

Bécsi ka'apmodelok 
a legszebb tavaszi színekben. 

J u t á n y o s á r a k o n . 

kalapszalonjában, Takaréktár ucca 2. 
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