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Hol g y á r t o t t á k a h a m i s m i l l i ó s o k a t ? 
Budapest, szepteizbrr 1. Tepnap Debrecen-

ben az a bir terledt el a leghatározottabb for-
mában, hogy a debreceni ügyészségnek sike-
rült kideríteni a hitrii milliósok gyártó műhe-
lyét, melyet a debreceni ügyészség intézkedé-
sére Újpesten állítólag már le is lepleztek és a 
bűnjeleket, a gépeket, kliséket, papirt és a fes-
téket le is foglalták. 

A főkapitányságon azonban eriől miisem 
tudnak, mert Debrecenből nem jött semmiféle 
értesités a leleplezésről. A budapesti rendőrség 
egyékbént detektiveket küldött ki Debrecenbe 
és Olaszliszkára, hogy a nyomozást ott foly-
tassák. Ezek a detektívek állandó összekötte-
tésben vannak a debreceni ügyészséggel, de 
még ők sem jelentettek semmit erről az ered-
ményről, amiről Debrecenben poii ív formában 
beszélnek. Csupán ma délben azt jelentették a 
detektivek, hogy a debreceni ügyészség utasí-

tására ma őrizetbe vetlik az »laszliszkal csoda-
rabbi, Friedlünder Sámuel nevü másik fiát Is, 
mert a nyomozás során bizonyítékok merültek 
föl amellett, hogy esetleg neki is szerepe le-
hetett a hamis milliósok forgalombahoza-
talában. 

Az eddigi nyomozások azt mutatják, hogy a 
Frled'Mder-család tagjai voltak a hamis mil-
liósok forgalombahozói, de semmiesetre sem 
voltak a hamis pint gyártól. Éppen ezért a 
rendőrség azt szeretné tisztázni mindenekelőtt, 
tngy Fried'áider Lipót Frigyes, akit Budapes-
ten letartóztatlak, közvetlenül kitől kapta a 
hamis milliósokat. A debreceni vizsgálat azon-
ban ezt a részt még nem tudta tisztázni, pedig 
ez a legfontosabb momentum, mert csak ez 
vethet fényi arra, hogy hol rendeztik be a 
nagyarányú pinzhamlsitó műhelyt, amely hamis 
milliósokkal árasztotta el az országot. 

Máglyát gyújtott a betörő a rendőrségi fogdában. 
Budapest, szeptember 1. A szolgálatot telje-

sítő detektívek a napokban a Híller-piicon el-
fogták Vass Sándor zalaszenlgróti születésű 38 
éves betűszedőt, aki május 17-én szabadult ki 
a Markó uccai fogházból és azóta lakás és fog-
lalkozás nélkül van, de betöréses lopásokból 
él. A főkapitányságon beismerte, hogy a Szent-
királyi ucca 2. szám alatti építkezésnél foglal-
kozó munkások levetett ruháit lopta el legu'óbb 
és ezt a három rendbeli ruhát árulta a Haller-
piacon. Amikor a detektivek elfogták, iiz rend-
beli betSrises lopás elkövetésit ismerte be a 
többnyire álkulccsal dolgozó tolvaj, aki többek 
között az Aréna uli villákat fosztogatta s a 
Bajza uccai müvisztelepen is beturt. 

A főkapitányságon két napig normálisan vi-

selkedett és töredelmesen vallotta be sorra lo-
pásait, mígnem elmebetegség tünetei törtek ki 
rajta. Letartóztatása után a rendőrség fogdájá-
ban óvatlan pillanatban leveti özöti meztelenre. 
A ruhája zsebében rejtegetett gyufaszálakkal 
meggyújtotta máglyára rakott ruháit és körül-
táncolta. 

A szomszédos cellák rabjai a betóduló füstre 
lettek figyelmesek és kétségbeesetten lármázták 
fel az Őröfcet. AJ öröknek n»gy dulakodás árán 
sikerült lefogni és felöltöztetni. Az angyalföldi 
tébolydába szállították. Vass Sándor különben 
18 éves korában kei ült először a rendőrségre 
és eddig 15 évet és 10 hónapot töltött külön-
féle fogházakban. 

A Délmagyarország a demokráciáért harcol, fegyvere 
a függetlenség és szókimondás, hátvédje a közönség 

támogatása. 

A párisi gázbrigád ostromolta meg egy őrült ember lakását. 
Pár is, szeptember 1. Orsay egy jelentéktelen | 

község neve, de most egy szerencsétlen eBet 
reá vonta a közfigyelmet. Egy őrült ember 
agyonlőtt egy derék csendőrt, aki őt ártalmat-
lanná akarta tenni, majd formális iüz- és gáz-
harcban ő maga is elesett. 

Hosszú idő óta lakott már a községben 
Victor Butsson nyugalmazott városi tanácsos, 
egy 84 esztendős öreg ur. Az öreget minden 
bosszantotta és nemtetszésének ugyancsak ki-
fejezést adott. Ha a környék gyermekei játék-
közben az ablakai alá futottak, vagy fáradt 
munkások leüllek a ház előtt levő padra, mind-
árt kirohant és elzavarta őket. A minap már 
puskát is jogoti azokra, akik szerinte nyugal-
mában akarják zavarni. 

Senkisem vette azonban komolyan a fenye-
getéseket Pénteken azután két asszony ült le 
a már említett padra. Alig kezdtek el beszél-
getni, a nyugalmazott tanácsos kihajolt az ab* 
lakon és rájuk öntött egy lavór vizet, majd 
a lehető legdurvább szidalmakat zúdította 
rájuk. 

— Ezt már még sem lehet hagyni — szólt 
az egyik asszony —, hanem értesitenl kell 
a bitót. 

A községházáról csakhamar elindult három 
csendőr, hogy megvizsgálják az esetet Buisson 
lakását zárva találták és az öreg ur meg-
tagadta az ajtó kinyitását. Hansen csendőr 
erre betörte az ajtót, Buisson vadászfegyvert 
tartva a kezében, rohant ki a konyhából: 

— Aki beteszi a lábát, lelövömI — kiáltott. 
A csendőr, aki jól ismerte az öieg urat, nem 

ijedt meg, hanem csitlitani kezdte: 
— Ne olyan hevesen 1 Nem bántjuk mi mi-

gát, csak felvilágosításért jöttünk. 
Buisson feleletképen elsütötte a jegyvert. A 

golyó a szemen keresztül a csendőr agyába 
fúródott, aki holtan vágódott el. Az örült ember 

ekkor visaziugrolt a konyhába, alkalmasint 
azért, hogy megtöltse puskáját. Liévain csendőr 
nyomban revolvert rántolt és három lövést 
adott le abban az irányban, amelyben BuUson 
eltűnt, majd elkűldölte társát erösitésérl. Kői-
ben a szerencsétlen áldozat holttestét levitte a 
földszintre. Miután kőztudomásu volt, hogy 
Buisson kitűnő vadász és a lakása valóságos 
arzenál, még Versaiilesből is kirendeltek telefonon 
egy osztag csendőrt az őrült kizrekerltisire. 

Három község csendőrsége zárta körül a 
házat. Miután nem tudták poniosan, hogy me-
lyik szobában sáncolta el magát Buisson, a 
karhatalom parancsnoka nem akarta kockáz-
tatni rgyik csendőrének sem az életét, hanem 
beküldött egy autót Párisba, az úgynevezett 
rendőri gázbrigádért. A speciális csapat este 
hét órakor érkezett meg, amire megkezdték az 
ostromot. Az óiiási és voltaképen szomorú 
szenzációra rengeteg tömeg gyűlt össze és 
feszült figyelemmel kisérle a csendőrség mun-
káját, akik vastag mellvértbe, acélsisakkal, gáz-
maszkkal fölszerelve, minden oldalon kapasz-
kodtak fel létrákon a házra és adogatták kézről-
kézre, akárcsak a tűzoltók a gumicsövet, amely 
eiuttal nem vizet, hanem gyUkos gázt árasztott. 

Teljes órán keresztül tartott a gázháboiu. Az 
egész idő alatt a lakásból semmi nesz sem 
hangzott. Ekkor két csendőr óvatosan belépett 
az ablakon keresztül a lakásba. Az öreg taná-
csost ágyán fekve találták jilig megfulladva. 
Mellette feküdt két vadászfegyver, az éjjeli 
szekrényen pedig halombadöntve rengeteg töl-
tiny. 

Az inge csupa vér volt, megvizsgálták, ekkor 
derült ki, hogy a gázháboru felesleges volt, 
mert mind a három golyó, amelyet a csendőr 
utána lőtt, cilba talált. Az öreg sérülései olyan 
súlyosak voltak, hogy még mielőtt a bizottság 
megszerkesztette volna jelentését, a lakásban 

meghalt. Az asztalon egy darab paprirost ta-
láltak, amelyre az öreg ezt irta: 

— Ne költsenek sokai a temetésemre . . . 

Hazaárulás! pör 743 vádlottal. 

Athén, szeptember 1. Ma kezdődött a monstre 
hazaárulási per azok ellen, akik ellen az a vád, 
hogy létre akarták hozni Görög-Macedóniának 
Görögországtól való elszakadását és Bulgáriához 
való csatlakozását. A pörnek 743 vádioltja van, 
akiknek legnagyobbrésze 18 hónap óta ül 
vizsgálati fogságban. 

«""Házassági tanácsadót 
külön előadás férfiaknak és nőknek W 

szeptember P, 10, ll-én a Korzó Moziban. • 
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Szeged, Kölcsev ucca 4. sao 

A FORGALMI ADO 

ATALÁÜYOZASA 
A 

jelenleg 
érvényben levő rendelkezések 

alapján össze-
állította : 

Dr. LANDESBERQ JENŐ 
* 

* * 

A szegedi kereskedelmi 
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Megjelent és kapható a szegedi 
kereskedelmi és Iparkamaránál. 
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postlche (hojmunk&k) 
műhely 

Bubifriiuráklpárisi és bécsi mintára. Elsőrendű munka és előnyös 
árak. Előfizetőknek (abonoma) nagy árkedvezmény. 891 

Idősb Kovács Péter és neje 
szül. Sölét Mária fájdalmas szivvel ludatják 

rokonaikkal és] barátaikkal, hogy egyetlen 

szeretett fiuk, öreg napjaik reménysége 

Kovács Péter 
1925. évi julius 30-án francia internáltságban 

Afrikában, 5 évi kényszermunkában szer-

zet! belegséflben Gouyanban hosszas szen-

vedés ulán elhunyt. 

Drága halottunk, oki törhetetlen harcosa 

volt a munkástörekvéseknek, szeretteitől 

távol, idegen földben piheni az élet fá-

radalmait. 

Emlékét kegyelettel őrzik mindazok, akik 

az éleiben ismerték. íot 

Megnyílt az Otthon-kávéház 
a Tömörkény (Oroszlán) uccában. Mem£ pÓSn «aíikoíóMy kuglóf fa l 5000 korona. 

I Ping-pong asztalok! 


