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Izgalmas éjszakai 
betörőfogás a Tisza Lajos-köruton vaktöltéssel, 

nagy közönség jelenlétében, rendőri asszisztencia nélkül 

Előléptetések a szegedi bitói 
és ügyészi karban 

A kormányzó dr. Maticvich Dezső szegedi 
büntetőtórvényszéki birónak, dr. Mihályffy Ist-
ván szegedi ügyésznek, dr. Lugossy Ferenc 
szegedi törvényszéki bírónak, dr. Rács Andor 
szegedi törvényszéki bírónak, dr. Szarvat Já-
nos szegedi ügyésznek, dr. Kulir Rezső sze-
gedi törvényszéki birónak, dr. Zöld Jenő és 
dr. Bőlcsházy Zoltán szegedi büntetőtörvény-
széki birónak a kir. Vél8birák és klr. ügyészek 
részére megállapított I I . fizetési csoport jel-
legét adományozta. 
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Síelnter Somónéná! 
qrat tprony' Atfcerl (l»kpl») ncc« Z1. iMm. TVetoa 1S—SS. 

Primo deRivera utolsó ulja 
Páris, március 19. A vonat, amely Primo 

de R ivera holtlestét vitte, szerdán Irunbs ér-

kezett. Az Iruni pályaudvaron a koporsót le-

vették a vonatról, a holttestet felravalaloz-

ták és a spanyol lobogóval terítették le. Irun-

ból különvonat szállította tovább a diktátor 

földi maradványait Madrid felé. Minden állo-

máson, amerre csak a vonat elhaladt, meg-

jelentek a spanyol hazafias egyesületek tagjai 

és a hatóságok képviselői is, hogy elbúcsúz-

zanak a volt diktátortól. 

A hivatalos kamatlábat 
3 és félszázalékra csökkenti 

az Angol Bank 
(Budapesti tudósilónk telefonjelentése.) 

Londonból jelentik: Az Angol Bank, amely 
csak a mult héten szállította le a kamatlábat 
négy százalékra, a csütörtöki ülésen ujabb 
rátamérséklést határoz el. A Daily Mail je-
lenlése szerint ujabb félszázalékos kamatlnh-
leszállitás várható, úgyhogy a hivatalos angol 
bankkamatláb három és félszásalék lesz. A hi-
vatalos leszámítolási árfolyamnak ezt az ujabb 
csökkentését teljes mértékben igazolja a lon-
doni pénzpiaci helyzet, mert hiszen London-
ban a magánkamatláb már három százalékra 
csökkent. Newyorkban pedig két és félszázalék 
a pénz ára. Egészen bizonyosra Vehető, hogy 
ez az ujabb kamallábleszállilás egész Európá-
ban hasonló lépésre fogja késztetni a jegyban-
kokat és ennek kővel keztében most már ná-
lunk is egészen aktuális lesz a Nemzeti Bank 
kamatlábának leszállítása. 

Hamis 20 leues érméket hoztak 
forgalomba Romániában 

Bukarest, március 19. Most kezdték meg 
az u j 20 leues érmék forgalombahozatalát s 
az u j pénznemmel máris visszaéléseket kövei-
tek el. Békás, Delta, Szentmiklós és Komlós 
községekben két szélhámos az u j 20 leuesok-
ból mintegy 300 darabot aranypénz gyanánt. 
darabonkint 900 leu értékben hozott forga-
lomba. A két csalót letartóztatták. 
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Felek! Béla Mlmosné agy maga, valamint 
Mrje és kislányuk Evlke, úgyszintén az Összes 
rokonság nevében fájdalommal Jelenti, hogy 
a legjobb édesanya és nagyanya 

Miiller Jakabné 
sz. Neuhaus Róza 
életének 76-ik évében f. bó 19 én csendesen 
elhunyt 

Temetés« pénteken délelőtt 10 órakor lesz 
• zildó temető cinterméből. 

Emléke szivünkben OrAkké élni fog. 
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(A Dilmagyarország munkatársától.) Kedden 
hajnalban zajos Jelenetek játszódtak le a Tisza 
Lajos.kőrulon, a Baross-Szövetség házában. 

Ejfélután két órakor, egy éjjeli toalettbe öltözött 
nő szakitolta tel a ház Tisza Lajos-körutra nyiló 
ablakát is étet hangon segítségért és rendőr után 
kiáltozott. A szemközti oldalon két fiatalember áll-
dogált, egy színész és egy tanárejlőlt. A kétségbe-
esett sikoltozásra ti ablakhoz rohantak. Közben 
a nő sikoltozásából megtudok, hogy betörő van 
a házban és az feszegeti a szobába nyiló ajtót. 
A fiatalemberek zajt csaptak is rendőrért kiál-
tottak. Ugyanekkor az ablakban álló nö is sikol-
tozott. A két fiatalember be akart hatolni az 
udvarra, a kapu azonban zárva volt. A« asszony 
a szobában a kapukulcsot kereste. A nagy sikol-
tozásra, zajra, köröskörül kinyíltak a Tisza Lajos-
körúti házak ablakai és kíváncsi, álmos fejek 
nézték a látványt 

Az asszony nem találta a kulcsot. A fiatalembe-
rek közben nem szűntek meg rendőr után kiál-
tozni. Az álmukból felköltött emberek, amikor 
látták a helyzetet, szintén rendőrért kiabál-
tak. A gyengébb idegzetű nök pedig haugosan 
sikoltoztak. A ház előtt lassan több ember jött 
össze, akiket a sikoltozás zaja csalt eló a lakásból. 
Pár kinos másodperc után már a messzibb mel-
lékuccák lakói jöttek kíváncsiskodni. Volt olyan, 
aki a Széchenyi-térről, a Klauzál-térről, a Kigyó. 
uccából, a Polgár-uccából érkezett. Az egész 

Amerika 
a pornográfia ellen 

London, március 19. A washingtoni szená-

tus elfogadta azt a javaslatot, amely visszaál-

lítja a vámőröknek azt a jogát, hogy meg-

tilthassák az általuk erkölcstelennek talált iro-
dalmi termékek bevitelét az Egyesült Államok-
ba. Az indítványozó szenátor a mormon egy-

ház egyik feje. 

A halálos puderrazzla 
Budapest, március 19. Mint ismeretes, egy 

évvel ezelőtt a Bezerédy-uccai felsőkereske-

delmi iskolában az egyik tanárnő puderraz-
ziát tartott. A 15 éves Szálai Lauráná l a razzia 

során egy romantikus hangú szerelmes le-

velet találtak, amelyről később kiderült, hogy 

a leány önmagának irta. A kisleány a bün-

tetéstől való félelmében a második emeletről 
az udvarra vetette magát és azóta állandóan 

orvosi kezelés alatt állott. A szerencsétlen 

leány súlyos sérüléseibe tegnap belehalt. 

„Miss Anglia 1923" 

a börtönben 
London, március 19 Az 1923. évi »Miss Angliát« 

néhány hónap előtt üzletboivajláson érték és 

röviddel később háromhavi börtönre ítélték »Miss 

Anglia 1923.« a közeljövőben büntetésének kitöl-

tése után kiszabadul börtönébál és ebből az alka-

lomból a rossz útra tért szépségkirálynő apja a 

londoni lapokban a következő felhívással fordul 

a közönséghez: 

»Arra kérem az igen tisztelt közönséget; adjon 
leányomnak lehetőséget arra, hogy újból vissza-
térjen a polgári társadalomba Nem leányom fele. 
lős az elkövetett tolvajlásért, hanem azok az em-
berek, akik meggondolás nélkül őt választották 
ld 50.000 leány közül a legszebbként és elcsavar-
ták fejét Maud jó és derék leány, aki uj életet 
akar kezdem. En hiszek szándékának komolysá-
gában, amiről neki kell bizonyságot szolgáltatni 
Bőrtönében sokszáz levelet kapott gazdag és elő. 
kelő férfiaktól, akik feleségül akarják venni. Maud 
azonban tudni sem akar a házasságról. Maga 
akarja egzisztenciáját felépíteni és ebből s cél-
ból szabómühelyt fog nyitni.* 

ucca zajongott, az emberek idegesen 1 esték • 
fejleményeket Természetesen közben állandóan 
rendőr után kiabáltak. 

Pár perc múlva világosság gyulladt ld az elzárt 
udvaron és az uccán állók hallhatták, hogy a 
tornácon vad dulakodás folyik. A sikoltozások Iá-

mét kiujultak. Egyszerre az udvar felől óriási 
dörrenés hallattszott. A dörrenést még egy, majd 
ismét egy dörrenés követte. Vagy a betörő tá-

madta meg a házbelieket, vagy a házbeliek 1ŐU 
nek a betörőre — gondolták a kívülállók. Ax 
izgalom tetőpontra hágott Úgyszólván mindenki 
segítségért kiabált. 

A lövések zajára az is felébredt, aki még alu&V 
Az első segélykiáltástól eddig a pillanatig mint* 
egy 10 perc telt el. A lövések után felpattant a 
kapu és a bámészkodók elé különös látvány tárult 
A világos verendán két férfi állott egymással 
szemközt. Egy állig begombólkozott, feltűrt gal-
lérú és egy lenge fehérrúhába öltözött, rendkívül iz-
gatott férfi. A feltűrt gallérú és a másik, akinek 
a kezében egy hosszti pisztoly volt, hangosan 
vitatkozott. Az izgatott fehérruhás időnként el. 
sütött egy-egy vaktöltést. Bövidesen kiderült, hogy 
a betörő — egy egyszerű részeg jogász, aki zárás 
után ébredt föl és a sötétben kifelé tapogatózott 

Mig ez tisztázódott, kerek félóra telt el. A felek 

aztán az izgalmas és a zajos éjszaka után rendőri 
asszisztencia nélkül elszéledtek. Pedig ekkorra 
az alsótanyai parasztok is megérkeztek. 

Az éhségsztrájkot folytató 
Hanau asszonyt nem helyezik 

szabadlábra 
( B u d a p e s t i t u d ó s í t ó n k t e l e f o n j e l e n -

tése.) Parisból jelentik: A vád tanács elvatetta 
az éhségsztrájkot folytató Hanau asszony Szabad-
lábra helyezése iránti kérvényt. A vádtanács azzal 
okolja meg határozatát, hogy az orvosi jelentéi-
ből nyilvánvaló, hogy a beteg legyengülés« ki-
zárólag a 18 napos éhezésnek tudható be é« 
csupán saját elhatározásától függ, hogy helyzetén 
változtasson. Az igazságszolgáltatásnak mindenki 
számára egyenlőnek kell lennie és a vádtanács 
nem hátrálhat meg nyilvánvaló megfélemlitési ki. 
sérlettel szemben. Hanau asszony állapota egyéb-
ként szerdán annyira rosszabbra fordult, hogy 
az orvosok elrendelték mesterséges táplálását,] 
Szervezetébe két liter tejet juttattak gumicsőyőtt 
keresztül. 

József nap. Szerdán, József napján a gratulálók 
tömege kereste fel dr. P á l f y József polgármes-
terhelyettest és dr. S z a l a y József kerületi rend-
őrfőkapitányt. Dr. Pálfy József előtt tisztelegtek 
az iparosok, a színház, valamint számos testület 
és egyesület. Dr. Szalay József kerületi főkapi-
tány előtt a rendőrtisztikar jókívánságait, dr. 
Buócz Béla főkapitányhelyettes tolmácsolta. A fő-
kapitányt is nagy számmal keresték fel a társa-
dalom minden rétegéből. 

Alföldi Cipő 
Károlyi ucca 3. 

Szép, olcsó, tartós! 
Tekintse meq kirakatatunkatl 773 

„Jt. n. C." uialványolc érvényese*. 
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STYRIA <és 
TRIUMPH 

kerékpárok 

C S E P E L 
kerékpárokat nem kell már bizományosoktól vá-
sárolni, mert cégem közvetlen a gyártól kész-
pénzért egy nagy tételt vásárolt és azokat gyári 
árban első kézből nálam lehet beszerezni Szántó 
Sándor gépkereskedő, Szeged, Kist Dávid-palota, 

Kiss-ucca 2. szám. 14Q 
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