
1911 február 2 DELMAGYARORSZAG 7 

telligens kereskedő és értelmes, nagyvagyonu 

polgárember foglal helyet, akik minden külső 

befolyás nélkül, egyedül az intézet és a rész-

vényesek érdekeit szem előtt tartva hozták ha-

tározatukat. Sem Csálcy Lajos dr, városi tiszti 

főügyész, a részvénytársaság elnöke, sem Halász 

Manó dr, annak ügyésze nem gyakoroltak ebben 

az irányban semmi illetéktelen befolyást annál 

kevésbé, mert az elnök csak szavazategyenlő-

ség esetén dönt és igy az egyhangú határoza-

tot nélküle hozták. Az ügyésznek szavazati 

joga nincs. De különben is nevezetteknek egy-

általán semmi okuk sem volt arra, hogy Faragó 

vezérigazgatóval szemben személyes ellenszen-

vet érezzenek vagy ellene intrikáljanak, hanem 

- csakis a részvénytársaság és a részvényesek 

jól fölfogott érdeke vezérelte eljárásukat. A fe-

gyelmi eljárás még folyamatban van s annak 

eredménye teljes tájékoztatást fog nyújtani az 

ügy állása iránt. 

— T i t k o s i i l é s a s z k u p s t i n á b a n . őel-

grádból jelentik: A kormánypárt egyik minapi 
értekezletén Müovanovics külügyminiszter 
elmondotta, hogy a balkáni helyzetet ismét 
nagyon komolynak tartja és ezért bizonyos 
titkos intézkedésekre volna szükség. Az el-
lenzék azt követeli, hogy Milovanovics a 
szkupstina egy titkos ülésében adjon köze-
lebbi fölvilágositásokat a balkáni politikai 
helyzetről. 

— Aü i e r i k á i p á r b a j ? Zára Antal honvéd-
kapitány pénteken megjelent a budapesti rend-
örségen ős bejelentette, hogy Kocián András 
székesfehérvári honvéd főhadnagy eltűnt állomás-
helyéről ós egy barát iának levélben bejelentette, 
bogv mivel amerikai párbajt vivott és ő húzta 
a fekete golyót, öngyilkos lesz. A gyanú az, 
hogy a főhadnagy Budapestre utazott. A buda-
pesti detektívek egész nap keresték Kociánt, 
meg is tudtak annyit, hogy az a délelőtt folya-
mán a Veres Pálné-utca 37-ik számú házban tar-
tózkodott, onnan azonban eltűnt. Hogy hová, 
azt nem lehetett megállapítani. Most a főváros 
rendőrsége keresi. 

— A k á r t y á s t i sz tek . Berlinből jelentik, 

hogy az ottani katonai hatóságokat több ma-

gasrangu katonatiszt jelentékeny kártyavesz-

tesógei foglalkoztatják most. A hadügyi vezető-

ség az előfordult esetek miatt megtiltotta a 

katonatiszteknek annak a klubnak látogatását, 

ahol a voszteségek történtek. Hir szerint már 

lemondott rangjáról tizenhét magasabbrangu 

gárdatiszt, mert nem tudtak eleget tenni kártya-

veszteségből származó kötelezettségüknek. 

— M a t r ó z o k I m l l á m s i r j a . Madridból jelen-
t ik : A Földközi-tenger spanyolországi partjai-
nál napok óta iszonyatos viliar v a n : Liberal 
Sagantonál, egy kis spanyol kikötővárosnál 
tegnap a Lepanto nevű szénszállító gőzös zá-
tonyra jutott . Hatalmas léket kapott az olda-
lába és néhány óra alatt elsülyedt. A hajó hu-
szonkét főből álló legénységét elnyelte az ör-
vény. Estig hat holttestet vetettek a partra a 
hullámok. Az elsülyedt gőzös matrózainak meg-
mentésére két segitőhajó sietett k i a tengerre, 
de azok is a forgatakba kerültek és most ve-
szélyes helyzetben vannak. 

— T ö n k r e m e n t he rceg . Nagy feltűnést kelt 

Pétervárott Galyczin herceg vagyoni romlása. 

A herceg rengeteg uradalmakat örökölt atyjá-

tól. Egyedül a Perm kormányzóság területén 

lévő birtokok tiz millió rubelnél is többet ér-

tek. Néhány év alatt a herceg elvert mindent, 

elannyira, hogy legutóbb már kétes pénzügyi 

manipulációkba bocsátkozott. Azt beszélik vá-

rosszerte, hogy Galyczin herceg ellen az ügyész-

ség csalárd bukás miatt bünfenyitö eljárást fog 

inditani. 

— A f e s t őművés z h a g y a t é k a . Szenzációs 
bűnügyet nyomozott ki a debreceni rendőrség. 
A mult év decemberében halt meg Jeney Dezső 
városi végrehajtó, aki összetakarított egy kis 
vagyonkát, hogy igy halála után is gondoskod-
jék egyetlen fiáról, Jeney Jenő festőművészről ós 
országszerte ismert karrikatura-rajzolóról, akit 
apai szeretetének teljes melegével, nem kí-
mélve semmi költséget és fáradtságot, képez-
tetett ki a külföldi akadémiákon. A festőmű-
vész tudta, hogy édesapja után több ezer ko-
ronányi készpénznek és ugyanilyen értékű ér-
téktárgyaknak kellett maradni, mégis a leita-

rozásnál nem találtak semmi vagyont. A gya-
nús ügyben Jeney Jenő ismeretlen tettesek el-
len följelentést tett a rendőrségen sikkasztás 
miatt. A nyomozást teljes apparátussal meg-
indították és ennek eredményeként tegnap le-
tartóztatták Kecskés Julianna negyvenhárom 
éves, Patay-utca 15. szám alatti lakost, aki az 
öreg Jeney gazdasszonyaként működött évek 
során át. A bizalmat azzal hálálta meg az 
egyébként jól fizetett asszony, hoiry magához 
kaparitotta az Alföldi Takarékpénztárnál elhe-
lyezett háromezerháromszázhárom korona hat-
vannyolc fillérről szóló betétkönyvet és Jeney 
Dezső betegsége alatt az egész összeget ki-
szedte a takarékból. Ezenkívül az összes ék-
szereket és értékpapírokat, körülbelül ötezer 
korona értékben eltulajdonította. Letartózta-
tásakor száztíz korona készpénzt találtak nála 
ós az értéktárgyak egy része is megkerült. A 
bűnös nő, akit az ügyészség fogházába kisér-
tek, teljes beismerésben van. 

— A pest is . Pétervárról jelentik: Karbini 

távirat szerint a pestis pusztítása meghalad 

minden képzeletet. Naponkint átlag százötven 

ember hal meg. Az óriási hideg miatt a fertőt-

lenítő készülékeket nem lehet használni. A 

betegek kilencvenkilenc százaléka meghal. 

— Rés zegen «, v i l l a m o s a la t t . Tegnap 
éjjel tizenegy órakor a szegedi Kossuth Lajos-
sugárutön a Rókus-áliomásról befelé haladó 
kilences számú villamos, melynek vezetője Tö-
rök József volt, elütötte Gévai Károly adonyi 
születésű hentes-segédet. A tanuk vallomása 
szerint a szerencsétlenségnek az áldozat volt 
az okozója. Gévai Károly ugyanis ittas állapot-
ban ment hazafelé ós a megengedett sebesség-
gel baladó villamos előtt a síneken át akart 
menni, de elbukott, a villamos azalatt odaért, 
a kocsit már megállítani nem lehetett. Gévait 
súlyos sérülésével a közkórházba szállították, 
hol csütörtökön délután két órakor meghall. 

— A Dam j au i ch-u t c a . Szegednek egyik 

legforgalmasabb utvonala a Damjaních-utca, de 

egyúttal ez az utca a legelhanyagoltabbak 

közé is tartozik. Ha esik az eső térdig ér ott 

a sár, ha száraz az időjárás, akkor a meg-

fagyott göröngyök valóságos dombokat alkot-

nak, vagy pedig a porban derékig merül el az 

ember. Arról, hogy az utcában kocsiközleke-

dést tartsanak fönn, szó sem lehet, pedig több 

szállító, kereskedő lakik ott, akik áruikat kény-

telenek ilyen viszonyok között a legnagyobb 

bajjal, fáradtsággal kiíuvaroztatni. Nemrég járt 

már küldöttség Lázár György dr, polgár-

mesternél, akit megkértek, hogy az utca ki-

kövezése érdekében tegyen lépéseket. A kül-

döttség bejelentette azt is, hogy a lakosság 

hajlandó a kikövezéshez szükséges anyagot saját 

költségén elszállítani. A polgármester meg is 

igérte a kórós teljesítését, de erre eddig még nem 

került, a sor. A polgármester, aki a város pol-

gárságának az érdekeit a szivén viseli, most, 

hogy ujabb küldöttség fogja a napokban föl-

keresni, bizonyosan talál módot arra, hogy ez 

az évek óta húzódó kérdés végre rendezve 

legyen. Szegednek a szégyene, hogy a város 

legforgalmasabb utcái nincsenek rendezve és 

egyúttal Szegednek az elsőrangú érdeke is, 

hogy a rendezés minél előbb és még ebben az 

esztendőben keresztülvihető is legyen. 

— Az Al-anark is ta . Népolyból jelentük: 
A rendőrség csizmadiát fogott. Az a titokzatos 
idegen, akit tegnap letartóztattak, mert azt 
hit ték róla, hogy ő a londoni „Festő Péter", a 
veszedelmes anarkista, ma önként leleplezte 
magát. Elmondta a rendőrségen, hogy Floriano 
Ardensiano marhakereskedő s fogadott barátai-
val, hogy a nápolyi rendőrség, amely minden-
kiben anarkistát szaglász, őt le fogja tartóz-
tatni a londoni Festő Péter helyett, mert fel-
tűnően hasonlít hozzá. Ezért jöt t Nápolyba és 
a fogadást megnyerte. 

— A szeged i r e n d ő r s é g k r ó n i k i l j a . Pén-
teken délelőtt tizenegy órakor Kiss Anna husz 
éves cselédleány Szücs-utca 6. szám alatti la-
kásán, ahol alkalmazásban volt, öngyilkossági 
szándékból mérges folyadékot ivott. A mentők 
a kórházba szállították. Sérülése nem életve-
szélyes. Tettének oka szerelmi bánat. — Kedd-
ről szerdára virradó éjjel Jung Péterné a kar-
lovai vonat egyik harmad osztályú kocsijában 
kendőbe kötve nyolcvan korona pénzt 
Nem lehetetlen, hogy egy szegény 

összes vagyonkája. Igazolt tulajdonosa a rend-
őrségen átveheti. — Székesfehérvárról köröz-
nek egy különös bankcsalót. Egy szurostekin-
tetü, fekete bajuszu, szétálló fülű, harminc év 
körüli ember, aki egymás után három pénzin-
tézetet csapott ott be több ezer koronára ak-
ként, hogy váltókat hamisított ós emellett jól 
kipuhatolta a viszonyokat, hogy még azoknak 
a névjegyét is megszerezte, akiknek a nevét a 
váltókra hamisította. A hamisított írással tel-
jesen megszerezte a bizalmat ugy, hogy a vál-
tókat kifizették neki. Minthogy ez a tünemé-
nyes észjárású csaló Szegeden is megjelenhet, 
jó lesz, ha az itteni pénzintézetek tudomást 
vesznek róla. — Tegnap este tiz órakor Perl 
Mór szállító Kálvária-utca 31. számú házában, 
a pincében a szappanos ládák ezideig ismeret-
Ion okból meggyuladtak. A kivonult tüzérség a 
tüzet hamarosan eloltotta. A kár jelentékte-
len. — Csütörtökön délután Vörös lovasrend-
őrnek Röszkón feltűnt egy közhuszár izgatott 
viselkedése. Igazolásra szólította azt és akkor 
kitűnt , hogy Iieczeli Baborku Mihálynak hív-
ják és a:-: ötödik huszárezredtől szökött meg. 
Baborka Mihályt a parancsnokságnak átadták. 

— Az I l r i i n i ú b a a . A szegedi Uránia szín-
ház kétnapos remek műsorából elsősorban ki 
kel! emelni A tanítónő színes drámát, mely 
megható módon állítja elénk a prérik tanító-
nőjének lekötött viszonyát az iskolafentartó 
urasággal s gyöngéd szerelmét bátor ideálja 
iránt. Gyönyörű a Tüepróba, mely igazi drámai 
elevenséggel festi előttünk a szerelem által 
megtisztult tolvajt, k i t nemesebb érzései a jó 
útra terelnek. A Parnov szakadékuk a termé-
szet elrejtett szépségeit vonultatják föl sze-
münk előtt, fenséges hatásokkal, egészen le-
bilincselve bennünket. A komikus képek közül 
a Ritka főbérlő és Muhi a városban tartanak 
állandó kacagásban. 

— O lcsó hyi l l iáms ékszere 5Í, mítfpnr-
t á r g y n k j u t á n y o s á n csak i s F i s che r Testvé-
r ekné l Ssseged, Kárász-u tca , szerezhetők be. 

T 0 Z S D 

talált, 
embernek 

Budapest i j jaboiaatözsde. A délelőtti határ-
időpiacon, tekintettel a nemzetközi börzék nyugodt 
irányára, eleinte nemcsak a tavaszi buza ára voit 
lanyhább, de az őszi buza iránya is, mert a havazás 
következtében sok kötési lebonyciitott a kuiisz. A 
déli börzén azonban ismét szilárd az üzlet, Félkét 
órakor a következők voitak a záróárfolyamok: 
buza áprilisra 11.43—11.44, buza májusra 11.28— 
11.29, buza októberre 10.89—10.90, rozs áprilisra 
8.13—8.14, zab áprilisra 8.65—8.G6, tengeri májusra 
5.77—5.78. 

A késedrnvdsáron változatlan ár mellett mintegy 
10.000 métermázsa búzát vásároltak a helybeli liszt-
gyárak. A többi cikk ára szintén csak mérsékelten 
változott. 

Busa. Tissuvidéki: 200 mm. 79.5 k. 23.90 Ií, Budára, 
100 mm. 79 k. 23.90 K, 600 mm. 79 k. 23.50 K, 10Ó 
mm. 79 k. 23.80 k, 100 mm. 79 k. 23.50 K, 100 mm. 
79 k. 23.75 X, 100 mm. 79 k. 23.75 K, 500 mm. 79 k. 
23.20 K, keverékos, 200 mm. 78 k. 23.65 K, Budára, 
500 mm. 77.8 k. 23.55 K, 1100 mm. 77.5 k. 23.60 K, 
100 mm. 77 k. 23.50 K. 

Fejérmegyei: 100 mm. 77.5 k. 23.20 K, 150 mm. 77 
k. 23.20 K, keverékes. 

Marosmenti: 200 mm. 76 k. 22.80 K. 
Bácskai: 300 mm. 75.5 k. 23.20 K. 

Ross: 300 mm. 15.75 K, 200 mm. 15.60 K, 150 mm 
15.60 K, 100 mm. 15.20 K, készpénzfizetés mellett, 
paritásra 

Zab: 100 mm. 17.20 K, 100 mm. 17.— K, készpénz-
fizetős mellett. 

Budapest i értéktőzsde. A mai tőzsdén a kül-
földi jelentős, a newyorkitól eltekintve, nem buzdí-
tott. A pestis dühöng egész ázsiai Oroszországban, 
ami nevezetesen a francia piacon visszahatást oko-
zott. A mi börzénken bevárni óhajtják, vájjon le-
szállitják-e Berlinbem és nálunk a rátát. A nemzet-
közi piacon igen csekély forgalom mellett tartott 
áron folyt a vásár. A helyi piacon a rimamurányi 
részvény, amelyet az itteni kulisz és a bécsi arbit-
rázs nagy buzgalommal fedezett és vásárolt, rohamo-
san emelkedett öt-hat koronával. A készárupiacon 
a magyar általános biztosító részvény ötven koroná-
val, a Ganz-féle részvény huszonöt koronával drágult, 
a többi is többé-kevébbé áremelkedéssel cserélt gaz-
dát. A zárlat élénk és szilárd volt. — Kötöttek: 
Osztrák hitelrészvény 677.25—677.50 Magyar hitel-
részvény 869—869.50. Osztrák és magyar áilamvasut-
részvény 751.75. Jelzálogbank-részvény 506.50—507. 
Leszámitolóbank-részvény 605.50. Rimamurányi rész-
vény 685—690.50. Városi villamosvasúti részvény 
405.50—406.75. Közúti villamosvasúti részvény —.—. 
Hazai bankrészvény 316. Magyar bankrészvény 
770.25—771.50. Első magyar általánoz biztositó-
réssvénv 18500—18550. Kereskedelmi bank-részvény 
—.—. Budapesti lipótvárositakarék-részvény —.—. 
Beocsini eeinentgyár részvény 790—792. Északmagyar-
országi kőszénbánya-részvény 394. Fegyver- ős gép-
gyár-részvény 557.50—509. Magyar fém- és lámpa-
részvény 315—317.50. Magyar gázizzó-részvény 819— 
828. Danubius hajógyár részvény 470—472. Magyar 


