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szenvedett s miközben kórházba szállították, 
meghalt. 

— Temp lomrab l ó . Dernburgban, Halberstadt 

környékén kirabolták a katolikus templom per-

selyeit. Már kézre is került a tettes. Brock 

Helmut tizenkét éves iskolásfiú tört be a tem-

plomba, miután ellopta a kapukulcsot. Csend-

őrök mentek a fiúért a község szélén lévő 

házba. Mire odaértek, a templomrabló fölakasz-

totta magát a padláson. Egy levélben megírta, 

hogy nem először tört be templomokba. Tény-

leg a környékbeli katolikus templomokban az 

utóbbi időben sürün fosztogatták a perselyeket. 

— T ü z K o n s t a n t i n á p o l y b a n . Konstan-
tinápolyból táviratozzák: A Boszporus part-
ján lévő Cusgendsthi nyaralóhely villái teg-
nap porrá égtek. A török főváros leggazda-
gabb családjainak nyaralói ezek, amelyek 
tél idején lakatlanok. Csupa faház az egész 
nyaralótelep és néhány perc alatt lángban 
állott. A tűzvész félelmetesen bevilágított a 
Dolma Bagcsebe. A szultán az erkélyről 
nézte a pusztító elemek dühöngését s foly-
ton kérdezősködött, hogy miért nem jön 
még mindig a tűzoltóság. Már lohadtak a 
lángok, mikor a tűzoltók átjutottak a Bosz-
porus másik partjára s nem akadt többé 
dolguk. 

— A p l ébános gy i lkosa i . Brüsszelből je-

lentik : A Charleroiban történt rémes rabló-

gyilkosság részletei föl vannak derítve. Éjsza-

kának idején hatoltak be a tettesek a plébá-

niára és fölrázták álmából Jongle ötvenhat éves 

plébánost. Kényszeritették, hogy nyisson föl 

minden szekrényt ós adja át pénzéi. Tőrt sze-

geztek a plébános mellének s nehogy valamit 

Í8 eltitkoljon, többször megszúrták. Mikor már 

mindent fölkutattak, egy szekercével kettéhasí-

tották az öreg plébános koponyáját, hogy ki-

locscsant agyveleje. A jajveszékelésre berohant 

a plébános hatvanöt éves gazdasszonya. A gyil-

kosok hamar végeztek vele is. Elvágták a tor-

kát. Az egyházi! vette észre a véres holtteste-

ket, mikor elment a plébániára megnézni, miért 

nem jön misézni Jongle. A rablógyilkosok je-

lentékeny pénzösszeget vittek magukkal, de az 

értékpapírokat otthagyták. 

— A moz i mia t t . Forthwortban (Texas) az 

ettani négerek egy kinematográfot rendeztet-

tek be kizárólag a fekete nép számára. Ebben 
a moziban csupa olyan képet vetítettek, ame-

lyek a fehéreket kipellengérezik. Tegnap a 

fehér lakosság erőnek erejével be akart jutni a 

moziba s mivel a négerek elállották a bejára-

tét, a fehérek szótrombolták a Cinót és a sát-

rat fölgyújtották. Időközben nagy tömeg gyűlt 

essze mind a két részen. Valóságos háború 

tört ki. A fehérek üldözőbe vették a négere-

ket, egyet meg is öltek ós a vége a dolognak az 

lett, hogy a négerek városrészét fölperzselték. 

, •— Gyá r i tüz a f ővá rosban . Budapesti tudó-
sítónk jelenti, hogy a Kisfaludy-utca 28. számú 
n&ztelepen levő Büchler Károly-Ióle faáru- ós 
ládagyár és a Büchler tulajdonában levő Ideal-
azikvizgyár telepe szerdán hajnalban teljesen 
'végett. A tüzet, mely a gépházban tört ki, 
Altorjai József házmester ós Balázsi János éjjeli 
0 r vette észre. Balázsi a telefonhoz szaladt és 
értesítette a tűzoltókat, majd rendőr után fu-
l ° t t . A rendőr értesítette a főkapitányságot és a 
'"""tőket. A tűzoltók nagy készenléttel vonul-
ok ki, de a munkájuk csak arra szoritkozha-
ott, hogy a tüz terjedésének gátat vessenek. 

^ Kyár megmentésére gondolni sem lehetett. A 
etözet teljesen leégett, a gépek, berendezések, 
ászáruk ós faanyagok elégtek, a szikvizgyár is 
'Pusztult. A kár meghaladja a nyolcvanezer 
oronát, ezzel szemben a telepet csak negyven-

koronára biztosították. A kapitányság ré-
zet oi megjelent Zólyomi Lajos rendőrfogalmazó 
'""Ugatta a személyzetet és ez alkalommal 

fuuaesi Jáuos éjjeli őr azt mondotta, hogy a 
.űzet gyújtogatás okozta. Éjféltájt a gyárba jött 
en a , g é P h 4 z b a ment Dobai Gyula gépész,holott 
nnek éjjel a gyárban, amikor minden munka 

ni» *!f t e l ' s e m m i dolga nem volt. A rondőrfogal-
nem* me£gyanusitott üobait kihallgatta. Dobai 
oda ffadta> hogy a gyárban járt. Azért jött 
idei m e H a z t mondották neki, hogy a gyárban 

Ben emberek dolgoznak, a faanyagot hordják 

össze. Ő bejött, de senkit nem talált ós semmi 
gyanúsat nem vett észre. Erre hazament. A 
rendőrség megindította a vizsgálatot. 

— Elmebeteg , a k i leveleket lop. Szokat-

lan mániája támadt Újvidéken egy elmebeteg 

fiatalembernek, Unsinn Jánosnak, aki huszon-

négy éves és magánhivatalnok. Alkulcscsal fel-

törte az újvidéki postaszekrényeket s az olyan 

leveleket, amelyekben értékes dolgokat sejtett., 

ellopta. Otthon aztán fölbontotta. S ha nem 

vágott be a sejtése, elégette őket. A posta-

főnökségre egyre több panasz érkezett levelek 

eltűnése miatt s a főnökség kénytelen volt a 

rendőrségen jelentést tenni, amely a napokban 

tettenérte Unsinnt. A vizsgálat során kiderült, 

hogy elmebeteg, egész családja terhelt, dege-

n erált. 

— Munkah i á ny a Weitzor-j jyái 'ban. 
Aradi tudósítónk jelenti, hogy a Weitzer-
féle vaggongyárból munkahiány miatt 
háromszáz munkást elbocsátottak. 

— Megha l t a vonaton . Tragikus módon 

hunyt el Kindl Borbála hatvanhat éves nagy-

becskereki úriasszony. A torontáli helyiérdekű 

vasutak Temesvár felé haladó vonatán szívszél-

hűdés érte az egyik első osztályú kupéban 

utazó matrónát. Módos állomáson halva talál-

ták beszálló utasok. 

— Öngy i l kos kereskedő . Keszthelyről je-

lentik: Plattky Tivadar kereskedő megmérgezte 

magát. Öngyilkosságának oka rossz anyagi 

helyzete volt. 

— Dő lnek n. h á z ak . A szegedi nagy 
árviz katasztrófa előtt épített házikók, ame-
lyeket a hatalmas vizáradás megkímélt a 
vógpusztulástól, most sorra megrepedeznek, 
vagy összerogynak. A Délmagyarország 
keddi számában már irtunk a Csillag-utcai 
házomlásról, melyet nyomon követ a Rom-
utcai házbedőlés. Szerdára virradó éjjel, 
mikor szerencsére senki sem volt a Rom-
utca huszonegyedik számú házban, mely 
Osgyáni Béláné tulajdonát képezi, a tető és 
a menyezet nagy robajjal a szobába zuhant 
s a bútorokat darabokra törte. A romokban 
heverő ház a katasztrófa előtt a szemlélő-
ben igen jó benyomást keltett. A telek elég 
magasan fekszik, vizben sohasem állt a ház. 
Az összedőlés oka, — mint azt a szakér-
tők megállapították, — a régi rossz építke-
zésben rejlik. Csak a véletlennek köszön-
hető, hogy a régi gondatlan építkezés miatt 
emberéletben nem esett kár. Szerencsés vé-
letlen, hogy Osgyániék az éjjel vendégség-
ben voltak, mert máskülönben az egész csa-
lád a romok alatt pusztul. A rendőrség most 
Alsóvároson és Rókuson ezeket a régebbi 
házakat mérnöki szakértőkkel megvizsgál-
tatja, hogy amennyire lehet az esetleges 
szerencsétlenségeknek elejét vegye. 

— Narancsokka l . Parlaty János battonyai 

kocsis furfangos módon csalt ki négy korona 

értékű narancsot Losönczi Barnabás déligyü-

mölcs kereskedőtől. Azt állította, hogy Gerliczy 

Ferenc báró uradalmában kocsis ós az uraság-

nak kell a narancs. Losonczi Barnabás elhitte 

a kocsisnak, hogy Gerliczy báró részére viszi 

a narancsokat és gyanutlanul adta át a cso-

magot. Parlaty fölrakta a narancsokat a ko-

csira és búcsúzás nélkül elhajtott. Nem is tud-

ták volna meg, hogy Parlaty csaló, ha a far-

sangos éjszakákon duhaj módra be nem rúgott 

volna. A rikoltozó tökrészeg embert bekísérték 

a rendőrségre, ahol nemcsak csendliáboritásórt, 

hanem csalásért is megindították ellene az 

eljárást. 

— Gázmérgezés . C eh Mária dajka, aki 
Dallos Mór dr szegedi ügyvédnél szolgál, tegnap 
este lefekvés előtt nyitva felejtette a gázcsa-
pot. A gáz egész éjjel ömlött s a fiatal leány, 
aki a konyhában aludt, csakhamar a kiömlő 
gáztól rosszul lett és kínosan nyöszörgött. A 
szomszéd szobában aludt Bakota Julianna, aki 
észrevette a szerencsétlenséget ós értesítette 
az ügyvédet. A leányt kivonszolták a szabad 
levegőre, majd amikor az ott sem tért magá-
hoz, telefonáltak a mentőkórt ós a közkórházba 
szállították. Állapota életveszélyes. 

— Az ipar tes tü le t közgyű lése . A szegedi 

iparostestület évi rendes közgyűlését február 

26-ikán kellett volna megtartani, de azon a 

tagok kellő számban nem jelentek meg. A köz-

gyűlést már most a tagok számára való tekin-

tet nélkül március 5-ikón délelőtt kilenc órakor 

megtartják. 

— A b icskások. Csűri István és Fodor Mi-
hály tegnap éjjel egyik szegedi alsóvárosi mu-
latóból jöttek ki. Az ajtóban véletlenül bele-
ütköztek Bödő Imre ismert szegcdi csavargóba 
és annak csavargó társába, Kerényi Ferencbe. 
Bödő ezen a csekélységen annyira dühbe jött, 
hogy bicskát rántott elő ós azt Csűri felé döfte, 
de az hirtelen hátra ugrott, ugy, hogy csak a 
ruháját döfte át a kés. Bödő ezután a társá-
nak segítségére siető Fodorra támadt és azt 
kezén és hátgerincén sértette meg a bicskás. 
A két bicskás^zekután megelégelte a dicsőséget 
ós az éj homályába sietve elillant. Sikerült 
azonban mindkettőjüket még az éjjel elfogni a 
rendőrségnek és most súlyos testisértés vét-
sége miatt folyik Bödő ellen az eljárás. 

— Veszedelem az Adr i án . Milánóból jelen-

tik: Óriási szökőbullám nagy pusztítást vitt 

végbe adriai partokon. Számos halászbárka 

a rajta levő emberekkel elmerült, másokat pe-

dig csak nehezen tudtak bevinni a bari és ankóni 

kikötőkbe. A viliar különösen Velencében 

okozott nagy kárt. Basszánóból jelentik, hogy 

.egy gyúr kéménye leszakadt és négy munkást 

megölt, kettőt pedig veszedelmesen megseb.es 

sitett. Olaszország számos részéből nagy ziva-

tarokat jelentenek. 

— Az U r á n i á b a n . Csütörtökön, március má-
sodikán az Uránia-szinház a szegedi jótékony-
sági egyesület számára a szünidei gyermektelep 
javára tiz pontból álló, művésziesen össze-
válogatott műsorral ünnepi előadásokat ren-
dez. Délután öt órakor és este hét órakor. 
Münhausen kalandjai humoros helyzetekkel 
mulattat. A látványos képek közül az északi 
sark frakkos gavallérjait látjuk a Pinguinek 
cimü érdekes képen. Földrajzi tanulságokat me-
ríthetünk a Francia alpok-bél. Nem kevésbé 
gyönyörködtetnek a Zoologiaiképek,tanulmány. 
A drámai képek közül a Tisztelet ős Paskó 
legendája nagyhatású drámai kép teszik egy-
séges egészszó a műsort. A közönség remélhe-
tőleg meleg pártfogással fogja kisérni az Urá-
nia-szinház eme jótókonycélu előadását. 

— Sz í nhá z i j egypénz t á rná l gyakran oly 
tolongás van, mint a Központi Tejcsarnok fiók-
jainál az olcsó fölözött tej vásárlásakor. 

— Olcsó brill iáns ékszerek, müipnr-
tárgyak jutányosán csakis Fischer Testvé-
reknél Szeged, Kárász-utca, szerezhetők be. 

T Ő Z S D E . 

p Budapesti gabonatőzsde. A hutáiidőpiac iránya 
az olcsóbb amerikai jelentés ellenére a hideg idő és 
a vetések állásáról érkezett kedvezőtlenebb hir foly-
tán szilárd volt. Zárlat felé realizálásokra elgyengült. 
A forgalom mérsékelt maradt. Félkét órakor a kö-
vetkezők voltak a záróárfolyamok: buza áprilisra 
11.41—11.42, buza májusra 11.18—11.19, buza októ-
berre 10.58—10.59, rozs áprilisra 7.98—7.99, rozs má-
jusra 7.82—7.83, tengeri májusra 5.73—5.74, zab áp-
rilisra 8.61—8.62, zab októberre 7.25—7.26. 

A készdruvdsdron csendes üzletmenet mellett a 
búzáért 5 fillérrel többet fizettek, a lorgalom mint-
egy 6000 métermázsa volt. Rozs, zab és tengeri 
alig változott. 

Buza. Tiszavidéki: 100 mm. 78 k. 23.55 K, 4000 
mm. 77.6 k. 23.85 K, 100 mm. 77 k. 23.30 K, 10(1 
mm. 76 k. 23.30 K, 500 mm. 76.5 k. 23.10 K, keve-
rékes, 100 mm. 75.5 k. 22.95 K, 300 mm. 72 k. 
22.30 K. 

Pestvidéki: 130 mm. 73 k. 22.20 K. 
Felsőmagyarorszdgi: 250 mm. 79 k. 23.90 K, 150 

mm. 77 k. 23.35 K, 150 mm. 74 k. 22.80 K. 
Bácskai: 100 mm. 74 k. 23.— K. 
Budapesti értéktőzsde. Március 1. A mai tőzs-

dén szívesen fogadták, hogy külföldről kivétel nélkül 
igen szilárd jelentés érkezett, mindazonáltal az üzlet 
forgaloma nőin élénkült meg, mert a spekulánsok, 
mig a belföldi pénzpiac nem javult elegendő mér-
tékben, tartózkodásukat nem adják föl. A vezető-
piacon a két hitelrészvény tartott áron k -lt el, a', 
államvasut-részvény valamivel javult. A helyi piacon 
a magyar bankrészvény és a közúti vasutrészvón • 
tűnt ki áremelkedésével. A készárupiac forgalma mi-
nimális volt, a kereskedelmi bankrészvényért a teg-
napinál néhány koronával nagyobb árat fizettek. — 
A zárlat igen kedvező volt. — Köttettek : Osztrák 
hitelrészvény 676.50—677. Magyar hitelrészvénv 807.50 
—868. Osztrák-magyar államvasút 750—750.5 >. Jel-
zálog-bank 502.50—503. Leszámitoló-bank 000.50. Ri-
mamurányi vasmű-részvény 681. Közúti viUainosvusnt 
részvény 772—773. Városi villamosvasút rész v-uy 302,50 
—303. Hazai bankrészvény 306.50. Magyar búnk 710 


