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fójog híveinek felhívásait találták. A kár 
több ezer font. — A kormány .a legutóbbi ki-
hágásokra való tekintettel a inői választó j og 
híveinek .gyiilese.it London nyilvános helyein 
megtiltotta. 

A Központi Bank könyvelője 
megőrült. 

(Saját tudósítónktól.) Szomorú tragédia 
történt ma egy szegedi fiatal hainMisztviiselő-
vel, Braun Józseffel ia Központi Bank köny-
velőiével- A szerencsétlen fiatalemberen ma 
délelőtt kitört az elmebaj. Az utcán hevesen 
gesztikulált, hangosan kiáltozott és megszó-
litottia .a járó-kelőket. Egy rendőrnek feltűnt 
;a furcsa viselkedésű, elegánsan öltözött fiiafial-
.ember, igiazolásria szólította és .csakhamar ész-
revette, hogy őrülttel van dolga. Bekísérte 
a rendőrségre, ahonnan a közkórházba szál-
litottáik. Braun Józsefet- ta túlfeszített munka 
vitte az őrületbe. 'Huszonegy éves volt és a 
Központi Bankbam fontos1 és nagy felélősseg-
göl járó dologgal bízták meg. A különben is 
enervált 'idegzetű fiatalember .emiatt állan-
dóan rossz .kedvű ós ddieges volt, .amig m a .reg-
gel hirtelen kitört r a j t a az elmebaj. 

Borbola Jenő dr. űgyletes rendőrtisztvi-
selő elé vezették a fiatalembert, akin az első 
pillanatban .látni lehetett, hogy elvesztette 
lelki egyensúlyát- A ren dő rtis zt v iselönek 
uiagy bangón, élénk pátbosszali kezdetit be-
szállni, minden összefüggés nélkül. Elmondta, 
hogy ő egy nagy szenzációt- tud és le fogja 
leplezni ia gaizembereket, Azután panaszt 
aikiatot itan'nii előkélő szegedi emberek viselt 
és vliseletlen dolgai miatt, végül nevetni kez-
dett és kalapját dobálta a levegőbe. 

A rendőrtisztviselő megnyugtat ta az eg-
zailtált embert és azt möndta neki, Ihogy üljön 
le ós vár jon egy kiesdt, majd fölveszi ta pa-
naszt, Ezalatt intézkedett. Orvosért telefonált 
és hivatta la mentőket. Közben sikerült meg-
tudnia, hogy az elborult elméjű fiatalembert 
Braun Józsefnek ihivják és .a szegedi Közpon-
t i Bank könyvellője. J ó családból szármázol,t. 
Apja Braun (Miksa, szegedi fakeresíkedő és a 
Duna biztositó társaság főügynöke. 

Nemsokára megérkeztek a ímeintők. Mi-
kor a fiatalember meglátta az .egyenruhás 
embereket iá szobába lépni, dühöngés vet t 
r a j t a erőt, A zsebéből előhúzott egy Browning 
revolvert és avval hadonászni kezdett és ugy 
tett, mintha agyon aka rná lőni magát. Nagy-
nehezen tudták .csak lecsillapitaní. A men-
tők lefogták és kényszerzubbonyt húztak rá, 
A .rendőrtisztviselő elvette tői© a revolvert-, 
amelyről ,kitűnt, hogy meg se volt töltve. A 
rendőrségről eJszállilötták Braun Józsefet a 
közkórházba, ahol .azonnal fölvették'iaz elme-
osztállyba. Értesítették a tragédiáról azonnal 
«B apját , Braun Miksát, aki megdöbbenve 
sietett ki .a köakórházba, hogy .megnézze fiát. 
Braun Miksa szerint a fiúnak .azelőtt- soha 
nem volt. seni elme-, sem idegbaja és érthe-
tetlen előtte, hogy egyszerre kitört r a j t a az 
őrültség. 

Elmondta ia Délmagyarország imunkatár-
sánaik, hogy fia 'a' tegnapi napot még telje-

sen .nyugodtan töltötte. A bankban' elvégezte 
| rendesen a dolgát és otthon korán lefeküdt. 
, Semmit sem lehetett észrevenni rajta. Szoká-
j sa ellenére azonban ima .reggel már 7 'órakor 
j elment otthonról és azóta, hogy mit .csinált; 

aizt ő is csak a rendőrségtől tudja. Braun 
József a bankban volt először, azután kimient 
a Dugonics-térre, onnan pedig ta Rókusi ál-
lomásra. Otít nagy botrányt csinált; minden 
ok .nélkül kiabálni kezdetit és megfenyegette 
iaz utasokat. Becsey János rendőrőrsparanics-
molk először igazolásra szólította, de azonnal 
észrevette, hogy őrülttel van dolga, valami 
ürügygyel a rendőrségre csalta. 

A lesújtott apa szerint fi.a megőrülésé-
ne,k csak egyetlöni .oka lehet, még pedig az, 
hogy a Központi Bankban agyondolgoztat-
ták, (Mióta a bankból a könyvelő, Beck Ár-
pád kilépett, azóta a huszonegy éves Braun 
Józsefnek kellett a könyveléssel hja(jlódniL 
Dimand Frigyes; a .bank igazgatója valami 
hiba keresésével bizta meg és a fin mást se 
fe t t hónapok óta, mint hibát keresett. Ezen-
kívül iaz igazgató még gyakran 'össze is1 szid-
t a és munkájában folyton hibát keresett. Ez 
nagyon -elkeserítette az 'amúgy .is .gyönge 
idegzetű fiút, akinek már az anyja is ideg-
bajos volt és valóságos1 búskomorság veitt ra j -
ta erőt. Ma reggel is fölment imég a bánkba 
és heves jelenete volt az igazgatóval; egy 
-negyed óra múlva kitört, r a j t a az őrültség. 

A bankban máskép ad ják -elő iaz esetet. 
A Központi Bank egyik hivatalnoka azt mon-
dotta, hogy Braun Józsief nagyon ideges, .em-
ber és lázasan érdeklődött a sport iránt. Nem 
vettek azonban imás semmi különöset észre 
ra j ta ; tagnap még rendesen elvégezte a dol-
gát, bár egy kicsit; leveritinek látszott. Azt 
hiszik általában iróla, hogy sport mániá ja tet-
t e őrültté, 

Rusz Gusztáv dr., az elmleoszitály főor-
vosának véleménye szerint, Braun súlyos; .be-
teg, Fölgyógyuilásának ideje bizonytalan. 
Még a délután folyamán is dühöngött. 

Hazai Samu a király előtt. Hazai 
Samu honvédelmi miniszter ma kihallgatá-
son volt a királynál. A miniszter előterjesz-
tést tett őfelségének a májusi előléptetések-
ről. A honvéd tüzérség és a honvéd lovas-
ság szervezése is szóba került. A miniszter 
este hét órakor visszautazott Budapestre. 

A belgiumi nagy sztrájk. Brüsszelből 
jelentik: A sztrájkmozgaloim tegnap óta ter-
jedt. Liegeben a sztrájkolok száma harminc-
ezerről hatvanháromez-erre, Vervierben ti-
zenegyez,erről tiziemkitenoezerre emelkedett. 
Mindenütt példás rend van. A sztrájkolok 
száma már .meghaladta a háromszázezerét. 
Mindenünnien azt jelentik .ugyan, hogy szá-
múik egyre növekedik, de .az ainverszli kikötő-
munkások viselkedés© részben elkedvetleníti 
a szocialista pártvezéreket. Tegnapelőtt szü-
netelt ugyan a kikötőben a munka, de azóta 
a munkások rendesen végzik a dolgukat és a 
hajóstársaságok rendesem já ra t ják hajóikat, 
A hajógyárakban szintén folyik a munka és 
a gyáraknak elegendő személyzet áll rendel-

kezésükre. Brüsszelben tegnap tüntető föt-
vonulások valtak, de a remidet- sehol sem za-
varták meg. Csak Hennegauból jelentik, hogy 
a sztrájkoló munkások elvágták a 'távíró- és 
telefondrótokat s különbem iis rendetlenked-
tek, 

A vihar pusztításai 
Szeged határában. 

— Legnagyobb a kár Szatymaz és 
Felsőtanya vidékén. — Tönkre-
mentek a gyümölcsös kertek. — 

(Saját tudósítónktól.) A második télnek 
a szegedi termőföldeken való pusztításairól 
a következő hiteles adatokat szereztük be 
több földbirtokostól 'és gazdától: 

A két napig tartott hóvihar Szeged kör-
nyékén is hatalmas rombolást vitt véghez a 
vetésekben és a gyümölcsös kertekben, de 
azért a károk mégsem akkorák, mint amilyen 
rettentő nagyoknak festették a környékről' 
kapott első hirek. Tény, -hogy Szeged vidéke 
erősen megérzi majd az időnek ezt a télies 
pálfordülását, de mégis szerencse a szeren-
csétlenségben, hogy a vetések javarészben 
még nem keltek ki, mert csak egy-két hét 
előtt ültették el a gazdák a magokat. A ko-
ránérő, tavaszi gyümölcsök szenvedtek a leg-
többet a vihartól, különösen a cseresznye és 
a nyári kajszinbarack. El lehetünk készülve 
rá, hogy mind a kettő igen drága lesz, olyan 
drága, amilyen már régen nem volt. 

Hasonlóképen nagy kárt tett a vilhar 
Szeged környékén a korai szöllőfajokban, 
vagyis azok közt a szollak között, amelyek 
nem szüretre, bornak teremnek. A koiránérő 
és korán piacra kerülő úgynevezett cseme-
ge-szöllők Szeged határában legnagyobb-
részt lefagytak. A korai almafajok is elpusz-
tultak, azok a nyári almák, amelyeket olcsó-
ságuknál fogva általában mindenki fogyaszt, 
tehát szegényebbek is. A drága almafajok-
ban, mint amilyen például a szerecsika-alma, 
Szeged környékén nem esett kár. 

Ami a vetéseket illeti, ezek között az 
őszi gabonanemüek szerencsésen megmene-
kültek a vihar pusztításaitól. A buza, rozs 
és a tavaszi árpa semmit sem szenvedtek. A 
legfontosabb, hogy a búza-vetésekben nem 
történt baj, mert ugy nem lehet a pékeknek 
reményük arra, hogy a kenyér árát ismét 
fölsrófolják. Annál nagyobb hatása volt 
azonban a viharnak a lucernás-vetemények-
re, ezek között leginkább a kukoricára és -a 
zabra. Azok a kukoricások, amelyeket kicsalt 
a tavaszi nap .melege, teljesen lefagytak, 
tönkrementek. A zab is mindenfelé Szeged 
határában teljesen lefagyott. 

Községek szerint a vihar legvehemen-
sebben pusztított Szatymaz és Felsőtanya 
környékén, Itt okozta a legnagyobb károkat 
ugy a vetésekben, mint a gyümölcsök között. 
Kevesebb, de azért elég jelentékeny károkat 
szenvedett Domaszék és Alsóközpont is. 
Nagymérvű volt a pusztítás Horgos-Király-
halom vidékén is, különösen a szöllőkben. A' 
kár itt igen tetemes összegre rug. 

Nem lehet pontos számadatokkal illusz-
trálni a vihar romboló hatását. A gazdák, 
minhogy a vihar épen hogy elvonult, még 
körül sem nézhettek a földjeiken s nem tud-
ják még megmondani, hogy pénzben mennyit 
vesztettek. Különben ahoz, hogy a vihar 
okozta károkat pontos summákban megálla-
píthassák, szükséges az idő fölenytiülése is. 
Mert vannak például kukoricatáblák, ahol a 
lefagyott csirák esetleg még túlnőhetnek s 
hogy ezt megtudják, egy-két napon át napos 
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^ ahol kizárólag helybeli, elsőrendű asztalosmesterek ké-
B M ^ — Telefon 5 1 5 , 1 — s z i t m é n y e i , mindenféle kivitelben, részletfizetésre is kapha tók . 


