
Különös bejeSeníés a budapesíi rendőrségen 
egy angol állampolgár titokzatos elítinésérőK. 

( 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 . ) A budapesti főkapitányságon ma este kü-

lönös eltűnési ügyet jelentettek be. A Wellseh 

Gottfried utódai cipészkellék és szerszámnagykeres-

kcdő cég egyik főnöke megjelent a főkapitánysá-

gon és bejelentette, hogy Richárd Coatesa angol 

állampolgár, akivel Budapesten üzleti ügyekben 

tárgyalásai voltak, november végén Bukarestbe 

utazott és azóta nem adott életjelt magáról. 

Tekintettel arra, hogy az ar.-oi üzletembernél 

nagyösszegü pénz volt, aggódik az életéért. El-

mondotta még a bejelentő, hogy Bichard Coatesá-

val megállapodott abban, hogy Bukarestből közös, 

ügyük elintézéséről értesítést küld. Sem az értesítés 

nem érkezett meg Budapestre, de Richárd Coatesa 

sem. A budapesti rendőrség a bejelentés alapján: 

erélyes nyomozást indított. 

K o c s m á i b a n . . . 
( 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 -

t ése . ) Egerből jelentik: A hevesmegyei Hort köz-
ségben Varga Pál földmives és Szekér József vas-
munkás kocsmában borozgatva összevesztek egy-
mással, miközben Szekér Vargát botjával halánté-
kon ütötte. A verekedés után kibékültek. 

Két órával később azonban Varga hirtelen le-

fordult a székről és meghalt. Szekér önként jelent-
kezett a csendőrségen, ahol őrizetbe vették. A 
boncolás megállapította, hogy Varga a mértéktelen 
szeszfogyasztástól szivszélhüdá«ben halt meg 
ugyan, de a halántékát ért botütés siettette a 
halál bekövetkezését. így a biróság tisztázza majd 
Szekér szerepét. 

Revolveres lámádé elrabolta egy soffőrtől az autóját. 
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a m u n k á l o k f i l l é r e i b ő l a t o R i i l i " , — 
mondolía Huszár Károly a ibelegpénztórl Insíaliáción. 

Budapest, január 3. Abban az intézményben, 
amelyet évtizedekkel ezelőtt alapítottak a mun-
kások filléreiből, ma tartották meg a nagy 
installációt. Voss népjóléti miniszter ma ik-
tatta be a munkásbiztositó pénztár kinevezett 
vezetőségét. Ott voltak az összes kegyelmes és 
méltóságos elnökök, alelnökök és igazgatók. 

Rodé vezérigazgató üdvözlése után Vass mi-
niszter mondott beszédet. Azt mondotta, hogy 
a munkásbiztositás a munkások lelkéből sza-
kadt ki, ezért szimpátiát kell szerezni most az 

uj intézmény számára ugy a munkásoknál, 
mint a munkaadóknál. Ezután hosszasan mél-
tatta Huszár Károly elnök és Barla Szabó Jót 
zsef igazgató-orvos érdemeit. 

Az eskü után Huszár Károly beszélt. Ez az 
intézmény a szegény néptömegek filléreiből 
alakult — mondotta. — Hálával gondolok az 
alapító munkásokra. Most azonban az állam 
tette ujjá az intézményt. Szeretetet kér, mert 
uj stílust akar behozni. ígéri, hogy csak a 
beteg munkások szempontja fogja vezetni. 

Csapon letartóztatták a debreceni diákot, 
mert trianoni gyászjelvényt viselt. 

Az ügyészség Wolf ellen a köztársaság elleni 
szövetkezés vádját emelte, amelyet Csehor-
szágban 5—10 évig terjedhető börtönnel súj-
tanak. Ha a jelvény viselése nem is minősít-
hető ilyen bűnnek, hetek, sőt hónapok ter-
jedhetnek el, amig a törvényszéki tárgyalást 
kitűzik. 
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"Bukarestből jeleid 
"t ' A fagy bullám Bukarestet is 

elérte, 
ahol a hőmérséklet ma —16 fok volt. A vonatok 
óriási késéssel közlekednek. Braila, Galac, Giur-
giu kőzött 

a Duna teljes szélességében 
befagyott. 

Pietra közelében kilenc gőzöst cs kilencven uszály-
hajót rongált meg a jég. A Dunatorkalat Szer.t 
György-ága szintén befagyott. Gíurgiu kikötőjét 
árvízveszély fenyegeti, mert az egymásra tor-
lódó óriási jégtömeg másfélméterre duzzasztotta 
fel a viz színét. Bukarestből katonaságot kértek, 
amely a jégtömegeket fel fogja robbantani. 

"Pozsonynál fenékig befagyott 
a Huna. 

Pozsony, január 3. Szilveszter éjjelén a Duna 
Pozsony körül ismét teljesen befagyott, egyes he-
lyeken a viz 2 méternyi vastagságot ért el. A 
kis Duna torkolatánál ásatásokat végeztek, hogy 
robbantásokat eszközöljenek, ekkor azonban he-
lyenkint ugy találták, hogy a viz 5 méteres mély-
ségig fenékig befagyott. Szakértők véleménye sze-
rint ezen a helyen a jég március, április előtt mé1 
szokatlanul enyhe időjárás mellett sem olvadhat 
fel teljesen. A felső Duna emelkedése esetén Po-
zsonyt és a tőle lefelé eső vidéket árvíz fenyegeti. 

Londonból jelentik: 

Az angol főváros szigetté 
változott. 

London körül a folyók mindenütt kiléptek med-
rükből és elárasztották az utakat és vasutakat. 
A belső városrészek és a külvárosok között az 
autóbuszforgalom teljeseu szünetel. London és 
Cambridge között az ár huszonkét vasúti hidat 
sodort el. A Themse egyre emelkedik, ugy, hogy 
az árviz csökkenésére egyelőre nincsen kilátás. 

Newyorkból jelentik: 

Az Egyesült Államokban 
váratlanul fellépett fagyhullám Löleg a déli álla-
mokban rengeteg áldozatot követel, miután itt a 
fagypont alatti hőmérséklet a legnagyobb ritkaság. 

A déli államokból eddig ötven halálesetet jelen-
tettek, ebben a számban azonban benne vannak 
a tengerparton pusztító viharok áldozatai is. Csi-
kágóban eddig az abnormis fagynak huszonhat ál-, 
«ifí^ata van. 

Farkasok. 
Egerből jelentik: A solymosi erdőben nemrégi-

ben farkascsordával találkoztak a vadászok, most 
pedig Nagybátony és Mátraverebély környékén mu-
tatkoznak farkasok, söt a tanyák és falvak környé-
kére is bemerészkednek. 

Fácánok a városban. 
Szombaihelyről jelentik: A szokatlanul hidegre 

forduló időben a fácánok bejöttek a városba a 
baromfiudvarokba. Szombathelyen a városban 8— 
10 fácánt is láttak. 

Hisifclot! 
az EnganfiSin-expresszvonat. 

Offenburg, január 3. A mult éjjel a német 
Engandin-exprcsszvonat, mely Baselből Frank-
furton át Berlinbe indult, szerencsétlenül járt. 
A mozdony után kapcsolt szerkocsi ugyanis 
félúton Basel és Freiburg közölt kisiklotti-
Az expressz, amelynek már Baselben 14 perc-
nyi késése volt, kénytelen volt megvárni a 
ségitŐvonatot és háromórás veszteglés után 
folytatta útját. Ugyanazon a helyen, ahol ez 
a baleset tőrtént, de a baloldali sínpáron, az 
éjszakai Genf—Basel—Frank/url—berlini 
gyorsvonat az expressz szerkocsijának kisik-
lása miatt csak kétórai késéssel folytathatta 
útját. A baleset következtében senki sem sé-
rült meg, sem utas, sem a kisérő személy-
zet közül senki. 

Tskt&t io f^s tor t lceá t 
pótoljaaporoiz szenei.« 
Kendellen próbára U é r t G S I l é l Tl>1<>fop 9 - 5 8 

.Szögcdi Szinliáz Gyalu műsorával. Tragikomé-
diák és komitragédlák. Végtelen szellemes írások, 
lcgtöbbuyire szegedi aktualitások a szerző alá-
írásával és ulóhangjával. Ara 4 pengő, Kapható 
a Délmagyarország kiadóhivatalában. 

Prága, január 3. A Bohcmia részleteket kö-
zöl Wolf Zoltán debreceni gimnáziumi tanuló 
letartóztatásáról, aki a karácsonyi ünnepek 
alkalmából Körmöcbányán élő szüleihez akart 
utazni és Csapon letartóztatták. Wolf letar-
tóztatásának az oka a?, hogy téli kabátba alatt 
trianoni gyászjelvényt viselt. 

Párls. január 3. Példátlanul vakmerő rablótá-

madást követett el a napokban egy ismeretlen 

ember egy taxisoffőr ellen. A támadás tönkretette 

a szerencsétlen ember egzisztenciáját, mert elra-

bolta tőle az autóját. 

Alphonse Bousselet taxisoffört, aki saját autó-

jával dolgozik, tegnap este megszólította egy jól 

öltözött ismeretlen férfi. Beült az autóba és meg-

adott egy cimet. Körülbelül egy óra hosszat tar-

tott az ut. A megadott helyen az utas azt mondta, 

hogy tévedett, nem ide akart menni, ujabb ci-

met adott a sofförnek. Ismét félórás utazás követ-

kezett a rosszul világított sötét külvárosi uccákon 

át. Mikor végre a második helyen is megállt az 

autó, az utas kiszállt, fizetett ás megindult a kapu 

felé. Hirtelen visszafordult és kivette az autóban 

bent felejtett táskáját. A soffőr legnagyobb ré-

mületére a táskából revolvert vett elő. A fegy-

vert a soffőr fejének irányította és rákiáltott: 

— Vigyél azonnal a Saint Martin erdőbe. 

A soffőr engedelmeskedett. Ekkor már' éjfél 

felé járt az idő. Az ismeretlen utas egész ulon 

a soffőr halántékának szegezte a revolvert. 

Lassanként elmaradtak mögöttük a külváros 

utolsó házai is, most már a mezőkön át tartott a 

rettenetes ut. Végül kiértek az erdőbe. Itt az is-

meretlen utas összekötözte a sofíör kezeit és el-

vette (öle tárcáját, amelyben többszáz frank és 

néhány Irata volt. Miközben a támadó a tárcával 

foglalatoskodott, a soffőr kísérletet tett, hogy ki-

szabadítsa kezét. Az utas erre egyetlen rúgással 

a földre teritette és a félig eszméletlen embert 

bevonszolta az erdő sűrűjébe. Ezután beült az 

autóba, a volán mellé és elrobogott. 

A soffőr hajnaltájban elvánszorgott a legköze-

lebbi rendőrőrszobába és feljelentést tett az is-

meretlen tettes ellen. A soffőr a nagy izgalmak \ 

következtében idegsokkot kapott, ugy, hogy most 

kórházi ápolás alá kellett venni. 

A rendőrség keresi a vakmerő autórablót 

Éjjel beleesett a kútba 
és belefulladt. 

Nagykanizsa, január ,:.;n,;ái clai-jén éjjel K I 

limán községben Fodcr Antal lovászinas beleesett 

a kulba és meghalt, A fiu éjjel vizért ment ki a 

kúthoz és hosszabb távolmaradására keresni kezd-

ték és így találták me-| holtan a kist f;nrkéa. 

Varrógép, teeréTkpár 
gyerinelzlcocsi 
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