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Gróf Majláih István meghalt 
Budapest, julius 26. Gróf M a j 1 á t h István 

Géza cs. és kir. kamarás, szolgálatonkivüli kor-
vett kapitány, volt főrendiházi tag, ország-
gyűlési Képviselő, Nógrád vármegye volt főis-
pánja, felsőházi tag, majlátgárdonyi birtokán 
74 eves korában elhunyt Temetése pénteken 
délután lesz Majláthgárdonyban; a gyászszer-
tartást testvére, gróf Majlátb Gusztáv püspök 
fogja végezni. 

Utat és ivóvizet kér 
Aigner-telep 

(A Délmagyarország munkatársától.) Szer-
dán a küldöttségek napja volt a városházán. 
Először Kőrmendy Mátyás országgyűlési kép-
viselő az Aigner-telepiek küldöttségét vezette 
Pálfy helyettes polgármester elé. A küldöttség 
három kérést terjesztett elő. Azt kérik elsősor-
ban a várostól, hogy az uceaátjárókat készít-
tesse el. A gyalogjárókat a lakosság saját 
költségére csináltatta meg, de az átjárók elké-
szitésere már nincs pénzük. Az tvóvizhiány 
megszüntetésére kérték a várostól, hogy furras-
son a telepen ártézi kutat. 

Azt kérték továbbá, hogy a telep egyetlen 
széles uccáját, mely 1633 méter hosszú, kcvez-
fesse ki a város. Sárban ugyanis kocsival egy-
általán nem lehet közlekedni a telepen. Előfor-
dult, hogy a mentőautót hívták ki valamilyen 
balesethez és az autó a gyalogjárdákon tudott 
csak előrehaladni. Emiatt* a gyalogjárók meg-
rongálódtak és a város volt kénvtelen a hiá-
nyokat pótolni. 

A polgármesterhelyettes kijelentette, hogy a 
vár<?s egyelőre nincs abban a helyzetben, 
hogy a kívánságokat megvalósítsa. A munkák-
ról költségelőirányzatot készít a mérnökség és 
ha az idén nem is kerül sor a kérelmek teljesí-
tésére, a következő évi költségvetésben meg-
próbálnak fedezetet kiielölni az Aiener-telepJ 
munkákra. 

Iritz Béla törvényhatósági bizottsági tag a 
Somogyi-telepi lakosok küldöttségét vezette a 
polgármesterhelyettes elé. Azt kérte a kül-
döttség, hogy az ujsomogyitelepi iskolához ve-
zető utat salakoztassa ki a város. Szeptember-
ben az inségmunkák keretében megjavítják az 
utvonalat. 

Két leány megdöbbentő 
öngyilkossága Szentesen 

(A Délmagyarország munkatársától.) Meg-
döbbentő kettős öngyilkosság történt tegnap 
délután Szentesen, á Horváth Gyula-ucca 13-
szám alatt lévő házban. Török Erzsébet és 
Horváth Erzsébet cselédleányok, akik mind-
ketten dr. K. Nagy Sándor ügyvéd házában 
voltak alkalmazva, eddis* .nég ki nem derített 
okból, lugkővel megmérgezték magukat. Mire 
felfedezték tettüket, a méreg annyira össze-
marta szervezetüket, hogy haldokolva szállí-
tották őket a vármegyei közkórházba. A két 
leány öngyilkossága annál tragikusabb, mert 
mindketten menyasszonyok voltak és a napok-
ban lett volna az esküvőjük. 

A két leány három óra tájban nevetgélve 
kiszaladt a kertbe és sokáig nem tért vissza. 
Már keresésükre indultak, amikor megjelent a 
kertajtóban Horváth Erzsébet, vértől bugyboré-
koló szájjal, hadonászva. Mielőtt hozzásiet-
tek volna, összerogyott. A másik leányt a kert-
ben, egy fa alatt találták meg eszméletlenül. 
jií feküdt az a bögre is, melyből a marólúgot 
itták. A leányok édesanyjuknak címezve bú-
csúlevelet hagytak hátra. A levélben minden-
kitől elbúcsúznak és azt kérik, hogy muzsika-
szóval temessék el őket. Arról nem tesznek 
említést, hogy miért követték el az öngyilkos-
ságot 

Török Erzsébet az éjjel belehalt sérüléseibe. 
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Halálos szerencsétlenség a cséplőgépnél 
A megszédüli munkás belezuhant a gépbe, amely borzalmasan összetörte 

(A Délmagyarország munkatársától.) Sú-
lyos szerencsetlenség történt szerdán délelőtt 
Mezőkovácsháza határáhan a cséplőmunkások 
között. Az egyik birtokon cséplőgép dolgozott 
a kora reggeli órák óta. A gép tetején Ge r-
g e l y János 23 éves munkás állott akinek fel-
adata az volt, hogy a feladogatott kévékkel 
etesse a gépet. A munkások pálinkával enyhí-
tették a munkát. Gergely is többször jókat hú-
zott az üvegből, azután nyugodtan dolgozott 
tovább. Tiz óra felé Gergely ismét inni kért. 
Az egyik munkás, aki a gép mellett állott, fel-
nyuitotta a pálinkával félig telt üveget. Ger-
gely nagyot ivott, majd lenyújtotta a j üveget. 
De" közben, valószínűleg az elfogyasztott sok 
italtól, megszédült a gép tetején es belezuhant 
a dobba. 

A távolabb álló munkások éles sikoltásra 
lettek figyelmesek. A gépész azonnal leállí-
totta a gépet és a többiekkel együtt segítségére 
sietett a szerencsétlen embernek. Gergely Já-
noson azonban már nem lehetett segiteni. A 
gép borzalmasan összeroncsolta egész testét és 
mar holtan sikerült csak kiszabadítani. Az 
orvosi vizsgálat megállapította, hogy Gergely 
erősen ittas volt, körülbelül egy félliter pálin-
kát ivott meg reggel óta és ez okozta tragikus 
halálát. A munkások elmondották, hogy Ger-
gely sohasem szokott Inni, ha iszik is, igen 
keveset. Valószínű, hogy súlyosan ártott neki 
az ital. De az is lehetséges, hogy a melegtől, a 
munkától fáradtan szédült el és esett bele a 
zakatoló gépbe. A vizsgálat megindult. 

B szerb határfirok nehézségeket támasztanak 
a kettősbirtokosok határátlépésénél 

KSIdöttség a főispánnál 

Gomblukkötés 
NIT30V1TS. Gr. Ajwonyi Albert (Iskola) u. 25. M 

(A Délmagyarország munkatársától.) A tria-
noni határvonal közelében lakó kettősbirtoko-
sok küldöttsége járt szerdán délben Bárányi 
Tibor főispánnál. A harminc főból álló kül-
döttséget a főispán a városháza bizottsági ter» 
raében fogadta. A küldöttség elmondotta, hogy 
a szerb határőrök nehézségeket támasztanak a 
határátkelésnél. A magyar és a szerb kormány 
között ugyanis megállapodás van arra, hogy 
mindké t részről szabadon engedik közlekedni 
a határokon a kettősbirtokosokat. A magyar 
határőrök ezt a megállapodást teljes mértékben 
respektálják, legutóbb a szerbek azonban ál-
landóan kellemetlenkedtek a kettősbirtoko-
soknak. 

így mostanában napirenden van, hogy azo-
kat a kettősbirtokosokat, akik ideát laknak, de 

a határon tul van a birtokuk, a szerbek nemi 
engedték á t hogy földjüket művelhessék. Aa 
egyesség értelmében a kettősbirtokosk a ter-
ményeiket is átvihetik a határon, a szerbek 
most ujabban ezt is eltiltották és több kettős-
birtokost szerdán is visszautasítottak. A kül-
döttség ezért felkérte a főispánt, interveniáljon 
a kormánynál, hogy az egyezménvt szerb rész-
ről is betartsálk. 

Bárányi főispán a küldöttség panaszáról te-
lefonon informálta Kállay Miklós földmüve-
lésügyi minisztert, aki raegigérte, hogy azon-, 
nal interveniál a magyar kettősbirtokosok ér-
dekében a budapesti jugoszláv követségen és 
személyesen viszi magával Szegedre a követ-
ség válaszát. 

Kislány a varion 
(A Délmagyarország munka társától.) Rövid 

rendőri hir jelentette néhány nappal ezelőtt, hogy 

•gy 12 esztendős leány eltűnt szülei lakásáról A 

szülők kétségbeesetten keresték a leányt, naponta 

ott sírtak a rendőrségen leányuk után. Szerdán 

reggel egy rendőr a tiszaparti füzesekben reátalált 

a kisleányra, akit azután bevitt a rendőrségre. A 

szurtos, szakadozott ruháju leány szepegve naent 

a rendőr előtt és nem igen tett kísérletet arra, hogy 

egy óvatlan pillanatban megszökjék. • A rendőr 

azonban megfogta a kislány karját és ugy vezette. 

A rendőrségen először nem volt hajlandó be-

szélni, később elmondotta, hogy miért szökött meg 

hazulról és mit csinált az alatt míg távol volt a 

szülői háztól 

— Otthon sokat kelleti dolgozni, — mondotta. 

Nem engedtek el sehová és ruhát sem vettek. Pe-

dig én is szerettem volna szép ruhában járni.,. 

örökösen a kisebb gyerekekre kellett vigyázni, 

amikor más munka nem volt, én ezt nem szerettem. 

— Pe fiam, — mondották a rendőrségen, — dol-

gozni mmdenkinek kell! 

Kell, kell, válaszolta a leány —, de nem 

ennyit! 

Eisután elmondotta, hogy elhatározta a szökést 

Műiden nélkül távozott el hazulról egy reggel és 

a Tisza felé tartott. A part mellett felment egé-

szen a Maros torkolatáig ott leült és várt — Négy 

napig tartózkodott a parton. 

— Mit ettél ezalatt f — kérdezték a leánytóL 

— Kaptam enni, — vallotta be. Az evezösfifc fel-

Evezősök! 
T R É N I N G R U H A 

minden színben kapható 
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