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5. 

f f i r e í c Iskolatársa! játékból 
megmérgeztek egy tízéves kisfiút 

(A Délmagyar ország munkatársától.) 
Szerdán délelőtt a mentők egy súlyos be-
teg, eszméletlen állapotban lévő fiút szál-
lítottak Dorozsmáról Szegedre. Lévai Mi-
hály 10 éves dorozsmai elemi iskolai ta-
nulót, a városi gyermekkórházban helyez-
ték el azzal, hogy a gyereknek gyomor-
mérgezése van. A fiút azonnal ápolás alá 
vették. 

Estefelé a kórház jelentette a rendőr-
ségnek, hogv n gyermek magához tért és 
kihallgatható. Rendőri bizottság szállott 

(A Délmagyarország munkatársától.) Szer-
tián hajnalban súlyos szerencsétlenség történt 
a nagy köd miatt a makó—szegedi vasútvona-
lon. Hajnali fél öt óra tájban a Kiszombor— 
Ferencszállás közötti vonalrészen a Szeged 
felé haladó vonat hálálragázolta Sóia József 
77 esztendős kiszombori gazdálkodót. Sóki az 
egyik dülőutnál átvezető átjárónál .gyekezett 
a tanyák felé. Valószinüleg a nagy ködben, 
mely a hajnali órákban teljesen elborította a 
vidékét, nem látta a közeledő vona/tot, s^m a 
vonat lámpáit és igy történt hogy a mozdony 
alá került. A mozdonyvezető sem látta a köd 
miatt, hogy a sineken mozog valaki, már csak 
az elütés után vette észre a dolgot és ekkor 
azonnal megállította a vonatot. 

Megtalálták a sinek •^mellett az öreg gazdál-
kodó véres, összeroncsolt testét. Sóki József 
ekkor még élt, de néhány perc mu'va a helv-

(A Délmagyarorzzág munkatársától.') 
Hódmezővásárhely városi birtokának ki 
lene volt bérlője pert indított a városi 
pénztárba befizetett, de az inflációs idők 
alnlt elértéktelenedett óvadékának valori-
zálásáért. A per azon az alapon indult, 
hogy a városi pénztár az 6 a lékként ke-
zelt összegeket anna .1 jén nem tudta 
visszafizetni a bérlőknek, mert nem volt 
pénz a kasszában. 

Az ügyet a járásbíróság tárgyalta és a 
bérlők keresetét elutasította, mert olyan 
vallomások hangzottak el, hogy a letét-
ként és óvadékként kezelt összegek min-
dig rendelkezésre álllak és azok kifizetése 
jelertkezés esetén mindig megtörtént vol-
na. Hasonlóan itélt a szegedi törvényszék 
is, ahová fellebbezés folytán került a bér-
lők pere. Az ítélet után néhány nappal 
azonban váratbn fordulat tőrtént. 

Megjelent a törvényszéken a per koro-
natanuja és visszavonta vallomását azzal 
az indokolással, hogy vallomásának meg-
tételénél tévedésben volt. A tanú szerint 
az igazság az, hogy a város pénztárában 
óvadékként kezelt összegek nem álltak 
mindig rend 77 czésre a feleknek, mert eze-
ket a pénzeket a város kifizetésekre hasz-
nálta fel. 

A bérlők ezután perújítással éltek, ami-
nek a törvényszék helyt adott. Az ügy 
•újból a járásbíróság elé került. Kihallgat-
ták a város számvevőit, akik előacíták. 
hogy a tízesztendős bérleti idő alatt 107 

F ü r d ő k á d a k 
fürdőkályhák, mosdók, ango klozet, bidék ós 
piperecikkek elsőrendű kivitelben Fekete 
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ki a kórházba. A rendőrség emberei előtt 
a gyermek elmondotta, ho«y tulajdonké-
pen mi történt vele. Vallomásából kitűnt, 
hogy iskolatársai játékból megmérgezték. 

Rabló-pandurt játszottak, társai lefog-
ták és valamilyen gyói'iszert, állítólag 
aszpirint dugtak a szájába és addig nem 
bocsájtották el, amig azt le nem nyelte. 
A kisfiú előadása szerint az aszpirin na-
gyobb mennyiségű volt. 

A fiu vallomása alapján az eljárás meg-
indult. Lévai Mihály állapota súlyos. 

szinen, mielőtt orvosi segítség érkezett volna, 
meghalt. A vizsgálat megállapította, hogy a 
szerencsétlenségért senkit sem terhel felelős 
ség. A mozdonyvezető épen a nagy ködre való 
tekintettel az átjáróhoz közeledve nosszan sí-
polt, azonban az öreg gazda a figyelmeztető 
iüttyjelct sem hallotta. A kiszombori csend-
őrség telefonon jelentette az esetet a szegedi 
ügyészségen, atmely elrendelte a vizsgálat meg-
ejt'.sét. 

Makói tudósítónk jelentése szerint Soóki Jó-
zsef elmebeteg volt, aki egyizben már öngyil-
kosságot kísérelt meg. Szerdán éjjel, 2—3 óra 
között félig felöltözötten, mezítláb indult ha-
lálos útjára. A kiszombori állomástól körülbe-
lül egy kilométer távolságra a sínekre feküdt 
és várta a halált. A motoros vonat teljesen ösz-
szetörte a koponyáját, hátán, lábaszárán össze-
zúzta a felső izmokat. 

esetben vette igénybe a város a házi-
pénztárban letétként és óvadékként kezelt 
összegeket. A járásbíróság most hirdette 
ki ítéletét, amelyben kötelezte a várost, 
hogy a bérlők óvadékát 50 százalékos va-
lorizált összegben fizesse vissza. 

Február 10-*n 
tanltó-pano! rendeznek 

Szegeden 
(A Délmagyarország munkatársától.) 

Szeged tanítósága a csongrádinegyei taní-
tósággal karöltve nagyszabású tanító-nap 
rendezését vette tervbe. A tanító-nap feb-
ruár 10-én lesz, Csongrádmegye terüle-
téről többszáz tanító jelentette be rész-
vételét. Az eddigi tervek szerint a tanító-
napot a rókusi iskola tornacsarnokában 
rendezendő pedagógiai szeminárium fog-
ja bevezetni. A szemináriumon a legne-
vesebb pedagógusok fognak előadást tar-
tani. 

Délután konferenciák lesrnek. A város-
háza közgyűlési termében pedagógiai kon-
ferenciát tartanak, ugyanebben az idő-
ben az iparostanonciskolában a Vörös-
kereszt-szervezkedés és a cserkészet ügyé-
ben lesz konferencia, a belvárosi fiúisko-
lában ppdig gazdasági és gyümölcsészetz 
irányú konferenciát tartanak. A konfe-
renciákat tanítói estély fejezi be. 

A szegedi tani 'ói napra meghívták Hó-
man kultuszminisztert is, aki min len való-
színűség szerint lejön erre az alkalomra 
Szegedre. Számítanak többek kőzött Petri 
Pál kultuszállamtitkár megjelenésére is. 

A Dugonics-Társaság felolvasó iilése. A 
Dugonics-Társaság 28-án, vasárnap délután 4 
órai kezdettel a városháza közgyűlési termében 
felolvasó ülést tart a következő sorrenddel: 
E c k e r d t Elek székfoglaló: „Wagner Rikárd." 
K e l e m e n László „A helves haszonbérleti 
szerződés, tekintettel a városi mezőgazdasági 
ingatlanokra." M ü 11 e r Vilmos: „Honnan 
származnak és hogyan dolgoznak a zseniális 
emberek?" 

_ Felmentették Guthardt Tódort és Tasná-
dv Szűcs Andrást a Trcttina-perben. Budapest-
ről jelentik: T r e t t i n a Jenő hatóság előtti 
rágalmazás címén vádat emelt G u t h a r d t 
Tódor és T a s n á d y S z ű c s András ellen. A 
feljelentés szerint Guthardt és Tasnádv Szűcs 

*a hivatalos vizsgálatról olyan vallomást tett, 
amely — mint Trettina állítja — valótlanságo-
kat tartalmaz. A járásbíróság szerdán tárgval-
la az ügvet és ugv Guthardt Tódort, mint Tas-
nádv Szűcsöt felmentette azzal az indokolás-
sal, hogv kötelesek voltak vallomást tenni és 
nem követtek el bűncselekményt. 

— Az Erdélyi Szépmives Céh köszönete Szeg«d 
közönségének. Az elmúlt hetekben előadást rende-
zett Szegeden az. Erdélyi Szépmives Céh öt tagja, 
akik gróf Bánffy Miklós vezetésével járták vé-
gig a magyar városokat. Gróf Bánffy Miklós 
most igen meleghangú levelet Intézett dr. Somogyi 
Szilveszter polgármesterhez, akit arra kért, hogy 
tolmácsolja a Céh köszönetét a város közönségé-
nek a megértő, szíves fogadtatásért. 

— Átalakít iák a városi kertészet üvegházait. 
H a m m e 1 Dezső városi főkertész bejelentette 
a polgármesternek, hogy az üvegházakban ápolt 
dísznövényeket pusztulás fenyegeti, mert az 
üvegházak alacsonyak és rozogák, igy mielőbbi 
átalakításuk szükséges. A műszaki és a kerté-
szeti bizottság tagjai, valamint a kulturügvosz-
tály és a számvevőség képviselői a napokban 
helyszíni szemlét tartanak az ujszegedi telepen 
és megállapítják, hogy milyen árányu átalakí-
tásra van szűkség. 

— A kecskeméti „Hirös Hét". Kecskemét a nyár 
folyamán „Hirös Hetet" rendez. A Hirös Hét vég-
rehajtó bizottsága most tartott ülésén foglalko-
zott az előkészítő munkálatok költségeinek kérdé-
sével. A várost költségvetés erre a célra 7000 pen-
vő hozzájárulást Irányzott elő, azonfelül még 3000 
pengőt visszafizetési kötelezettséggel. Ezekből a 
pénzekből egyelőre csak a 3000 pengő áll rendelke-
zésre, a 7000 pengő csak akkor folyósítható, ha a 
költségvetést jóváhagyták. A végrehajtó bizottság 
elhatározta, hogy a pénzért személyi felelősséget 
vállal. Kiss Endre, a bizottság elnöke, az érdek-
képviseletek megbízottai, valamint az Idegenfor-
galmi Iroda vezetői kézfizetői kezességet vállaltak 
és igy már most megindulhat az előkészítés mun-
kája. 

— A rőfösök helye a piacon. A rőfösök eddig a 
Tisza Lajos-körutnak azon a részén árusították 
portékájukat, amely az üzletvezetőség előtt fek-
szik. A piacrendészeti hatóság most megváltoz-
tatta a beosztást és azokat a rőfösöket is áttele-
pítették a körútnak az üzletvezetőségi palota felé 
eső oldalára, akik eddig a túlsó oldalon árultak. 

— A Frontharcos Szövetség I. körzete 27-én es-
te 8 órai kezdettel a Hági különtermében bajtársi 
összejövetelt tart, melyre a szövetség összes tag-
jait meghívja. Vacsora nem kőtelező. 

s z e g e d i h é t 
MU-M»— legulabb számának tartalmából: 

Nyilatkozik Anday Piroska 
Expressinterlu Hadnagy Máriával 
Ligeti Erzsébet a Belvárosi Színházban. 
Legújabb jelentések az Ördögi óvásról-
Sportcikkek, kritikák és ismertetések, 
társasági hirek, szinlapok, slágerek. 

E g y e s s z á m á r a : 10 fülér. 
Előfizetés egy hóra: 4 0 fillér-

Kapható a színházban, újságárusoknál és rikkan 
csóknál, 

A kiszombori vonat a hafnali ködben 
halálra gázolt egy 77 éves gazdát 

Ovadék-per 
ötvenszázalékos valorizációval 
„Hódmezővásárhely város sokszor Iqénybe velle az óvadékként kezeli 

összegeket" 


