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A 24 filléres babafésü miatt 

a közúti hídról belevetette magát 
a Tiszába a 15 éves kifutólány 

(A Délmagyarorszáa munkatársától.) Teg-
nap délelőtt kilenc éra tájban a közúti hídról 
n Tiszába vetette maaát eav fiatal leány. A 15 
év körüli kisleánv feldúltan szaladt fel a hid-
ra. a járókelőknek feltűnt izgatott viselkedése, 
de nem fordítottak rá nagyobb fisveimet. A 
kisleánv. amikor a közelben senkisem tartóz-
kodott. felkapaszkodott a korlátra, maid. hav-
ftos sikoltással belevetette maaát a iea^s vízbe. 

A híd alatt álldogáló halászok siettek a meg 
mentésére és sikerült a fuldokló leánvt partra-
kuzni. A kísleánvt a mentők vitték el a köz-
kórházba. ahol megállapították, hogv minden 
remény meg van arra. hotrv életbenmaiad. A 
szerencsétlen teremtée később eszméletre tért ée 
arra a kérdésre, hotrv miért akart meghalni. 
zokogva tett vallomást. 

Elmondotta, hosrv 15 esztendős, se ania. ee 
anyja nincs. Az egvik belvárosi üzletben volt 
alkalmazásbeli, mint kifwtóleánv. Reggel eav 

babát. kapott fésütésre ée mivel a. fésű. amit eh-
hez a művelethez ad'nk. nem ió állapoban volt. 

i kivett a fiókból eav 24 fil]éres fésűt és azzal 
kezdje rendbehozni a kócos babát. Később arra 
ment az üzlet főnöke, ő megijedt attól, hogv 
meglát: ;,c a kezébenpx uj féeüt, ezért hirtelen 
a fésűt a zsebébe sülvesztette. A főnök ezt ész-
reyette ós azt hitte, hoou ó a fésűt ellopta, ez-
ért azonnal elbocsájtották a szolgálatból. A kis-
leánv azzal fejezte be vallomását, hogv mi-
helyst kiszabadul a kórházból, azonnal uiból 

, öngyilkosságot kisérel meg. mert nem éli tul a 
szégyent. 

Az üzlet tulajdonosa, araikor értesült arról, 
hogv tulajdonkénen mi történt és a kisleány 
mennyire szivére vette a dolgot. kijelentette, 
hogv hajlandó a kisleányt visszavenni az üzlet-
be. Ilyenformán az ügv hamarosan elintéződik, 

j a kislánv felgyógyulása után visszamehet ál 
• lásába. 

Tanyakongresszus Dorozsmán 
,4 tervezett tanyaközpontokat a városok a maguk eretéMt fel-

állítani nem tudják" 

(A Délmagyarorszáa munkatársától.) Ked-
den délelőtt a Duna-Tiszaközi Mezőgazdasági 
Kamara tanyakongresszust rendezett Kiskundo-
rozsmán. A kongresszuson megjelentek dr. vi-
téz Shvoy Kálmán, dr. Hunyadi-Vas Gergely. 
Kölcsey István, gróf Teleki Mihály. Szeder Já-
nos, Huszovszkv Lajos, Végvára József ország-
gvülési képviselők. A résztvevők tiszteletére 
először a Szegedi Gazdasági Egyesület rendé 
zett vacsorát, amelyen felszólalt Staub Elemér, 
a mezőgazdasági kamara elnöke is és azt han-
goztatta, hogy a legnagyobb emberi nyomorú-
ságot a tanyavilágban, a magyar Szibériában 
találjuk. 

A kongresszuson dr. Dósa István főszolga-
bíró üdvözölte a megjelenteket, maid Staub 
Eleméi- bejelentette, hogv készül a tanyai tör-
vény. amelv arra. van hivatva, hogv biztositen 
a magyar tanvavdág jövőjét. A statisztika sze-

rint 1,800.000 ember él a tanyákon. A tanuai 
gyermekek egyharmada tuberkulózissal fertő-
zött. 

Raggambi Fluelc András Bornemissza ipar-
I ügyi miniszter üdvözletét tolmácsolta han-

goz'a tta, a megvalósítandó tanyai központok-
ban nemcsak a kisiparosok, hanem az állásta-
lan ifjúság is megélhetést talál maid. 

Geszteli/i Nagy László, Szeder Fei-enc. dr. 
Csergő Károly alispán, dr. Liszka Béla. 8. Bá-
Unt György. Hunyadi-Vas Gergely és Kovács 
lenő felszólalása után dr. vitéz Shvoy Kálmán 
mondott beszédet ós azt hangoztatta, hogv a, 
tervezett tanyaközpontokat a városok és tör-
vényhatóságok a maguk erejéből felállítani 
nem tudják. Az egész tenvakórdést csak akkor 

, lehet kielégítően rendesni. ha az állam erre a 
j célra pénzt ad. A kongresszust társasebéd fe-

jezte be. 

Hitelsértéssel vádolják 
Zombory Rónay Endre földbirtekost 

és ügyvédiét 
(A Délmagyarorszáa munkatársától.) A 

szegedi törvényszék Vaday-tanácsa szerdán tár-
gyalta a Zomborv-Rónay Endre eleki* föld-
birtokos és malomtulaidonos hitelsértési bün. 
¡ínyét. A földbirtokoson kívül a vádlottak nád-
jára került dr. Iszlay Dezső budapesti ügyvéd 
is, mint Zomborv-Rónay Endre bűncselekmé-
nyének bűnrészese. Mindkettő ellen dr. Halmos 
I3éla kunágotai ügwód tett feljelentést. Dr. Isz-
lav ellen még a tárgyalás előtt eleitette a vá-
dat az ügyészség, de dr. Halmos átvette a pót-
magánvádat ©s így szerdán dr. Iszlav is biró-
-ág elé került. 

A feljelentésből kitűnt, hogv dr. Halmos volt 
valamikor a földbirtokos ügyvédje és közöttük 
egv olyan megállapodás volt. amelv szerint a 
Halmos által vitt perekből befolyó összeg fele 
Halmost illeti meg költség címén. Később dr. 
Iszlav lett a földbirtokos ligwédie. Dr. Hal-
mos előadása szerint ezután is befolvt egv 3500 
pengős összeg. azonban ennek a felét nem adta 

át neki a földbirtokos, hanem azt előle elvonta. 
Dr. Iszlav szerinte azzal követte el a bünré-
szességet. hogv a befolvt összeget átadta a 
földbir'okosnak anélkül, hogv gondoskodott 
volna az ő kielégítéséről. 

A szerdai tárgyaláson mindkét vádlott ta-
gadta bűnösségét. A földbirtokos azt adta elő. 
hogy neki elenkövetelése volt dr. Halmostól, 
de egyébként is — vallotta — a dijlevél érvény-
telen volt. 

Dr. Iszlay védekezésében előadta, hogv ő a. 
kifejlődött bírói gyakorlatnak megfelelően 
szolgált ilyen tanáccsal ügyfelének ós 
tagadta, hogv ezzel hibát követett volna el. Dr. 
Habermann Gusztáv, a földbirtokos védőié ter-
jesztette elő ezután bizonvitáskieaészitési ké-
relmét. amelynek során beszerezni kérte mint-
egy tizenöt polgári per iratait. 

A bíróság helyt, adott a védelem kérelmének 
és a tárgyalást a bizonvitási anvae beszerzése 
végett elnaDora. 
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Ki fasz Ucea. 

Halálos szerencsétlen-
séget okozott a csont 

(A Délm/)wmorszáa munkatársától.) Kö-
rülbelül négv nappal ezelőtt sulvos heteset 
««állítottak be a mentők Békéscsabáról Sze-
gedre és a sebészeti klinikán helvezték el. Aa 
illető Hugyecz János autókisérő csontot nveH 
ée a csont megakadd a torkán. A szerencsét-
len embert vacsorázás közben érte a baleset, 
hirtelen egv darab éles, hegves csont akadt mew 
a torkán. Miután Csabán nem tudtak naiía se-
gíteni. a szegedi klinikána szállították. A sebé-
szeti klinikán műtétet hajtottak végre Hugyecz 
Jánoson és ugv látszott, hogv sikerül az élet-
nek megmente™. Az elmúlt, éjszaka azután ál-
lapotában rosszabbodás állott be ée szerdán 
hajnalban meghalt. A klinika, a. halálesetet je-
lentette a rendőrségnek, amelv elrendelte a 
holt'iest felboncolását. Az eljárás megindult. 
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Lezuhant a létráról, 
meghalt 

(A Délmagyarorszáa munkatársától.) Hét-
főn a Debreceni-ucca 2. szám alatti házban 
meghalt Ruzicska Mária 65 éves mosónő. Ha-
lála körül meglehetős titokzatosság látszott, 
ezért a rendőrség elrendelte a holttest fel bon-
colását a halál okának nontos megállaoitása 
végett. Ruzicska Mária állítólag nébánv nap-
pal ezelőtt szolgálatit helyén rosszul lett és egv 
létráról lezuhant. Orvost is hivtak hozzá, »ki-
nek intézkedésére az asszonvt fia lakására szál-
lították. A család gondos ápolása ellenére szer-
dán meghalt a szerencsétlen asszony. A nvomo-
zás folvik annak a megállapítására, hogv a 
létráról való lezuhanás miiven körülmények 
között történt ós , terhel-e valakit fcíe-
lőeség? 
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