
DELMAGYARORSZAG 

a 

Munkában a jótékonyság. 
(Saját tudósítónktól.) A bevonult kato-

nák családjainak segélyezésére alakult ado-
mány-gyűjtő bizottság szombat délután 5 
órakor ülést tartott az ügyvédi kamara 
nagytermében. 

R ó s a Izsó dr. elnök i előterjesztette, 
hogy eddig összesen 23,387 korona 61 fillér 
gyűlt össze, azon a 17,006 koronán kiviil, 
amit Somogyi Szilveszter dr. főkapitány 
gyűjtött. Ebből 2000 koronát költöttek a nap-
közi otthonokra és 119 korona 10 fillért a 
katonanap rendezésérc. A rendelkezésre ál-
ló összeg tehát ez idő szerint 21,268 korona 
51 fillér, amelyről az elszámolást Wagner 
Gusztáv főpénztáros fogja közzétenni. Ter-
mészetesen ez csak az eddig beszolgáltatott 
ivekről fog szólni. 

Szóba került a gyűlésen sok mód, a 
mellvel a gyűjtést intenzivebbé lehetne ten-
ni. Fel fogják szólítani a különböző feleke-
zetek lelkészeit, hogy a templomokban is-
tentiszteletek alatt engedjék meg a gyűjtést. 
Sok eredményt várnak a bizottságok de-
centralizálásától, amennyiben valamennyi 
szegedi kört és egyesületet felkértek, hogy 
a gyűjtés munkájában vegyenek részt. Ezen 
a gyüjtőiveken maguk is adakozni fognak, 
azonkívül tagjaik között gyűjtést indíta-
nak. 

Az adomány-gyűjtő bizottság nemes 
munkájára újból fölhívjuk a város egész tár-
sadalmának figyelmét. Az eddigi gyűjtés 
eredményét őszinteséggel kell mérlegelni, 
bizonyára a névsorban csak kevés a kivétel 
az olyan szereplőkből, akiknek áldozatkész-
ségét minden bizonnyal kénvtelen igénybe 
venni a város társadalma. Ebből a munká-
ból mindenkinek ki kell venni a részét, hisz-
sziik. hogy erről senki sem fog megfeled-
kezni ebben a városban. 

Wagner Gusztáv főpénztáros az adako-
zók névsorát a következőkben közli: 

A bevonult katonák visszamaradt csa-
ládtagjai segélyezésére alakult bizottság ki-
mutatása augusztus 22-től 28-ig. 

Arany Károly heti 10, Délmagyarország 
gyűjtése: 1. Kendergyári munkásnők 40.84, 
2. Gyufagyári munkások 50, 3. Uránia gyer-
mek-előadás 101.52, Európa kávéházi társa-
ság 8. Ferus Imre 3, Fried Adolfné 5. Flesch 
Bernát hadastyán egy. 63.54, dr. Gerle Jenő-
né 7. gy. iv 76, Gocz Béla 10, dr. Holló So-
muné és Ungár Benőné 26 gv. iv 147, dr. 
Holló Samuné 17. gy. iv 100, Hierháger Fe-
renc 57 gy. iv 70.30, Igazságügyi hivatal 30, 
dr. Kószó István 54. gy. iv 22. Kostyál De-
zsőné katonanapi gyűjtése 170, Klein Simon 
árulási osz. 10 százaléka 24.70, Katonanap 
eredménye 5300, Katona József 58. gy. iv 
53.40, dr. Kőhegyi Lajosné és örhalini Ká-
rolyné 9. gy. iv 10.20, Lungovics Mihály 10, 
dr. Machold Miksa és neje 50, Mixich Irma 
20. gv. iv 4.50. Mixich Blanka 31. gy. iv 
25.94. Nikolics Fedora 19. gv. iv 10.20, N. N. 
Kecskeméti Antal által 50, N. N. Bárány Si-
mon által 2. Németh Pál gyűjtése 16.10. Ró-
zsa Jánosné 29. gv. iv 37. 50. Stein Ilonka és 
Frisch Margit 3, Siitő iparosok szakosztálya 
50, Szegedi Napló utján Ruff József koszorú 
megváltása 35. dr. Székely Vilmosné 3.3. gy. 
iv 3, dr. Sirchich György 11. gy. iv 60, öz-
vegy Szeless Elekné 6, dr. Szivessy Lehel-
né 10. gy. iv 170.30. Szegedi Napló utján 1. 
Leszámoló hivatal Jenőffy estélv 25. 2. Le-
számoló hivatal koszorú maradvány 12.21). 
3. Czövek Gyula 3.50. Vajda Sándorné 2. 
gv. iv 30, Wagner Gusztáv 76. gy. iv 100, 
Weisz Andor és neje 25, Zerdahelyi Ödön 
10 korona. 
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Borzalmas c.saládirtás P i l ieh-
falván. 

Egy munkás megölte hat gyermekét. 
(Saját tudósi tónktól.) Megdöbbentő és 

borzalmas családi tragédia történt az Új-
szeged és Szőreg között levő közeli Pilich-
falva községben. Dancs Péter munkás mára 
virradó éjjel leölte az egész családját; fele-
ségét halálosan megsebesítette, hat kis gyer-
meke pedig már bele is halt azokba a sérü-
lésekbe, melyeket a gyilkos apa késével osz-
togatott. 

A rémes családirtás részleteiről a követ-
kezőkben számolunk be: 

Ma reggel hét órakor a szöregi vám-
háztól telefonon jelentették a szegedi rend-
őrségnek. hogy a Temesvár-felé haladó sze-
mélyvonat, Szőreg előtt a 319-es számú őr-
háznál elütött egy ismeretlen embert. A 
mozdonyt Angyal József gépész vezette. A 
rendőrség részéről azonnal kiment a hely-
színére Borbola Jenő dr. rendőrkapitány és 
Gyurilza Sándor dr. kerületi tiszti orvos. 

A síneken arccal a földnek egy holttest 
feküdt. A balkarja össze volt zúzva, a feje 
tele volt sérülésekkel. Megfordították a holt-
testet és az orvos megállapította, hogy a 
nyakán egy hosszú véres esik van, amely 
már előbbi öngyilkos kísérletre mutat, mert 
nem az elütéstől származik. Ezt a véleményt 
megerősítette az a körülmény, hogy a ha-
lott kabátzsebéberi egy veres kést találtak 
és a ruháján régebbi, száraz vérfoltok vol-
tak. 

A rendőri vizsgálat közben a \*>nalbe-
járó pályaőr felismerte a holttestben Dancs 
Péter pilichfalvai munkást. Elmondotta, 
hogy az elmúlt éjjel háromszor küldte le a 
töltésről a sinek között ácsorgó embert, de 
ez mégis visszaszökött. Ezután a rendőri bi-
zottság kocsin Piiichfalvára hajtatott, hogy 
Dancs Péter lakásán vizsgálatot tartson. 
Egy alacsony, földszintes házban lakott az 
öngyilkos munkás. A rendőrség a konyhaaj-
tót tárva-nyitva találta, de a szoba ajtó zár-
va volt és többszöri kopogtatásra sem nyi-
totta ki senki. A rendőrség ekkor felfeszí-
tette az ajtót és behatolt a szobába. Itten ir-
tózatos látvány tárult a belépők elé. Dancs 
Péterné az ágy előtt a földön fetrengett át-
vágott nyakkal; két kis szőke gyermek a 
földön halva feküdt véresen; a másik ágy-
ban is két gyermek hevert holtan, a nyaku-
kon megaludit vér volt; a bölcsőben egy kis 
csecsemőt találtak holtan; a harmadik ágy-
ban vértől piros ágynemű között egy tíz 
éves fiúcska holttestére akadtak. 

Dancs Péter feleségében még volt élet, 
bár nagyon súlyos sebet ejtett rajta a férje. 
Az asszony alig hallhatóan, nyöszörögve 
mondotta el, hogy férje részegen ment haza 
az éjjel. Először rárohant, a földre teperte 
és egy éles késsel megvágta a nyakát. A 
szerencsétlen asszony még csak annyit lá-
tót!. hogy a véres késsel egy ágyhoz rohant, 
mire a kis fia irtózatosan sikoltozni kez-
dett, ekkor ő elvesztette eszméletét. 

Az asszonyt életveszélyes .sérülésével 
behozták a szegedi közkórházba, Dancs Pé-
ter holttestet pedig a hullaházba vitték. A 
hat kis gyerek holttestét a lakásban hagy-
ták, onnan fogják őket eltemetni. A rend-
őrség az esetről a nagykikinda) ügyészség-
nek tett jelentést, mert Pilichfalva abba a 
kerületbe tartozik. Hogy a borzalmas csa-
ládirtást miért követte el Dancs, azt meg-
állapítani nem lehet, mert már ö is halott. 

Adakozzunk a Vörös Kereszt Egyesü-
letnek ! 

Segítsük a hadbavonuitak családjait 
és az elesettek hozzátartozóit! 


