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vcgfczAéb ^^katasztrófát előidéző bécsi j 

éyo.rssal utazott báró Hazai Samu honvédel-

mi'-miniszter is, .akinek kocsiját Győrött 

más vonathoz kapcsolták. 

Az' slső inentővonaf 
Budapesten. 

Budapestről jelentik: A keleti pályaudvar-

ra péntek reggel 9 órakor jött meg az első se-

besült vonat, amely 31 sebesültet hozott. Dr. 
•H. 

Sebők mentőorvos, aki ,a vonaton volt, a kö-

vetkezőket mondotta el a laptudósitóknak: 

— A szerencsétlenség éjjel 12 óra 40 perc-

kor történt. Hercegbalom állomásáról a gráci 

személyvonat, kifutott, a bécsi gyorsvonat pe 

d,ig befutott az állomásra. Mind a kettő haladt, 

de mérsékelten, különben még borzalmasabb 

lett volna a katasztrófa. A bécsi vonat nem 

szaladt bele a gráoilba, hanem kettészelte, tehá' 

nem hibás váltóállítás volt a szerencsétlenség 

oka, hanem a fék volt elromolva, vagy pedig 

a vonatvezető nem vette észre a dolgot. Nyolc 

vaggon egészen 

összetört. Eddig 60—65 lehet c 

halottak száma, de biztosat még nem lehel 

tudni. Az is meglehet, hogy több van. A romol 

alatt még mindig lehetnek hullák, sebesültek 

azonban már nem, mert segitő kiáltást nem 

lelhet halani. 

— Az első mentővonat éjszaka fólkettőkor 

indult ki ós ma reggel 9 órakor jött meg. Har-

mincegy sebesültet hozott, ezek közül három 

Ferenc József-intézeti növendéket, akiket a 

Pajor-szanatóriumba vittek. Még másik három 

növendéket hoznak, akik közül egy meghalt 

A polgári sebesülteket a Rókius-kórházba, a 

katonákat pedig a Mária Terézia-kórházba c 

a harmadik számú tartaMkkórhiázíbu viszik. 

Thallóczy Lajos, Szerbia kormányzója a ha-

lottak között van. A többit még nem agnosz-

kállhattuk. A holttestek agy össze vannak ron-

csolva és tépve, hogy vem lehet felismerni, 

kik voltak. Erre nem is értünk rá, mert a se-

besültekkel kellett foglalkoznunk. 

Báró Hazai Samu honvédelmi miniszter is 

ezzel a vonattal jött, még pedig Thallóczy 

szalonkocsiján, de Győrött kiszáll í és igy meg 

menekült. 

A halottak között sok az orosz és szerb 

'hadifogoly. A megyei notabilitások közül még 

ne,m tudják, hogy ki halt meg és ki sebesült 

meg. A második segitővonat hajnali félnégy 

órakor indult és ezen ment ki Tolnay Kornél, 

az államvasutak elnökigazgatója. A sebesültek 

mentésére sietett egy Lorsch nevü német ka-

tonaorvos kórház-vonata, azonkívül egy kato-

nai mentővonat is ment ki. 
A gyorsvonat halottai. 

A megrenditő méretű katasztrófa éjjel 
egy óra után néhány perccel történt a her-
ceghalmi állomás ki. és bejárati váltóőrtor-
nya előtt, mintegy 7—800 méternyire magá-
tól az állomástól. 

'Négy kocsi darabokra törött. Akik ezek-
ben a középsjö, harmadosztályú kocsikban 
ültek, kevés kivétellel valamennyien áldoza-
tául estek a katasztrófának. 

A .gyorsvonat mozdonya nem sérült 
meg, a podgyászkocsi is csak kevéssé, ellen-
ben a harmadiknak kapcsolt gyengébb sza-
lonkocsi, melyben Thallóczy, segédtisztje, 
Jungeth főihadnagy, továbbá Rhemen báró-
nénak, Szerbia katonai kormányzójának hú-
ga utaztak, teljesen elniorzsálódott. A ka-
tasztrófa pillanatában mindhárman aludtak, 

míg azonban Thallóczy holttestét csak óriási 
többórás munkával lehetett a romok alól 
felszabadítani, addig csodálatoskét) sem Rhe-
men bárónőnek, sem Jungerth lohadna gyrtak 
haja szála sem görbült meg. 

'Megsérült erősen a szalonkocsit követő 
négytengelyes vaggon is, amelyben egy első 
osztályú és egy második rész volt. Az első 
osztályú részben utazott a Balkánra egy ka-
tonai futár, akinek semmi baja sem történt. 
A másodosztályú részben a budapesti Fe-
renc József-intézet tizenkilenc növendéke 
tért vissza a király temetéséről. Az előkelő 
nevelőintézet növendékeinek egyike, Éltető 
Dániel VIII. osztályos gimnazista, egy szász-
régeni földbirtokos fia halálos sérüléseket 
szenvedett, mig Horváth István, Snilka Imre 
és Nemes Imre VIII., továbbá Spilka László, 
Fodraczktf Olivér és Beliczey János VII. 
osztályú gimnazisták súlyos sérüléseket 
szenvedtek. A gyorsvonatnak tehát két ha-
lottja volt: Thallóczy és Éltető. Hogy a 
személyvonat utasai közül 'hányan lelték 
halálukat, nem lehet megállapítani. Reggel 
h óráig 60 hulla került elő a vonat alól, ez 
i szám azonban nőni fog. 

Thallóczy halála. 
Budapest, december 1. Hajnalban érke-

zett meg Herceghalomra a német kórház-

vonat, amely <68 súlyosan sebesültet, köztük 

négy haldoklót szállított be Budapestre. Ez 

a vonat hozta be Thallóczy holttestét is, a 

melyet reggel negyednyolcra szabadítottak 

ki a romok alól. A kormányzó koponya-

csonttörést szenvedett: a fűtőtest egyik hen-

gere törte össze koponyáját s skalpolta meg 

a szó teljes értelmében, öt is álmában érte 

a katasztrófa: mindössze egy barna trikó 

volt az öltözéke. A lábai a pamlag közé 

kerültek s ugy roncsolódtak össze térden 

felül. 

A délelőtti órákban szákit ki a katasz-

trófa szinlhelyén a pestvidéki törvényszék 

vizsgálóbirája. 

A sebesültek. 
Budapestről jelentik: (Egynegyed tizen-

egykor érkezett a második mentő vonat Tol-

nay iKornéi iMáv. elnöki gazgató és Kovács 

Aladár mentőigazgató vezetésével. Ez ,a vo-

nat 89 .sebesültet hozott s ezzel hozták meg 

Thallóczy Bajosnak, Szerbia kormányzójá-

nak holttestét is. A vonat többi halott jai kö-

zül eddig agnoszkálták Éltető, szászrégeni 

íöd'birtokos ifiát, aki a Ferenc József-intézet-

nek a növendéike volt. 

iA hatattak nagy része katona és iföldmi-

ves és jórészt a gráci személyvonat utasai kö-

zül valók. A bécsi gyorsvonat utasai között 

kevés áldozata van a szerencsétlenségnek. 

Medve Zoltán krassószörénymegyei fő-

ispán is a vonaton volt. Edd ig nincs .róla 

bir, de al ig Játszik valószínűnek, hogy ő is 

szerencsétlenül járt volna. 

A sebesültek a következők: 

Dr. iBarta Bajos hadosztály bírósághoz 

beosztott főhadnagy .(súlyos), .Veres Im re 

Ferenc József-intézeti növendék (súlyos), 

Skrita .László JG éves Ferenc József-intézeti 

.növendék (súlyos), Erdős József hadnagy 

31 éves honvéd (könnyű), I lodó János közös 

szappőr (súlyos), l i imóczy Káro ly .négyes 

saappő.r (könnyű), Borsodi Káro ly 39 éves 

vasutas (súlyos), Fürst Albert szombathelyi 

katona (súlyos), Murasik Bajos katona (zú-

zódás!), Szurgola János ötös szappőr (súlyos), 

Nagy János ötös szappőr (könnyű), lEthrlioh 

.Gyula katona (súlyod), Gyón i .Mária 20 éves 

munkásnő (súlyos), Ézsiás Sándor 30 éves 

bognár (súlyos), Weisz Józself 19 éves vadász 

(könnyű), (Mester .János hármas huszárőr-

mester (könnyű), Berger Vilmos hatos szap-

pőr (súlyos), .Csórni János egyes szappőr (sú-

lyos), Csexndk Imre ötös szappőr «(könnyű), 

Háhn J akab .29 éves civil (könnyül), Asbóth 

Jenő katona (könnyű), Fodrovszky József 

katona (snlyos), Ká l l a i .Ferenc kormányos 

(súlyos), Bi.pták István katona i(könmyü), 

We in Sándor katona (könnyül), Boldó Gábor 

katona (könnyű), Szigeti Bajos csendőr 

(könnyű), Kiss János katona (súlyos), Straub 

Péter katona (.könnyű), Strasszer Anta l né 

56 éves asszony Kőszegről (könnyül), Sohand-

ner H i lda 25 éves gráei nevelőnő (súlyos), 

Horvát Ben j ám in 43 éves asztalos Tövisről 

(könnyű), Brül.1 József katona (könnyű), 

Bál int Ignác vadász (.könnyű), Fáb ián Bajos 

ötös honvéd (súlyod), Hertelenöi Lukács 19-es 

vadász (könnyű), Vergl Franciska 19 éves 

leány (könnyű), Bárcz i Sándorná 28 éves 

unkásnő (súlyos) és Kővár i Bajosné 35 éves 

asszony Körmendrő l (súlyos). 

A Máv. igazgatóságának hivatalos 
jelentése. 

Budapestről telefonálja t udósitónk: A 

Máv. igazgatósága a iherceglralmi vasúti 

szerencsétlenségről pénteken reggel a kö-

vetkező hivatalos jelentést adta ki: 

Herceghalom állomásnál tegnap éjjel az 

¡308-as gráci személyvonatot a k ihal adásn ál 

átszelte a beálló 3-as számú bécsi gyorsvo-

nat második része. A katasztrófa oka az 

volt, hogy a megálló jelzést a bécsi gyorsvo-

nat későn vette észre és ennek következté-

den nem tudták már a vonatot megállítani. 

Az öszeüiközés nyomán az 1308-as vonat 

Kocsija, amelyben Thallóczy Lajos, a szerb 

Kocsijai öszetorlódtak. A gyorsvonat szalon-

kormányzó polgári adlátusa utazott és a 

Következő Pwliimann-kocsl megrongálódtak, 

thallóczy meghalt. Titkára, egy nőrokona 

egy főhadnagy, akik vele utaztak, sértet-

lenek maradtak. Thallóczy fején sérült meg 

és a kocsi egy gözvezetö csöve keresztül-

ment rajta. 

Az 1308-as gráci vonat többnyire har-

madik osztályú utasokból állott. A Ferenc 

józsef-iinternátus két növendéke meghalt. A 

halottak száma 66, a sebesülteké 150, köz-

tük 60 súlyos. A sebesültek egy részét Bu-

dapestre, másik részét Komáromba szállí-

tották. 

A katasztrófát éjjel egy órakor jelen-

tették a Máv. igazgatóságának, ahol akkor 

dr. Wllderer titkár és Karanovics főfelügye-

lő vették át a hirt. .Nyomban értesítették 

Tolnay elnökigazgatót, aki Prelsach Alfréd 

főfelügyelővel és Oífner üzletvezetővel 

nyomban a helyszínére utazott, ahol dél-

előtt 11 óráig tartózkodott ós a sebesültek 

elszállítása, valamint a forgalom helyreállí-

tása iránt intézkedett. 
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Szerkesztőség 305. 

Kiadóhivatal 81, 


