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A városi 
e g y 

megint halálragázolí 
— mentőállomás előli 

(A Dclmagyarország munkatársától.) Alig 
néhány napon belül a városi kezelésben lévő 
autóbuszüzem a második halállal végződő el-
gázolást irta bc a rendőrségi krónikába. A sze-
rencsétlenség hétfőn reggel hat órakor a tűz-
oltólaktanya előtt történt. 

A városi autóbuszok reggel hat óra előtt 
néhány perccel futottak ki a köztisztasági te-
lepen lévő garázsból. A Pacsirta-uccából egy-
másután gördültek ki a nehéz autóbuszok és 
robogtak a Kossuth Lajos-sugáruton végig 
a Feketesas-uccai autóbuszállomás felé. 
Ebben a kora reggeli órában alig néhány 
kocsi poroszká't a sugáruton, köztük Szanka 
Andrásné szatymazi lakos tejeskocsija is. A 
kétlovas parasztkocsi gyeplőjét Szanka And-
rásné fogta, mellette 16 éves József fia ült a 
bakon. A tejeskannákkal megrakott kocsi las-
san döcögött a sugáruton, amikor a tűzoltó-
laktanya előtt Szanka Andrásné aulótülkölcsre 
lett figyelmes. Hátulról egy hatalmas autóbusz 
közeledett, amelyet Szűcs János solfőr vezetett. 
Az autóbusz soffőrje 

előzni akart 

& ezért rátülkölt a tejeskocsira. Az előzés 
nem sikerült, 

az autóbusz baloldalával érin-
tette a parasztkocsit, amely azon-
nal féloldalra billeni és felborul*. 

A kocsiban ülők messze kivágódtak a köves 
úttestre Szanka Andrásné csodálalosképen csak 
kisebb horzsolásokat szenvedett. A bakon ülő 
16 éves Szanka József azonban esés közben 

fejjel esett ki a kocsiból. 

Arcát azonnal elborította a vér és mozdulatla-
nul feküdt az úttesten. A felborult lejeskocsi 
súlyosan megsebesítette a lovakat is, amelyek 
megvadulva rohantak a gyalogjáró felé. A 
tűzoltólaktanyából kifutó tűzoltók fékezték meg 
a megvadult lovakat és ezzel elhárították az 
esetleges további szerencsétlenségeket. 

Az életveszélyesen megsebesült Szanka Jó-
zsefet a mentők azonnal beszállították a köz-
kórházba, ahol azonban 

délelőtt iiz órakor meghalt, anél-
kül , hogy eszméletre tért volna. 

Az clgázolás után értesítették a rendőrsé-
get is, ahonnan Cserszky Elemér rendőrfel-
ügyelő ment ki a helyszínre. A kihallgatott 
tanuk vallomása szerint 

az elgázolásért Szűcs János sof-
főrt terheli a felelősség. 

A soffőr ugyanis az előzés alkalmával nem 
járt el megfelelő gondossággal. 

A nyomozás tovább folyik és igy a felelős-
. ség végleges mcgállapitásáie még nem jutott 
| el a rendőrség. 

Véget ért a kenderfonógyári 
munkások sztrájkja 

A gyárigazgatóság a nyolcvan elbocsájtott munkást visszaveszi 

(A Délmzg:jzrország munkatársától.) A 
Kenderfonógyár sztrájkoló munkásai vasárnap 
délután a Munkásotthoh nagytermében ismét 
gyűlést tartottak, hogy határozzanak jövő sor-
suk kérdésében. A mindvégig izgatott hangu-
latu gyűlésen mintegy 500 munkás vett részt, 
akiknek többsége a sztrájk folytatása melleit 
nyilatkozott meg. 

A gyűlésen Lájer Dezső párttitkár bejelen-
tette, hogy a gyár igazgatóságával anyagiak 
tekintetében sikerült már magállapodásra jut-
nia. A sztrájkoló munkásság a gyár anyagi 
természetű ajánlatát elfogadná, de csak abban 
az esetben áll munkába, ha az elbocsájtott 80 
sztrájkoló munkást is visszaveszik. A gyár 
igazgatósága kijelentette, hogy az elbocsájtott 
munkások közti 1 csak az értékesebbeket veszi 
vissza. 

Lájer felszólalása után a munkásság iitkos 
szavazással ugy döntött, hogy mindaddig nem 
áll munkába, mig a gyár az elbocsájtott nyolc-
van munkást vissza nem veszi. 

A munkásság vasárnap délutáni izgatott 
hangulatú gyűlése és a sztrájk további foly-
tatása mellett megnyilatkozó határozata után 
hétfőn enyhült a helyzet és helyes mederbe 
került a sztrájk ügye. 
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agy tévedés í 1! 

A Kenderfonógyár igazgatóságától kapott in-
formációnk szerint hétfőn reggel ismét 40 u j 
munkás jelentkezett. Ezek részben u j mun-
kások, részben pedig sztrájkolok voltak. A 
hétfőn reggel jelentkezett negyven munkással j 
együtt jelenleg már 350 munkás dolgozik, akik-
kel a inunka zavartalan menetét már bizto-
sithatja a gyár. 

Hétfőn délután különben u j tárgyalások 
kezdődtek a munkásság vezetőivel. A gyár 
igazgatósága a tárgyalások eredmfcnyeképen 
— hogy a béke helyreálljon —, hajlandó a 80 
elbocsájtott munkást Zs visszavenni. A gyár-
nak azonban az ujabb 80 főnyi munkással már 
munkásfeleslcge van és igy a gyár fentartja 
magának azt a jogot, hogy az elkövetkezendő 
hetekben a meg nem felelő, felesleges mun-
kásait elbocsáthatja. 

A Munkásotthonban este nyolc órakor a 
munkások ismét gyűlést tartottak, amelyen 

a munka felvétele mellett dön-
töttek, 

mivel elegendő garanciát látnak arra vonat-
kozólag, 'hogy a gyárigazgatóság a kizárt S0 
munkást is visszaveszi. 

A több mint négy hete tartó kendergyári 
sztrájk tehát ezzel véget ért. 

Mulatozó sövényházai legények 
halálraszurkáltak egy öreg asszonyt 
Az áldozat holttestén nyolc halálos szúrást talált a törvényszéki orvos 

legényeket letartóztatták 
A gyilkos 

(A Dclmagyarország munkatársától.)) Vasár-
nap éjjel a közeli Sövényháza község nagy-
vendéglőjében ismét dolgozott a bicska. A Bol-
dog János-féle vendéglőben bál volt, amelyen 
teljes számban rcsztvett az ifjúság. A bál 
emelkedő hangulatában Tóth István fövény házi 
gazdalegény összeszólalkozott néhány cimbo-
rájával. Később előkerült a bicska is, úgy-
hogy Tóth Istvánnak menekülnie kellett. 

A vendéglő közelében volL Tóth István any-
jának a háza. Tóth István szorongatott hely-

zetében ide menekült. Az üldöző legények 
kiáltozásaira Tóth István anyja, Tóth Jánosné 
is kifutott az uccára és csitítani próbálta a 
legényeket, akik már a kerítésen próbáltak 
bejutni a házba, hogy Tóth Istvánt elfogják. 

Az üldözők közül Nagy Imre 22 éves sö-
vényházi legény visszafordult és először 

ököllel támadt az idős asszony-
ra, majd bicskáját előrántva 

többszőr belészurt 
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azt &innl. 0ogy csak 
nagy starok fllmfel éltékesek i 

D i n a G r a l i a 
kivel a Huszárt sinyböl tantcr/Uk egy. 
mást, mondom Önöknek 

a R e v ü s x é p e 
cimiltt lmem a szezon legssenzdclása hh I 
vlgfátékal 
Szerdán, csütörtökön mindenki ott le-
gyen a premieremen a KOMOK/IN. 

A legények amikor látták., hogy Tóth Jánosné 

összeesett. 

rárontottak a tehetetlen asszony-
ra. Ki csizmával rugdosta meg, 
ki pedig bicskáfát forgatta meg, 
az akkor már halott asszonyban. 

A legények ezután elmenekültek, amire Tóth 
István is előkerült Amikor látta, hogy édes-
anyjában már nincs élet, azonnal a község-
házára rohant és jelentette a gyilkosságot. 
A csendőri nyomozás azonban csak hétfőn 
reggelre produkált eredményt. 

Hétfőn délelőtt Sövényháza község elöljáró-
sága a gyilkosságot telefonon jelentette a sze-
gedi ügyészségnek. Az ügyészség elnökének 
intézkedésére dr. Tompa Gyula ügyész, Zom-
bory János vizsgálóbíró és dr. Jankovícs László 
egyetemi tanár, orvosszakértő még hétfőn dél-
ben autón kimentek Sövényházára, hogy a 
helyszíni szemlét és a boncolást megejtsék. 

A helyszíni szemle és a tanúkihallgatások 
alapján megállapították, hogy 

Tóth Jánosnéí nyolc mély kés-
szurás érte. A késszurások ki-
vétel nélkül halálosak voltak. 

Hétfőn délelőtt a csendőrök már cl is fog-
ták Nagy Imrét és két társát, akik részegsé-
gükre való hivatkozással beismerték, hogi' 
résztvettek Tóth Jánosné meggyilkolásában. 

A boncolás után dr. Tompa Gyula ügyész 
a gyilkos legényeket letartóztatta. A legénye-
ket hétfőn este beszállították a szegedi ügyész-
ség fogházába. 
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Rákosi Jenő állapotában 
javulás állott be 

( B u d a p e s t i t u d ó s í t ó n k t e l e f o n j e l e n -
tése.) Rákosi Jenő állapotában hétfőn éjszaka 
örvenddeles javulás állott be. Láza csökkent, köz-
érzése is sokkal iobb és táplálékot is vett ma-
gához. 

A piaristák 
Kalazancius ünnepélye 
(A D é l m a g y a r o r s z á g m u n k a t á r s á t ó l ) 

Vasárnap délelőtt a piarista főgimnázium ifjú-
sága lélekemelő ünnepség keretében áldozott Ka-
lazanci Szent József emlékének. A tulajdonképeni 
ünnepség szentmisével kezdődött, amelyen teljes 
számban vett részt az intézet ifjúsága. A mise 
után az intézet disztermében tartották meg az ün-
nepséget, amelyen többen jelentek meg a szülők-
közül és szép számmal vendégek is. Megjelent töb-
bek között Várhelyi József pápai prelátus is, aki 
a legnagyobb elismeréssel emlékezett meg az ifjú-
ság és a lelkes tanári kar példás munkálkodá-
sáról. 

Az ünnépi beszédet dr. Tihanyi Béla, az intézet 
igazgatója mondotta, megemlékezve Kalazanci 
Szent József munkásságáról. Kalazanci Szent Jó-
zsef volt ullöröjc az ingyenes tanításnak és az 
első pedagógus, aki a lelki kincsek kiaknázását 
is célul tűzte ki. A kalazanciusi eszmék már 
mindenhol tért hóditoltak és Szegeden többmint 
két évszázada működnek a kegyes atyák, kertész-
kedve az ifjúi lelkek virágos kertjében. 

Dr. Tihanyi Béla igazgató nagy tet-
széssel fogadott beszéde után az ifjú-
sági énekkar Ruzsovszky Gyula tanár vezény-
letével Kalazanci himnuszát adta clö. Haydn: Op. 
49. Allegró és fináléját Ivánkovics Ferenc, Kecs-
kés István, Tapp József és Papp Károly, az intézet 
volt növendékei adták elő. Ortulag Gyula novel-
láját olvasta fel, Tilt Fülöp zongoraszámmal sze-
repelt, Tilt László pedig Mécs László költemé-
nyét szavalta el. Az ünnepély Fiehtner Sándor 
Diadalér.ckévcl, majd a Himnusszal ért véget 


