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Borzalmas halálos szerencsétlengtég iZ ANGOL Wellington
a dorozsmai kútfúrásnál"
Selíona
önszínező- és
S.C.P. gázfénypapirokal
A lenditőkerék elkapia a munkás fejéi és összeroncsolta

(A Délmagyarország munkatársától.)
Keddre
virradóra jelentették a mentőknek, hogy Dorozsmán halálos végű szerencsétlenség történt. A dorozsmai állomás mellett artézi kutat fúrnak. A fúrási munkálatokat nemcsak
nappal végezték;, hanem éjjel is, hogy a munkát minél előbb befejezzék.

Hétfőn éjjel is nagy tempóban folyt a m u i u
ka. M á r 100 méter méhségben járt a furó,
amikor a m u n k a vezetője ugy találta, hogy az
állványzatot meg kell erősíteni. Ezért u j gerendákat hoztak és az éjszaka sötétségében,
karbidlámpa fénye mellett folyt a munka. A
lenditőkerék mellett Kiss Molnár Sámuel hódmezővásárhelyi munkás állott, aki az utasításokhoz híven kellő elővigyázatosság mellett
végezte munkáját. A lenditőkerék segítségéi
vei a vasgerendát m á r fel is húzták a magasba. A kereket Kiss Molnár Sámuel meg

akarta erősíteni, de a kerék ekkorra m á r anyf
nyira kifeszítette a gerendához kötött vashuzalt. hogy a kerék visszafordult. A szenenícsétlenség ekkor következett be. A visszafelé
forgó herék ciha pia a szerencsétlen munkás
fejtt. Kiss Molnár Sámuel jajszó nélkül kiszenvedett. A feie összetörten csüngött le törzséről.

A szerencsétlenségről azonnal érLesitették a
mentőket és az ügyészséget, ahonnan dr. Lhzkay Lorant ügyész és a vizsgálóbíró szállolt
ki a helyszínre. A tanuk kihallgatása után a
helyszínre kiszállt bizottság azt állapította meg,,
hogy a "halálos végű szerencsétlenségért senkit
sem terhel a felelősség. Ennek alapján az elhunyt családjának megadták a temetési engedélyt. Kiss Molnár Sámuelt boncolás mellőzésével temetik eL
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Dr. Kopíowilz Károly
egyelem* tanár előadása
a szegedi Roíary Clubban

(A Délmagyarország munkatársától.) A szegedi
Rotary Club kedd esti társas összejövetelén dr.
Koqutomitz Károly egyetemi professzor tartott előadást a magyar térképekről. Ismertette a bécsi
hadi levéltárban kéziratban örzött első nagy térképmüvet az úgynevezett József császári térkén
pet, amely Magyarországot ezer lapon ábrizolia.
-»•rCKtmrrm
Aránylag primitív eszközökkel készült ez a térkép,
mégis az első olyan térképmű, melyet rendszerssf
helyszíni mérnöki munka alapján terveztek. A
községekben megszámlálhatok a házak, minden
község mellett lévő jegyzet felsorolja a lakosság
felekezetét, a nemesi kúriákat, a gazdasági épületeket, az utak mentén ott látjuk a kocsmákat,
a patakok mellett a malmokat. Feltünteti a térkép
a község határában az erdőket, mezőket, rétekst,
szőlőket. Látunk ezenkívül számos elpusztult kö¿.4 Délmagyarország
munkatársától.)
1926 dása ellenére beigazoltnak vette bűnösségét és zépkori faluhelyet templomromot, római és »avar«
novemberében történt, hogy a Báló.íéXz vena vádlott büntetett életét figyelembe véve ötévi
sáncokat, csupa olyan emléket, amely azóta a
déglőben mulatozott Horváth. József gazdálfegyházra ítélte.
kultura terjeszkedése következtében nyomtalanul
1
kodó. A fizetésnél Horváth nagyobb papír ,
eltűnt,
felforgatta az ekevasa, vagy elhordta építőSándor felebbezóst jelentett be az ítélet elpénzt vett elő, amit a vendéglőben tartózkodó
anyagnak a szomszéd falvak népe. Ha akkor
len és ügye kedden délelőtt a tábla Skultéty.
azt a parancsot adták volna ki. hogy irja meg.
Sándor Sándor iparossegéd is észrevett. Zártanácsa elé került.
valaki a XVIIi. század krónikáját, 100 kötetben
óra táján Horváth hazafelé indult. A Szívánvány-uccábao azután ismeretlen tettes megtáA tábla u j bizonyítás felvétele után a vádS- sem lehetett volna annyi becses adatot egybehordani, amennyit ez az 1000 térképlap magámadta, leteperte és 120 pengőjét
elrabolta. lott bűnösségét megnyugtató módón mm látta
ban foglal. De mégannyi írás sem tudott volna
A rendőri nyomozás során megállapították, beigazoltnak és ezért a törvényszék Ítéletéi
olyan hü képet adni az ország akkori állapotáról,
megsemmisítette és Sándor Sándort a vád alól
hogy a rablást Sándor Sándor követte el. Sánmint ez a térkép. Mert a térképek rajzolói igyedort letartóztatták, aki azonban tagadta bű- felmentette. A felmentő ítélet ellen a vád sem*
keztek lépésről-lépésre minden látható tárgyat n
nösségét. A szegedi törvényszék a vádlott taga- misé.gi panaszt jelentett be.
térképen feltüntetni és sejtelmük sem volt, hogy
az ország így elkészült fényképéről későbbi századok tudósai mi mindent leolvashatnak majd.
Csakhogy ezt a térképet egyetlen kézirati példányban hét lakat alatt őrizték a bécsi hadi
levéltárban. Hadi Htok volt a XVIII. században
és a bürokrácia a régi tiltó intézkedéseket hiven
betartotta másfélszáz esztendővel később is.
Eperjesi Kálmán szegedi főiskolai lanár és a
ha sikerül a bérleteket osszesjPiteni
szegedi egyelem ösztöndíjas hallgatói a bécsi leott maradna szeptember közepéin és igy a jövő véltárban elkészítették ennek a kézirati térképnek
(A Délmagyarország munkatársától.) Kickelszkg
f«nő dr. makói polgármester — mint tegnap je- évi uj színtársulatot Makó közönsége a szegedi közön- iényképmásolatát kézi színezéssel. Ma tehát az
séget megelőzve ismerhetné meg. A makói polgár- az örvendetes helyzet, hogy sikerült ennek a kézlentettük — hétfőn délután Szegeden tartózkodott
mesterrel abban állapodtunk meg., hogy két hét irati térképnek- egy példányát Magyarországra átés dr. Espsrsit János makói ügyvéd társaságában
múlva ismét átjön Szegedre és akkor, h.i lehet- menteni. A szegedi egyetemi földrajzi intézet birmeglátogatta hivatalában dr. Somogyi Szilveszter
séges, konkretizáljuk a megállapodást. Addig két tokában van jelenleg!.
polgármestert, akivel a szegedi sziutársulat makói
hetünk van, a szinház emberei átmennek Makóra
vendégszereplésének dolgairól tárgyalt- A DélmaTovábbiak során ismertette Kogutowitz profeszés megkísérlik a bérletek beszervezését, mert a
rtyarország keddi számában részletesen közölte a
szor a bécsi császári és királyi földrajzi intézet
bérlet az alapja minden lehetőségnek A társulat utolsó 50 esztendei földrajzi munkáját és bímakói polgármester nyilatkozatát, amely szerint
Makó közönsége nagy érdeklődéssel várja a sze- átküldéséről csakis akkor lehet komolyan beszélni, rálta e térképnek kivált a magyar Alföldre eső
gedi társulat érkezését és a hatóság minden lehet- ha megfelelő értékű bérletek szerzésével sikerül
lapjának hiányos voltát, elavultságát Előadása vébizonyos állandó jellegű bevételt biztositanunk a
séges áldozatra kész, hogy Makót végérvényesen
gén bemutatta a magyar térképészet legmodernebb
szinház számára. A makói polgármester a bérlet- tehnikával készült térképeit. Ezeknek alapja a
s szegedi szinház nyári állomásává tegye.
szerzési akció sikerében nagyon bizik, én is remé- repülőgépekről készült fénykép, ezeken csak az
Makó képviselői másfél óráig tárgyaltak Somogyi
lem, hogy az akció nem végződik fiaskóval.
van rajta, amit a helyszíni bejárás alkalmával a
polgármesterrel, aki erről a tárgyalásról most a
térképező felvenni szükségesnek tartott rajta van
A
polgármester
hétfőn
délelőtt
hosszú
ideig
tárkővetkezőket mondotta:
minden, amit a gép lencséje a fényképezőlemezre
gyalt dr. Pálfy József tanácsnokkal, a szinház
rajzolt. Ha ma)d száz esztendő múlva ezeket a
intendánsával
a
színtársulat
makói
vendégszerep— Konkrét eredménye a megbeszélésnek nincs
lésének kérdéséről, de egyéb szinházi dolgokról térképeket veszik elő tanulmányozás céljából, a
még, mert nem is lehet, hiszan ez csak olyan előlegtökéletesebb krónika áll majd a késői nemzedék
zetes tapogatózás volt. Annyi bizonyos, hogy Makó is. Erről a megbeszélésről azonban csak annyit
rendelkezésére,
ha addigra a kultura sok mindent
sikerült
megtudnunk
—
a
polgármester
ugyanis
nagyon szeretné lekötni a nyári hetekre a szegedi
nem volt hajlandó részletesebb nyilatkozatra —, fel is forgatott. Ezek a részletes légi térképek
társulatot, az is bizonyos, hogy mi szívesen elaz elmúlt kor képének tökéletes rekonstruálására
hogy a jövő évi társulat megszervezése volt a
fogadjuk ezt az ajánlatot, a kérdési még sem
nyújtanak módot. Ezért nagyjelentőségű a tehnikáfőtémája,
amennyiben
Tarnny
F.rnő
igazgató
már
ez a közös akarat dönti el, hanem az, hogy
nak ez az ujabb vívmánya.
megkezdte a szervezkedés előkészítő munkálatait
sikerül-e a makói kirándulás számára megfelelő
A professzort előadása végén megtapsolták.
anyagi bázist teremtenünk. A szegedi társulat Most sorba látogatja a vidéki színházakat, később
átmegy az utódállamok területére és az ottani
ugyanis igen nagy rezsivel dolgozik, ennek a rezsinek a behozását kell biztositanunk. A terv az, hogy anyagot vizsgálja meg. A szerződtetések megkeza társulat augusztus elsején menne át Makóra és désének ideje azonban egyelőre még bizonytalan.
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berendezett s z é p éttermek.

Kisebb-nagyobb termek.
Modern berendezésű szállodai szobák.
Hideg és melegvlzvezcték.
T e l e f o n és r á d i ó m i n d e n
szobában.
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