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lovasrohammal9 pisskatusi: 
szuronnyal verték síét a csendőrök 

a dorozsmai munkanélkülieket 
A csendőrség felbujtók utón nyomoz — Egy munkásasszonyí hathónapos csecse-

mőiével egyfllí beszállítottak a szegedi ügyészségre 

(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 ) 
Dorozsmán a helyzet ma még talán súlyosabb, 
mint .addig volt. Az éhes, lerongyolódott embe-
reK százai várják a munkál. A községben csend-
őrök eirkálnak és minden csoportosulást szét-
zavaniak. Ha három asszony megáll valahol, 
azonnal ott terem a csendőr és líaíiaküldi őket. 

A munkanélküliek kétségbeesett harcának egy 
letartóztatottja van, Godó Lajosné személyében. 
Az asszonyt a csendőrök kedden, egy felvonulás 
után vették őrizetbe és szerdán beszálilíouák a 
szegedi ügyészség fogházába. A keddi felvonulás 
részleteiből még csak most váltak ismeretessé. 

A felvonulásnak az volt az előzménye, hogy 
az előtte való szombaton a község természetbeni 
segélyt osztott ki a munkanélküliek kőzött. A 
kiosztott liszt, burgonya és kenyér csak eg3'-két 
napra volt elegendő a családoknak. A községházáról 
szombaton azzal küldték el a tömeget, hogy jöjje-
nek kedden és ha munkát nem is, pár kiló bur-
gonyát és kenyeret majd kapnak. Kedden délután 
meg is jelent a községháza előtt mintegy 150— 
200 főnyi csapat, amely nagyobbrészt asszonyokból 
állott. Egy ideig várakoztak, később Joó József 
községi biró kijelentette, hogy nincs se kenyér, 
Be munka, menjenek haza. Amikor a tömeg nem 
mozdult, azt a tanácsot adta, hogy menjenek a 
főszolgabíróhoz és kérjenek tőle munkát. A csapat, 
amely addigra mintegy 3—400 főre szaporodott, 
megindult a főszolgabírói hivatal felé. A tömeget 
feltűzött: szuronyu csendőrök kisérték. Rácz Rudolf 
főbírót egy kisebb csoport kereste fel. A főbiró 
azt a választ adta, hogy Lillafüreden tud munkát 
odni 50 személynek, tessék elmenni Lillafüredre. 

Közben, amig a kis csoport a főbíróval tár-
gyalt, « tömeg is elérkezett a hivatal elé. A 
csendőrök, akik a felvonulókat kisérték, hirül vit-
ték vitéz Szakállházy József alhadnagynak a tömeg 
közeledését, úgyhogy mire a munkanélküliek 
a hivatal elé értek, már gyalogos és lovascsend-
őfök rajvonala várla őket. Amikor a csendőrök 
megpillantották a tömeget, lekapták vállukról a 
szuronyos fegyvert és a tömegre szegezték. A 
munkanélküliek még pár lépést tettek, mire Sza-
kailházy alhadnagy kardot rántott és a Iovas-
csendó'rök élén belegázolt a tömegbe. A roham 
nagy pánikot idézett elő. Mindenki fejvesztetten 
menekült a csendőrlovak elől. Azokat, akik nem 
siettek eléggé, a csendőrök puskatussal verték. 
Hatalmas; ütést kapott a mellére Fajkó Antalné, 
az egyik munkanélküli felesége. Palócz Istvánt 
az egyik csendőr sebezte meg szuronyával. Jám-
bor Mihálynét pedig az egyik ló sebezte meg 
súlyosan. A csendőrök pár perc alatt megtisztí-
tották a hivatal környékét a munkanélküliektől, 
azután hozzáláttak a felbuj'ók kinyomozásához. 

Tudomásunkra jutott, hogy Godó Lajosnéj aki 
férjével, 6 hónapos csecsemőjével együtt már a 
múltév októberétől éhezik, útközben, szinte.önkívü-
leti állapotban kiabálta: 

— Gyertek magyar anyák, kérjünk kenyeret! 
Azt mondják, hogg mi. merít heiiük meg Magyar-
országot. ., _ 
A csendőrattak után pedig azt mondotta: 

— Azt érdemeljük meg, hegy csendőrökkel gá-
zoltassanak össze?... Hogy tegyük naggyá Ma-
gyarországot f 

Délután 5 órakor megjelentek Godóékrál a 
csendőrök és elvitték az asszonyt a laktanjíba. 
Annyi ideje sem volt, hogy 6 hónapos cfec^eiuőjét 
magával vigye. A siró gyermeket későhb vitték 
utána a laktanyába, ahol az éjszakát is töltötte. 
Godőnét szerdán reggel beszállították a szegedi 
ügyészség fogházába. Godó Lajosnét a csendőr-
ség azzal vádolja, hogy a kommunizmust és Kun 
Bélát élt§ítej lázította a tömeget, rombolásra uszí-
tott, ___ ' ~ 

Csütörtökön délelőtt mintegy "8—9 asszony 3ött 
be Dorozsmáról az ügyészségre megmondani, hogy 
alaptalanul vádolják a beteg asszonyt Természe-
tesen sem a vizsgálóbíró, sem az ügyészség nem 
hallgathatta meg őket, de azért ők kitartottak a 
folyosón addig, amig az asszonyt meg nem villait-
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hatták. Eljött Godó Lajosné férje is, azonban nem 
kapott engedélyt arra, hogy felejggével — anpak 
kihallgatása előtt — beszélhessen. 

Délelőtt 11 órakor egy csendőrtiszt és Szakáll-
házy alhadnagy megjelentek az ügyészségen, majd 
a vizsgálóbírót keresték fel és informálták a do-
rozsmai nyomozás eredményéről. F.kkor méT ott 

üldögéltek a dorozsmaiak a folyosón. Amikor az 
alhadnagy megismerte őket, hogy dorozsmáiak, 
ügyészségi szolga azonnal, utasítást kapott, hogy 
távolítsa el őket. _ . .. 

A Délmagyarország munkatársa beszélt á szo-
morú küldöttséggel. Godó Lajos, a ..következőket 
mondotta: „ 

— Borzasztó nyomorban élünk. Október 'óta 
nem volt kenyér az asztalunkon, csak ugy, ha 
valaki megszánt mindet Feleségem négy év óta 
súlyos beteg w.. 

Értesülésünk szerint a csendőrség azzal ma-
gyarázza a tömeg megrohamozását, hogy a fel-
vonulók be akartak tömi a községházára. A csend-
őrség Godóné letartóztatásával még nem zárta le 
a nyomozás„t. hanem tovább kutat a felbujtók 
után. 

MegUeszzSiélc 

a l e u i p l o m - l é r p l a n i r o s z á s á l 
A kultuszminiszter fttvenezer pengőiét csak racionális mun-

kára iordiüfiatja a város 

(A Délmagyaror-szág munkatársától.) Dr 
Somogyi Szilveszter polgármester csütörtökön 
reggel Budapestre utazott azzal a küldöttség-
gel, amely Szeged és a környékbeli községek 
nevében a földmivelésügyi minisztertől kér 
sürgős segítséget a munkanélküliség enyhí-
téséhez. A küldöttség a Dongér—tiszai vadvíz-
gyűjtő csatorna kiépítésének haladéktalan el-
rendelését kéri. Erre a csatornára különben is 
már régen szükség van, mert a Tisza—Duna 
közének, vadvizeit másképen nem lehet leve 
zetni. 

A szegedi munkanélküliség frontján a hely-
zet különben változatlan. Klebelsberg Kunó 
kultuszminiszter csütörtökön délelőtt közvet-
lenül a mérnöki hivatalt hi'ta föl telefonon 
és közölte, hogy az egyelemi építkezések ter-
hére engedélyezett ötvenezer pengőt a város 
csak racionális munkálatok elvégzésére for-
díthatja, olyan munkálatokra, amelyek kap-
csolatosak az egyetemi építkezésekkel. 

A* polgármester a kultuszminiszter keddi te-
lefonálása alapján — mint ismeretes — a Jó-
zsef főherceg-tér feltöltését rendelte el azzal 
az utasítással, bogy a mérnöki hivatal a vmsuti 
híd lábánál lévő földbányából talicskázíassa a 
felfogadandó munkanélküli kubikusokkal a 
földet a feltöltésre váró térre, ha pedig ez a 
földbánya a Tisza magas vízállása miatt mé:_f 

víz alatt állna, akkor egyelőre azt a földmeny-
nyiséget talicskáztassa a József főherceg-térre, 
amely a Templom-tér rendezése következtében 
ott feleslegessé válik. A Templom-tér nívóját 
ugyanis a rendezési terv értelmében tizenöt-
húsz centiméterrel lesülyesztjk. A talicskázás, 
mivel többszázméteres útról lenne szó, igen 
sok munkaidőt emésziene föl és a munkálatot 
irracionálissá tenné. A kultus-rT.i Mszter csü-

törtöki telefonüzenete értelmében most meg-
változott ez a munkaterv és a mérnöki hivatal 
ugy intézkedett, hogy a feltöltéshez szükséges 
földmennyiséget nem talicskával, hanem lófo-
gatu fuvarral szállítják a helyszínre. Mivel 
a vasúti hid melletti földbánya egyelőre viz 
alatt áll, a József főherceg-tér feltöltését né-
hány nappal elhalasztották, a fölfogadott mun-
kásokkal a Ternplom-tér planirozását kezdték, 
meg. 

A polgármester felhívására szerdán reggel 
hét órakor a Lechner-téren közel kétszáz mun-
kanélküli jelentkezelt iele talicskával, másik 
fele ásóval, lapáttal. A jelentkezőket a mér-
nöki hivatal azonnal munkába állította. Csü-
törtökön ujabb rrunkáscsoport jelentkezett 
munkáért, ma kétszáznegyven ember dolgozik 
ezeknél a földmunkálaíoknál. 

A jövő héten 150 kubikust állit 
munkába a város 

A hatósági munkaközvetítő közli, hogy a 
jövő héten ujabb 150 talicskával rendelkező, 
munkás kap munkát. A hatósági munkaközve-
títő ezúton hívja fel azokat a munkásokat, 
akik februárban és márciusban a városi inség-
munka során talicskával dolgoztak, hogy mun-
kába való behívásuk végett jelentkezzenek leg-
később szombat délig a munkaközvetítő hiva-
talban. 

Érdekes és mostanában "szokatlan megbízást 
kapott egyébként a hatósági munkaközvetítő. 
Egyik török likőrgyár dr. Tonelli Sándor ka-
marai főtitkárhoz levelet intézett, amelyben 
egy nőtlen kádársegéd ajánlását kérte. A fő-
titkár közölte a gyár kivánságát a hatósági 
munkaközvetítővel, ahol a jelentkezők közül 
fognak választani. 

Fehér nárciszok közé temették el 
Fischer Ágnest 

helúihatatian tömegű gyászoló előtt 
(A Dé'magyarország munkatársától.) Fischer. 

Ágnes megrázó tragédiája városszerte mély 
részvétet keltett. Mindenütt a rajongó és ideá-
lis lelkű 19 éves urileány megdöbbentő ön-
gyilkosságáról beszélnek. Szülők, ismerősök, 
barátok állnak érthetetlenül a tragédia előtt. 
Fischer Agi végtelenül szerény volt, aki akkor 
is tiltakozott, amikor u j tavaszi kabátot akar-
tak neki venni. _ 

— Amig másnak nincs, n^kem sem kell, — 
mondotta. , _, „ _ 

A hivő lélek "buzgóságával járt-kelt, taní-
tott, 'elkesitett és maga is tanult. Legnag} obb 
őrör>e az volt, ha maga köré gyűjthetett 8—10 

Korsó Mozi 
Greta Garbó *>2ahn Gilbert PUTTY LIA«. LARS HANSON 
n»gy fllmje: Végzet. Azonkívül: Burleszkek. 
Előadások kezdete 5, 7, 9, vasár- *• (i^nepnap ? S, 7. 9 Arakor 
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nagy attrakciója: S z a b a d s á g , s z e r e l e m. 
Azonkívül: Burleszkek. 

Előadások kezdete 5, 7, 9, vasár- ós íinnopnap 3, 5, 7. 9 órakor 

apró gyermeket, akikkel elindult a Szeged-
környéki falvakba, erdőkbe, ligetekbe. A Pro 
Palesztina Szövetségnek is buzgó hive volt. 
Nem tudott azzal a gondolattal megbarát-
kozni, hogy álmai nem válhatnak valóra. A' 
meghasonlott lélek nem tudta feltartóztatni 
a végzetet: Fischer Agi inkább a hajájt válasz-
totta a dorozsmai síneken.! 

Borongós, őszvégre emiékéztető délután te-
mették el Fischer Ágnest. Hosszú kocsisorok, 
autók, villamosok öntötték a tömeget a sír-
kertbe. Ember ember hátán szorongott, száz-
számra szorultak ki a szertartási teremből a 
gyászolók, öt órakor mozdulni sem lehetett 
a cinteremben. A fekete lepellel letakart egy-
szerű koporsót elborították a fehér virágok; a 
rengeteg csokor, koszorú el sem fért. A kis 
barátok és barátnők remeűo aikakkal állták 


