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Felrobbantotta magái egy szerelmes legény 
A robbanás egyik lábéi leszakította 

(A Délmagyarorszdg munkatársától.) Borzalmas 
módját választotta az öngyilkosságnak egy vásár-
helykörnyéki tanyán szolgáló béreslegény. A 24 
éves Kopasz Ferenc hosszabb idő óta udvarolt egy 
leánynak. Kopasz tőbbizben megkérte a leány 
kezét, aki azonban elutasította. A béres néhány 
nappal ezelőtt még egyszer kisérletet tett, de 
eredményt most sem ért el, sőt a leánytól meg-
tudta, hogy egy másik legénynek a menyasszonya 
lett Kopasz Ferenc azzal vált el a leánytól, hogy 
ezt nem tudja elviselni és öngyilkos lesz. 

Tegnap este a tanyabeliek szörnyű robbanás 
hangjára lettek figyelmesek. Az istálló háta mögé 
rohantak, ahonnan a robbanás hallatszott. Itt talál-
ták meg Kopasz Ferencet, hatalmas vértócsa kö-
zepén. Rövidesen kiderült, hogy a béres öngyil-
kossági kisérletet követett el egészen szokatlan mó-
don. 

Kopasz Ferenc gazdájától' nagyobb mennyiségű 

puskaport lopott el. Ezt erősen lefojtotta, azután 
elbújt az istálló háta mögé és végrehajtotta az ön-
gyilkosságot A lefojtott puskaport két kő közé 
helyezte, meggyújtotta a kanócot és ráült a kőre. 
Igy várta be a robbanást Néhány másodperc alatt 
a kanóc lángja elérte a puskaport és felrobban-
totta. A detonáció ereje a legényt néhány méter-
nyire dobta el. 

A tanyára kihívott orvos megállapította, hogy 
a béres súlyosan megsérült. Egyik lábát térdből 
szakította le a robbanás ereje, « kőstilánkok pe-
dig számos apróbb sebet ejtettek testén, fején. 
Az eszméletlen legényt még az éj folyamán be-
szállították a közkórházba. A legény itt néhány 
percre magához tért és elmondotta, hogy azért 
választotta az öngyilkosságnak ezt a módját, hogy 
biztosan meghaljon. A legény felépüléséhez kevés 
a remény. 

Abbahagyták 
a Somogyi-telepi kövezést 

Munkáskflldöttség a városházán 

fA Délmagyarország munkatársától.) Né-

hány héttel ezelőtt hosszas könyörgésre a vá-
ros hatósága végre elrendelte a Somogyi-
telepen a kövezést. Néhány uccában le is 
rakták a gyalogjárókat, de a munka a hús-
véti ünnepek előtt félbeszakadt. A' munka 
abbahagyásának a márciusi áradás volt az 
oka, a Maros megduzzadt vize ugyanis el-
árasztotta azokat a partrészeket, amelyekről 
a vállalkozó a kövezéshez szükséges homokot 
fuvaroztatta a telepre. 

Szerdán délelőtt a kövezőmunkások és a 
telepi lakosok küldöttsége jelent meg Berzen-
ezey Domokos műszaki főtanácsosnál, a mér-
nöki hivatal vezetőjénél. A kövezőmunkásokat 
Iritz Béla törvényhatósági bizottsági tag, a 
telepieket Széli József plébános vezette. El-

mondották, hogy körülbelül száz kővezőmun-
kás maradt a munka félbeszakítása miatt ke-

reset nélkül, pedig a Marospart elárasztása 
nem indokolja meg a munka abbahagyását 
A vállalkozó ugyanis valamivel följebb hasz-
nálható homokbányát találhat, igaz ugyan, 
hogy kiadásai igy néhány százalékkal emel-
kednek, de a város a vállalati szerződésben 
nem irta elő, hogy honnan szállítsa a köve-
zéshez szükségs homokot. Arra kérték a mű-
szaki főtanácsost hogy kötelezze a vállalko-
zót a munka folytatására. 

Berzenczey főtanácsos kijelentette a kül-
döttség előtt h°gy a kívánságot indokoltnak 
tartja, a szükséges intézkedéseket megteszi és 
valószínűnek tartja, hogy egy héten belül 
sar kerül az abbahagyott munka folytatására. 

Báró Forsf er Mária halálos szerencsétlensége 
Budapest, április 8. Báró Forster Máriát báró 

Forster Jenő leányát, aki a húsvéti ünnepeket 
rokonainál, gróf Teleky Józsefnél Szobon töltötte, 
húsvét hétfőjén kalálosvégdt báleset érte. Báró 
Forster Mária a szőlőskertben revolverrel célba-
lőtt, közben a revolver elakadt és a bárónő, aki 
azt hitte, hogy a fegyverből minden töltést ki-
lőtt, egy kulcs segítségével kifeszítette a závárt 

Munka közben a revolver félrecsúszott és elsült 
A golyó átfúrta a bárónő gyomrát is a bordái 
közi fúródott. Báró Forster Máriát gépkocsin Bu-
dapestre szállították, ahol Ádám professzor távol-
létében dr. Szabó tanársegéd megoperálta. Kedden 
még remélték, hogy a beteg felépül, de oérmérgezés 
lépett fel és ennek következtében a bárónő szer-
dán reggel meghalt. 

Húsvéti locsolkodás közben 
a kútba esett és megfulladt egy 12 éves leány 
(A Délmagyarország munkatársától.) A földeáki 

csendőrség szerdán tragikus halálesetről tett je-
lentést a szegedi ügyészségnek. Kotor Mihály gaz-
dálkodó 12 esztendős Piroska nevü leánya ked-
den este beleesett a tanya udvarán álló kútba és 
mire kihúzták, halott volt. 

Kedden délután, amikor a gazdálkodóék nem 
tartózkodtak otthon, több fiatal legény ment be 
a tanyába. Húsvét harmadnapján szokásban van, 
hogy a leányok locsolják meg a legényeket A kis-
leány is igy akart tenni. A kútból vizel húzott 
fel és abból locsolta le a fiukat Hosszabb Ideig 
játszadoztak igy. A kisleány újra leeresztette a 
vödröt és amikor ismét fel akarta húzni, a kut 
kerítése beszakadt és a kisleány hangos sikoltás-
sal lezuhant a kútba. Az udvaron tartózkodó 

gyermekek a szerencsétlenség láttára megijedtek 
és ^helyett, hogy a leány segítségére siettek volna, 
elszaladtak. Csak később jutott eszébe valamelyik-
nek. hogy fellármázza a szoniszc.lókat akik az-
után nagy üggyel-bajjal kihúzták a leányt a kút-
bó l A leány addigra megfulladt. 

A megállapítások szerint Kotor Piroska esés 
közben elájult, fejéi beütötte a kut oldalába és 
azonnal elmerült a vizben. A szülők esak akkor 
értesültek a halálos szerencsétlenségről, amikor 
késő este hazatértek. Araikor az anya megtudta, 
hogy mi tőrtént, maga is a kútba akarta vetni ma-
gát. Ugy kellett lefogni, nehogy megölje magát 
A halálos szerencsétlenség ügyében a csendőrség 
megindította a nyomozást 
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Zátonyra futott a Berengaria 
London, április 8. A világ legnagyobb hajója, a 

Cunard-társaság Berengaria nevű gőzöse estefelé 

Southampton közelében zátonyra futott. Erélyes 

eHengőz dacára több órai munkával sem sikerült 

a gőzöst kiszabadítani. Csak ma reggel tudták, 

hat vontatögőzös segítségévet « Bereugariát el-

mozdítani arról a helyről, ahol megfeneklett A 

balesetet a rendkivül sürft köd okozta, amely miatt 

a hajó még nem tudott befutni Sonthamptamh*. 

Az amalőr-kőmlves, 
aki alulról 

kezdi bontani a házal 
Az Összedőli épület rázuhant a mun-

kásokra 

(A Délmagyarország munkatársától.) k szegedi 

törvényszék ViW-tanácsa szerdán tárgyalta Döm-

södi Imre szentesi béres bünügyét. Dőmsődi Kovám 

Ferenc gazdálkodónál állott alkalmazásban. A mult 

év őszén a gazda megbízta Dömsödit és két másik 

béresét, hogy bontsák le a régi istállót, amely ösz-

szcdüléssel fenyeget A béresek hozzáláttak a mun-

kához, Dömsödi irányítása mellett A béres elő-

ször is ugy rendelkezett, hogy a falat támaszló 

két gerendát húzzák ki. Amikor ez megtörtént, 

a legények Dömsödi kezdeményezésére, alulról 

kezdték bontani a falat. Alig szedtek ki a falból 

egy-két téglát, a rozoga épület megingott és le-

zuhant. Dőmsődi és egy másik béres idejében 

elugrott, Mészáros Pált azonban elérte a zuhanó 

fal és súlyosan megsebesítette. 

Dömsödi Imre ellen gondatlanságból okozott sú-

lyos testisértés miatt indult bűnvádi eljárás. A 

szerdai tárgyaláson a béres azzal védekezett, hogy 

azért kezdték alulról bontani a házat, mert féltek 

felmászni a rozoga épületre, nehogy az alattok 

összedűljön. Több tanu kihallgatása után a biróság 

ítéletet hozott, amelyben bűnösnek mondotta ki 

a bérest és 30 pengő pénzbüntetésre Ítélte. Az 

Ítélet jogerős. 


