Borzalmas halálos szerencsétlenség
az Alsótiszaparton

4 kisvasul halálra gázolt egy alsótanyai gazdát, aki a vonaton utazott éa kiesett
a vágányokra
(A

Délmagyarország

munkát árs'dtól.)

Ked-

den a késő délutáni órákban halálos kimenetelű szerencsétlenség történt ax alsótiszaparti Back-malom előtt. Az Alsótanya felé
haladó gazdasági kisvasút agyongázolta Szüts
János

32 éves domaszéki

gazdálkodót.

A kisvasút menetrendszerű időben indult el
hatóra előtt a Rudolf-téri állomásról. Az egyik
harmadik osztályú kocsiban tanyájára utazott haza Szüts István Domaszék 433. szám
alatt lakó gazda fiával, Szüts Jánossal. Kevéssel a vonat elindulása után Szüts János felkelt a helyéről és kiment a folyosóra. A következő pillanatban a vonat nagyot zökkent és
megállott. Az utasok ijedten ugrállak le a
kocsikról. A vasúti személyzet rövidesen megállapította, hogy a szerelvényre kapcsolt utolsó
teherkocsi
kisiklott,
a vágányokon
keresztben pedig egy élettelennek
látszó ember feküdt. '
_

A vasutasok és az utasok megdöbbenve látták, hogy a gazdálkodó kinézésű ember hatalmas vértócsában haldoklik". Teste borzalmasan meg volt csonkítva. A vasutasok értesítették a mentőkét, akik azonban már nem
tudtak segíteni a szerencsétlen utason. Mire
a helyszínre értek, kiszenvedett. Közben leszállt a vonatról Szüts István is, aki az elgázolt emberben felismerte a fiát.
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valószínűség szerint Szüts János az egyik kocsiból át akart menni a másikba
és ekkor
eshetett ki a vágányokra,
ahol azután a vagonok kerekei halálra gázolták. A z utolsó te-
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vonat indulása után fia azonnal kiment a folyosóra és nem is tért vissza többé. Minden

étetik. Soraomélynek kiadó. FJrd
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Saját gyártmánya

A vnoat ezután tovább indult, ugy, hogy
a kiszállott rendőri bizottság már csak a holttestet és Szüts Istvánt találta a halálos Szerencsétlenség helyszínén. Wenctt József rendőrfogalmazó értesítésére azután megjelent a
színhelyen dr. Berze Árpád vizsgálóbiróhelyettes, dr. Vaday Viktor ügyész.
A nyomozás során semmiféle támpont nem
állott rendelkezésre annak a megállapítására,
hogy miképen történhetett a szerencsétlenség.
A szerencsétlen áldozat apja csak annyit tudott mondani, hogy mielőtt felszálltak a vofizé'
ható
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zonjltvánnval
herkocsi kerekei nem tudtak keresztülhaladni
a vágányokon keresztben fekvő, emberen, ez
a kocsi kisiklott
__
Az sincs azonban kizárva, hogy Szüts János A' lakbérek' leszállításáért beadott kérelem elesetleg öngyilkossági
szándékból
ugrott volna
intézése ugyanis a kisgyűlés hatáskörébe tarle a kocsiról, de ezt egyelőre nem lehetett meg- tozik, mivel pedig a felmondások' kérdését
állapítani.
november H-ig el kell intézni, a kisgyülésneld
A rendőri bizottság intézkedésére Szüts Já- még 14-e előtt le kell tárgyalnia az ügyet. A!
nos borzalmasan összeroncsolt holttestét a tőr- polgármesterhelyettes arra "kérte a főispánt^
hogy a kisgyűlés rendkívüli ülését tizenharma' vényszéki orvostani intézetbe szállították.
dikára, pénteken délután négy órára hivjai
össze.
.
A városházán elterjedt hfreK szerint ha-

Több mint félmillió pengőről
kell gondoskodni a városi főpénztárnak
Novemberben snlyos fizetési kötelezettségek terhelik a várost
A (A Délmagyarország munkatársától.)
November
•efcflfe előtt, mint ismeretes, kínos volt a helyzet a
^városházán. Szinte egy hajszálon m u l t hogy a
.tisztviselők és nyugdijasok elsején meglopták fize'üfeüket és lakbérilletményeiket. A főpénztárban
•ugyanis a szükséges négyszázezer pengőből csak
i^BO.OOO pengő gyűlt össze és ha a Szeged-Csongrádi
jJEakanékpénztár nem folyósítja az utolsó pillanat;fcan a százötvenezer pengő hitelt a városi alkalmazottak járandóságuknak csak a felét kaphatták
iVolna meg. Az utolsó pillanatban azonban megkapta a város a kölcsönt és igy elsején csorbitatlarral kielégíthették a tisztviselőket és; nyugdijasokat
Ez a hónap — ha lehetséges — még súlyosabb
lielyzet elé állítja a város fizetőpénztárát Igen
Isúlyos kötelezettségek teljesítése válik ugyanis most
esedékessé.
"
A Csongrádi Takarék áltál folyósított százötvenlézer pengőt a megállapodás értelmében a városnak
három héten belül, tehát legkésőbb november 21-ig
vissza kell fizetnie. November huszadikán lesz esegaranciával felvett Speyer-kőlvdékes az állami
csönők kamat és törlesztési részlete, ami körülbelül

fértkwik

160.000 pengőt jelent. A pénzügyminisztertől már
meg is érkezett a figyelmeztető leirat hogy a
városi főpénztár készítheti a pénzt. Huszadikán
és huszonegyedikén tehát nem kevesebb, mint
310.000 pengőt kell kifizetnie a városnak. De ebben a hónapban lesz esedékes a város földbirtoka
és házai után járó adó, 40.000 pengő. December
elsején a városi tisztviselők és nyugdijasok illeiményeire 240.000 pengő kell, ebben a hónaphan tehát
csupán ezekre a tételekre 590.000 pengőt kell fizetnie a főpénztárnak. Több, mint félmilliót
Érdeklődtünk Scnltéty Sándor főszánrvevflnél,
hogy lesz.e fedezet ezekre a súlyos kötelezettségekre
A főszámvevő a kővetkezőket mondotta:
— A költségvetési előirányzat szerint ebben a
hónapban különböző adók címén 350.000, a javadalmakból 160.000, a házbérekből 100.000, a földbérből 100.000, a forgalmiadó-részesedésből 35 000
pengő, összesen tehát 745.000 pengő folyik be. Arra
természetesen nem számithatunk, hogy ezek az
összegek teljes egészükben befolynak, de feltétlenül hiszem, hogy több pénze lesz a főpénztárnak,
mint amennyit ki ke ll fizetnie.
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bérházak lakói is és valószínű', hogy ha a város hatósága nem szállítja le megfelelő mértékben a lakbéreket, a lakők legnagyobb része felmondja

a drága

lakásokat.

A kisgyű-

lés elutasító határozata ugyanis általános efkedvetlenedést Keltett az érdekelt lakők" körében.
_
._,.._
.
A kisgyűlés eredeti határozatának megvált
toztatását indokolja az a belügyminiszteri leirat is, amely éppen kedden érkezett meg
Szegedre egy üzletbér-megállapitás ügyében.
A város egyik bérlője, Puzsin Miklós, aki az1
Onozó-féle vendéglő helyiségeit bérli, még az
év elején kérte háromezerhatszáz pengős évi;
üzletbérének leszállítását A kisgyűlés akkor!
ugy határozott, hogy a kérelmet teljesíti, a
vendéglő bérét háromezer pengőre száHitja
le, azonban csak november elsejétől kezdődőleg.'Ezt a határozatot Puzsin megfellebbbette a belügyminiszterhez részben azért, Mert
nem találta kielégítőnek a csökkentés mértékét, részben pedig azért, mert a város nem
május elsejétől kezdődőleg szállította le a
bért. A belügyminiszter most arról értesítette
a város hatóságát, hogy a kisgyűlés megfellebbezett határozatát feloldja, uj határozat
hozására

utasítja

a kisgyülést

és figyelmébe

ajánlja, hogy az űzletbérek már a kisgyűlés

Lakószíráfk készül a város bérházaiban
a magas lakbérek miatt
A templom-téri bérház lakói bejelentették, hogy ha nem mérséklik a házbért,
valamennyien felmondják a lakásokat
(A

Délmagyarország

munkatársától.)

A

szombati kisgyűlés, mint ismeretes, foglalkorzott a városi bérházak lakóinak lakbérleszálílitási kérelmével. Az együttesen, bérházankint
beadott kérelmeket a kisgyűlés általában elutasította, csak a szentháromság-uccai ház
egyes lakbéreit szállította le néhány százalékkal. Többek között elutasította a kisgyűlés a
plébánia-palota lakóinak kérelmét is. Ezek a
lakók husz százalékos bérmérséklést kértek.
Amikor értesültek a kisgyűlés elutasító határozatáról, ujabb közös beadványt intéztek a
város hatóságához és bejelentették, hogy abban az esetben, ha a város november
elsejétől
faezdődőleg nem szállítja
le legalább
tizenőt
\<százalékkal a lakbéreket, felmondási
jogukkal élnek és lakásaikát
a
lakbértörvényben
megállapított
időre
felmondják.

A városházán nagy konsternáciőt okozott

ez a beadvány, amelyet egy kividével a
templom-téri palota összes lakói aláirtak. A
közös beadványról csupán Menyhárt Gáspár
egyetemi tanár aláírása hiányzott. A beadvánv
tartalmát azonnal ismertették dr. Pálfy József polgármesterhelyettessel, afci sürgős átiratot intézeti dr. Aigner
és a rendkívüli
kisgyűlés

Károly
főispánhoz
összehívását
kérte.

Széchenyi

határozata

óta is lényegesen

csÓRtefntek az

egész országban, a vendéglős fellebbezése teh á t indokoltnak

látszik.

.

A belügyminiszter "álláspontja különben már
nem ismeretlen a város hatósága előtt Nem-!
régen döntött egy m'ásfk hasonló esetben, amikor azonban nem üzletbérlő, hanem városi
lakő volt elégedetlen a lakbérleszállítás mértékével és ezért fellebbezett a kisgyűlés határozata ellen. A' miniszter eZt a határozatot is
feloldotta és u j határozat hozatalára tftasitotta a várost hivatkozással arra, hogy a
lakbérek
minden
vonalon esnek 'és a város
hatósága sem tarthatja
fenn a
laháskónjunklur'ák idején megállapított
Véréltet.
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