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Halálos vasúti sismnciétleméi 
a doroismai állomásnál 

Egy tolató kocsisor nekifutott egy tejeskocsinak, összetörte és Masa Islvánnéj 
halálra gázolta — Busa Ilona életveszélyesen megsérült 

(A Délmagyarország munkatársától.) A do-
rozsmai vasúti állomás közelében lévő vasúti 
átjárónál hétfőn súlyos vasúti baleset tőrtént, 
amelynek eddig egy halottja van. A szerencsét-
lenség másik aldozata a közkórházban élet-
halál között fekszik. A szerencsétlenséget egy 
mozdony Délkűl haladó kocsi okozta. Az ál-
Irmás közelében lévő vasúti szárnyvonalon 
amelyet iparvágány néven ismernek, fával 
teli vasúti vaggonökat tolattak a munkások. 
Az egyik kocsisort a mozdonnyal megtolatták 
és a több vapgonból álló kocsisor zajtalanul ro-
hant az átjáró felé, ahol ugyanakkor igyeke-
zett Szeged felé egy egylovas tejeskocsi. 

A kocsin két nő ült, amint később kiderült, 
a 27 éves M a s a Istvánné és a 28 éves B u s a 
Ilona. Az előbbi domaszéki, az utóbbi dorozs-
mai lakós. Tejet vittek Szegedre. Masa Ist-
vánné hajtotta a lovat és valószínűleg nem 
vette észre a sebesen közeledő kocsisort, mert 
felhajtott a sínekre. A kocsik éppen abban a 
pillanatban érkeztek oda, amikor a tejeskocsi 
a két sín között volt. 

Az első vagon elkapta a tejeskocsit és a szó 
szoros értelmében maga alá rrvfirte. Masáné és 
Busa Ilona a sinek közé kerültek, mégpedig oly 

szerencsétlenül, hogy Masánén több kocsi át-
ment. 

A kerekek a felismerhetetlen ségig összeron-
csolták a fiatalasszony testét Mire a szeren-
csétlenséget észrevették, a kocsisort megállítot-
ták, addigra Masa Istvánné már halott volt 
Busa Ilona is szerencsétlenül esett a kerekek 
alá. a jobblábát tőből lemetszették. 

A borzalmas szerencsétlenség nagy riadalmat 
okozott a munkások között. Az állomásról azon-
nal telefonáltak a mentőknek, akik Busa Ilo-
nát beszállították a közkórházba, ahol meg-
operálták. A helyszínre kiszállott a rendőri bi-
zottság, valamint dr. B e r z e Árpád vizsgáló-
biróhelyettes a nyomozás, illetve a vizsgálat 
megejtése végett. A vizsgálat fogja kideríteni, 
hogv a szerencsétlenségért terhel-e valakit gon-
datlanság; hogy történt az, hogy a tejeskocsi-
val át lehetett hajtani, holott ott tolattak és 
miért nem volt semmiféle jelzés, ami figyelmez-
tette volna a szerencsétlenül jártakat a ve-
szélyre. 

A vizsgálóbíró a munkásokat tanukul azon-
nal megidézte a vizsgálóbiróságra és még hét-
főn hozzálátott részletes kihallgatásukhoz. 

Értekezlet a belügyminisztériumban 
az egyetemi építkezések Oayében 
A minisztérium fizetésre szölfffa fel a várost — A város nem fizet addig, míg 

az építkezéseket be nem fefezlk 

(A Délmagyarország munkatársától.) Hétfőn 
délelőtt a bélügyminisztériumban tanácskozást 
tartottak Szeged egvetemi építési hozzájárulása 
ügyében. A tárgyalásokra a belügyminiszté-
riumból táviratilag hivták meg a város képvi-
selőit és hétfőn reggel dr. Pálfy József polgár-
meste-helvettes Scullély Sándor főszámvevővel 
Budapestre utazott, hogy a tanácskozásokon 
Szeged érdekeit képviseljék. 

A polgármesterhelyettés és a főszámvevő Bu-
dapestről hétfőn aélután érkezett vissza Sze-
gedre. A tanácskozásokról dr. Pálfy József a 
következőket mondotta a Délmagyarország 
munkatársának: 

— A tárgyaláson megjelent a kultuszminisz-

térium képviselője is. A város egvetemi épí-
tési hozzájárulásáról tárgyaltunk és a két mi-
nisztérium megbízottai ragaszkodtak ahhoz, 
hogy Szeged fizesse meg még fennfálló tarto-
zását. Ezzel szemben mi hangoztattuk, hogy a 
város jelenlegi helyzetében nem képes fizet-
ni, de kü lönbén is előzőleg az államnak be kel-
lene fejezni az egyetemi építkezéseket. Meg-
oldás nem jött létre, ugv lát szik fizetnie, vagy 
legalább is törlesztenie kell a városnak, b á r 
nem tud juk , hogyan és miből. 

Kijelentette még a polgármesterhelyettes, 
hogv az egyetemi tartozás ügyében rövidesen 
újból tanácskozás lesz a belügyminisztérium-
ban. 

Véres sszereltni tirtima 
A béres megostromolta ax eqyedOI maradi asszony sxobdfát, 

mafá a gaxáa &axatérése alán öngyilkosságot Követeti el 

(A Délmagyarország munkatársától.) Bat-
tonya közelében fekvő tanyák között hétfőre 
virradó éjszakán véres szerelmi tragédia tör-
tént. Gergelv István 26 éves béres gazdájának 
feleségét üldözte szerelmével. Az asszony több-
ször megfenyegette a bérest, hogy szól a fér-

Jének, de Gergely azzal fenyegetőzött, hogy ak-
:or az egész családot lemészárolja. így azután 

az asszony nem mert említést tenni a férjének, 
mert félt a béres erőszakos természetétől. Va-
sárnap este a gazdálkodó eltávozott hazulról 
hogy a közeli tanyáha menjen borozgatni. A 
béres egyedül maradt a tanyán az asszonnyal. 

Gergely József 8 óra táiban bekopogott és 
arra kérte az asszonyt, hogy eressze be. A gaz-
dálkodó felesége azonban érre nem volt haj-
landó, mire a béres baltával valósággal meg-
ostromolta az ajtót. Már-már sikerült hetörriie 
az ajtót és b"haiolni a félelemtől remegő asz-
szonyhoz, amikor a gazda hazaérkezett. Ami-
kor a béres megpillantotta a gazdát eldobta 
a baltát és menekülésre fogta a dolgot. 

A gazda vadászfegyverével üldözőbe vette a 
bérest Gergely József vad rohanással mene-
kült gazdája elől és amikor látta, hogy a gazda 
előbb-utóbb utoléri, kirántotta a kését és szi-

Ernyő, nap- és esernvSiavítást. áthúzást 
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venszurta magát. Mire a gazdálkodó odaért, 
ahol a béres összeesett, Gergely József már 
halott volt. A tragédia ügyében megindult a 
nvomozás. 

TrockIJ Marseilleben 
Marseille, julius 24. Trockij hétfőn délelőtt 

a Bulgaria gőzös fedélzetén Istambulból Mar-

seillebe érkezett Egyik barátja motorbárkán a 

hajó elé ment és kíséretével együtt a kikötő 

egyik távoleső pontján tette partra. 

A Tisza halottai 
(A Délmagyarország munkatársától.) Jelen-

tette a Délmaguarország, hogy a mult hét vé-
gén horgászás közben á vizbe fult Budanovits 
Gyula 53 esztendős nyugalmazott vasúti főtiszt. 
A holttestet alásedorta a viz a közelben álló 
uszályhajók alá. Buianovits Gyula holttestét 
hétfőn kivetette a Tisza nem messze attól a 
helytől, ahol a tragikus végű baleset történt 
Beszámoltunk Fenyszeli János gépész két kis-

fiának halálos tragédiájáról. Az egyik kisfiú 
holttestét még szombaton este megtalálták, a 
másikat hétfőn délelőtt találták meg a tápéi 
komp közelében ott, ahol a szerencsétlenség 
történt 

Csődöt nyitottak 
Stelczer győri főügyész 

vagyonára 
Győr, julius 24. Dr. S t e l c z e r Mátyás vár-

megyei tiszti főügyésznek, valamint feleségé-
nek vagyonára a győri törvényszék mint csőd-
bíróság megnyitotta a csődöt A letartóztatott 
főügyésznek Levélen és Oroszvárott van ingat-
lan vagyona, mig ingó vagyonának főrésze a 
győri és levéli lakás berendezése és a föld ter-
mése. Az egész vagyon közelsincs akkora ér-
tékű, mint amekkora a bejelentett kárösszeg, az 
ingatlanok meg is vannak terhelve. 

Kulturvonat Budapestre 
Igen tisztelt Szerkesztő url Engedje meg, 

hogy becses lapjában az alábbi sorok napvilá-
got lássanak. Vasárnap a Dunaszövetség ren-
dezésében úgynevezett Kulturvonat indult Buda-
pestre, amelyen való részvételre nagy plakátok 
hívták fel a közönség figyelmét s a Délmagyar-
ország, valamint az Uj Nemzedék egy héten 
keresztül nagy propagandát fejtett ki a kultura 
érdekében. A propagandának leghathatósabb 
érve az volt, hogy oda-vissza az útiköltség 6 
pengő 40 fillér. A szövetség egyéb célt nem is 
jelölt meg és teljes tájékozatlanságban hagyták 
a nagyközönséget ¿tekintetben, hogy tula jdon -
képen miért is megy ez a vonat Budapestre 
és milyen tekintetben szolgálja a kulturát és 
főleg ¿tekintetben merüLt a Dunaszövetség te-
kintetes vezetősége mély hallgatásba, hogy a 
filléres vonatok szokásos 4 pengő diján felül 
szedett 2 penő 40 fillért mily célból szedte és 
milyen ellenértéket nyújt érte. Ugylátszik 
azonban a hallgatásnak meg is volt az oka, 
mivel a vonat indulásánál kitűnt, hogy a kultur-
vonat indításának nem volt egyéb celia. mint-
hogy párszáz pengőt keressenek. 

Ugyanis vasárnap reggel félhat órára hirde-
tett induláshoz megjelent közönséget az a kel-
lemetlen meglepetés érte, hogy a „kulturvonat" 
rendezői előálltak azzal a szerény kérelemmel, 
hogy csak abban az esetben indítják el a vona-
tot, ha minden utas ráfizet a 6 pengő 40 fillé-
res jegyre még í pengőt, vagyis a k pengőn fe-
lül most már 3 pengő W fillért szedtek be a 
közönségtől, mivel a közönség i-ár zúgolódva 
és felháborodva a kulturától igen távol álló ezen 
eljárástól, fizetett, mert ugy gondolkozott hogv 
a rendes menetdíj helyett még mindig csak 7 
pengő 40 fillért kell fizetnie. Miután az 1 pen-
gőket a rendezőség szépen összeszedte, — töb-
bé hirt nem adott magáról és a kulturáról tel-
jesen megfeledkezett. 

Szeretném jelen soraimmal az illetékesek 
figyelmét felhívni arra, hogy legalább most, a 
vonat után állapítsák meg, nogy miért indítot-
ták ezt a vonatot, miért volt ez a kulturvonat s 
miért történhetett meg a vonat indulása előtt 
a fenni vázolt minősíthetetlen és szokatlan je-
lenet. 

Tisztelettel: (Aláírás). 

• 
A fenti levélhez csak azt tartjuk szükséges-

nek megjegyezni, ho^y a Délmagyarország a 
üunaszövetség felkérésére vállalta a vonat je-
gyeinek árusítását és az utazni kívánó közönség 
helyzetének megkönnyítése érdekében. Ami 
vasárnap reggel közvetlenül a vonat indulása 
eiőtt az állomáson történt, példa nélkül áll: 
egy erkölcsi testület részéről megmagyarázha-
tatlan. érthetetlen és q legnagyobb mértékben 
elitélendő. Megmagyarázhatatlan az a tény, hogv 
a rendezőbizottság lehetetlen helyzetbe hozta a 
vonat utasait és közvetlenül az indulás előtt 
szinte megterhelte őket a sehol sem jelzett, 
az előzetes tájékoztatókba és hirdetményekbe 
fel nem vett és be nem állított tulköveteléssel. 
Az illetékes tényezőknek ki kell vizsgálni ezt 
az ügyet és meg kell tenni a szükséges lépé-
seket. hogy hasonló esetek a jövőben elő ne 
fordulhassanak. 
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