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Vakmerő merényletet kísérelt meg
egy fiatalember
a budapest-szcgcdi gyorsvonat ellen

Farkas József 22 éves kereskedősegéd talpfát fektetett a sinekre — A
s'kos, havas pályán szerencsés véletlen akadályozta meg a végzetes
szerencsétlenséget — A talpfa a kerekek és a hókolró közé szorult,
a mozdony azonnal megállott
A tettest letartóztatták — Levélben jelentette be a merénylelkisérleíef,
amely után öngyilkosságot akart végrehajtani
(A Délmagyarország
munkatársától)
Tegfigyelte, hogy m i fog történni
nap éjszaka a Budapest felől fél 10 órakor
A vonat vágtatva közeledett. Egyszerre csak
érkező gyorsvonat ellen merényletet
kísérelt
nagy zökkenést hallott, majd látta, hogy a
meg egy fiatalember. A merénylet az állomás vonat pillanatok
alatt megáll.
Tudta,
hogy
személyzete, de főleg az utasok körében nagy
komoly baj nem történ*. Futásnak eredt és a
ijedelme«! keltett, jóllehet az első percekben
mezőkön keresztül hazatért Szegedre, öngyilsenki sem tudta, hogy miről van szó. A kos akart lenni, de nem volt hozzá elég ereje.
gyorsvonat mozdonya egy zökkenés után hirFarkas József vallomását megdöbbenve haíltelen megállott. A mozdonyvezető megvizsgálgat'ák a rendőrségen. Az a vélemény alakult
ta a pályát és ekkor látta, hogy
ki vallomása alapján, hogy nem teljesen epelméjü. Azonban van a vallomásának egy-két
valaki talpfát fektetett keresztbe a
részlete, amely arra enged következtetni, hogy
síneken.
a fiatalember más okból követte el
A merénylet a sikos, jeges pályán könnyen
a merényletet
végzetes szerencsétlenséget idézhetett volna

elő. Szerencsére komoly baj nem történi, mindössze egy félórával később futott be a gyorsvonat az állomásra

A történtekről a mozdonyvezető a beérkezés
után jelentést tett az állómásfőnöknek és a
pályaudvari rendőri kirendeltségnek. Azonnal
detektívek és rendőrök siettek ki a színhelyre.
Ez a hely

A gazdájához intézett levelében például bejelentette a merényletet. A rendőrségen egyelőre nem látják tisztán ennek a beielentésnek
a hátterét.

egy levél,
melyet reggel küldlek be a rendőrségre. Ennek
a levélnek az alapján a merényletkisérlet tettesét csütörtökön sikerült elfogni egy kereskedősegéd személyében.
A levelet Klivinyi
Mihály tüszerkereskedő
küldte. Leveléhez csatolta Farkas József nevü
segédje hozzáintézett levelét, amelyben a segéd furcsa dolgokat közöl. Bejelenti, hogy öngyikos lesz, de előbb valamilyen
merényletet
elkövetni. A rendőrségen az a gyanú me.t fel, hogy
a talpfás-merénvletkisérletet Farkas József követte el.
Azonnal deteküivek siettek lakására, ahol megtalálták. A segédet bevitték az ügyeletre és
vallatóra fogták. A 22 éves fiatalember némi
habozás u t á n beismerte, hogy 6 tette a szatymazi állomás közelében a sinekre a
talpfát
és ezzel az volt a szándéka, hogy a vonatot
kisiklassa. Elmondotta, hogy öngyilkos
akart
lenni, de nem volt hozzá elég ereje.
A detekiivek faggatni kezdték Farkas Józsefet, hagy miért követte el tettét. Farkas először azt válaszolta, hogy szerelmi
bánata
miatt el volt keseredve, később azonban elmondotta a merényletkisérlet igazi okát. Vallomása szerint — kíváncsiságból
kísérelte
meg a merényletet:
kiváncsi volt arra, hogy milyen egy
vasúti katasztrófa,
mi fo? történni akkor, ha a sinekre ráhelyezi
a talpfát. Ezért elhatározna, hogy a pesti gyors
ellen kísérletezik. Este elgyalogolt a sz^tvmazi
állomáshoz, mert azt a helyet találta a legalkalmasabbnak. Az állomástól néhány szaz
méternyire megállapodott. A közelben egy
talpfarakás volt, abból kiválasztott egy erős,
vasiag talpfát és azt ráfektette a sinekre. Sietnie kellett, mert alig néhánv perce volt a vonat
érkezéséig. Alighogy a talnfát elhelyezte és kövekkel megerősítette, messziről feltűnt a mozdony reflektora.
Leszaladj

a töltésről

és onnan

Farkas Józsefet letartóztatták. A vizsgálóbíró kiszállott a helyszínre a vizsgálat megejtése végett. A nyomozás folyik és igyekszik
megállapítani a különös merenyletkisérleit hátterét.
A rendőrség a délelőtti nyomozás során megállapította, hogy Farkas József a gazdájához
.vuldii t levélen kívül
még két levelet irt.
Az egyiket barátjának, a másikat egy nőismerősének küldötte el. Ezekben a levelekben arról irt, hogy öngyilkosságot
fog elkövetni. Barátja és nőismerőse még az este folyamán,
amikor a küldönccel küldött levelet megkapták, autóba ültek és Felsőtanyára mentek,
mert tudták, hogy Farkas szülei ott élnek és
azt remélték, hogy Farkast ott megtalál iák*,
Felsőtanya közelében, az országúton találkozó
tak Farkassal, aki éppen akkor Szatymaz felől igyekezett szülei lakására. Felvették az
autóba és behozták Szegedre, a Szent István-i
tér 3. szám alanti házhoz, ahol azután az éjszakát töltötte. Amikor Farkasra az országúton rátaláltak, tiz óra volt. A merényletkisér-t
létről ismerőseinek egy szóval sem tett emli-»
tést.
A helyszíni szemlén résztvett Zombory Já-i
nos vizsgálóbíró, dr. Borbola János rendőrfő-i
tanácsos és Tóth Béla vasúti főfelügyelő. Kivitték a helyszínre Farkas Józsefet is, a k i
pontosan eljátszotta az éjszakai eseményeket.
A bizottság megállapítottja, hogy a talpfa a
kerekek és a hókotró közé szorult és könnyen
okozhatott volna súlyos szerencsétlenséget.

T o v á b b tart

Szatvmaz vasúti állomásától
valamivel lejjebb esik, Szeged felé. Itt helyezte
el a merénylő a talpfát, amely majdnem végzetes szerencsétlenséget okozott a 110 utast szállító vonatnál. A pályatest közelében a rendőrök
lábnyomokat találtak, amelyeket azonban
a
szemző hó egyre jobban betakart. így ezen az
uton nem lehetett a tettes személyét megállapítani. A rendőrségnek azonban segítségére
jött
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Az IOKSz a mnnkatermekben csütörtökön ls lolytatta a végrehajtási —
Tárgyalások lakably miniszteri tanácsossal - A kormánybiztos elzárkózik az Iparosokkal valft tárgyalásoktól és belelezettnek tekinti a gyár
eladását - „A ióietl alaphoz nincs foguk az iparosoknak" — mondja a
kormánybiztos
„A gyár eladását a legélesebben ellenezzük és Igazunkat megvédjük" —
mondják o szövetkezet tagjai

A munkások az üzem sürgős megindítását követelik
A Délmagyarország munkatársától.) A felsővárosi cipőgyárban csütörtökön megismétlődtek
azok az események, amelyek az elmúlt napokban már többször előfordultak. A reggeli órákban a cipőgyár tisztviselői megkísérelték, hogy
bejussanak az irodába és felvegyék a munkát,
mert január hónapra felvették a fizetésüket.
Az iparosokból alakított őrség azonban megakadályozta a tisztviselőket abban, hogy az
irodába bejussanak.
Délután 2 órakor vitéz dr.
Szentannay
Félix birósági végrehatjó felszólítására az iparosok felnyitották a munkatermeket, mire

A főellenőr a feljelentést ismeretlen tettes el-»,
len tette meg, de kijelentette, hogy gyanítja
ki a tettes. Az iratok eltűnése ügyeben a rend-n
őrség megindította a nyomozást.
Körmendy Mátyás országgyűlési képviselflj
csütörtökön reggel Budapestre utazott, ahol j £ H
kabfy Károly miniszteri tanácsossal,
az IOKSz kormánybiztosával folytatott tárgyalásokat

Körmendy Mátyás délután visszaérkezett Sze-s]
gedre és a következőket mondotta:
— Hivatkoztam a kormánybiztos előtt array
tovább folytatódott a kedden meghogy milyen elkeseredést váltott ki a cipógyán
kezdett végrehajtás.
üzemének leállítása és az a körülmény, hogyi
Ezalkalommal is csupán az ingóságokat, főkép
eladták a gyárat. Elvittem magammail a Dél-1
berendezési tárgyakat, bútordarabokat foglalmagyarország legutóbbi példányait is, ametak le az IOKSz javára többezer pengő értékben.
lyeket bemutattam. A kormánybiztos válasza
Az IOKSz most azon munkálkodik, hogv a já- az volt, hogy ő szigorúan a törvényesség ált
rásbíróság telekkönyvi hatósága elrendelje az
láspontján van és
ingatlan végrehajtását is. Az ügvben csütörtöa legrideqebben elzárkózik
attól<
kön délelőtt el jártak a bíróságoknál.
hogy az iparosokkal
tárgyalásokEgy mellékhajtása is van az ügvnek, amely
ba bocsátkozzon a gyár
ügyében.
a rendőrséget fogja foglalkoztatni. S o m o g y i
József főellenőr feljelentést tett a rendőrségen,
— Kijelentette Jakabfy kormánybiztos, hogy;
hogy
mielőtt a gyár eladását elhatározta
volna,
íróasztalának fiók iából ellonták
előbb elsőrangú jogászok véleményét kérte ki.
fontos üzleti iratait és bizalmas
— A gyár eladása már befejezett dolog —>
természetű ielentéseit.
mondotta a kormánybiztos — és „ha kell, tüzzel-vassal is keresztülviszem,
hogy a gyár uj
M o l&lszlk
tulajdonosai
megkezdhessék Szegeden a munkát. Más megoldás — mondotta— nem volt az
üzem fenntartására és aíra, hogy a munkások
egyrészének a megélhetését biztosítsuk. A legA budanesti Uránia és Corvin filmteljesebben elitélem az érdekelt iparosok viszínházak hatalmas műsora
selkedését — mondotta Jakabfy tanácsos —,
ma délelőtt is kaptam jelentést, hogy azt is
megakadályozták, hogy a kinevezett zárgondnok belépjen a gyárhely !ségbe. Amikor a gyár
eladását elhatároztam, az u j tulajdonost arra
Ktlzdelem óletre-hal&lr» «gy •ftianoei kémszervezet ellen.
kértem, hogy legalább a régi üzletrésztulajdonosoknak Biztosítsák továbbra is a munkát.
Főszerep ök: Albert Bas'ermann, Karfa Hartfl.
Erre ígéretet is kaptam. Ha azonban az érdertans Blbers és Oíga Csellova
kelt iparosok ilyen fenyegető magatartást ts-

Széchenyi Mozi
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