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DOROZSMA 
a szegedi autóbuszközlekedés 

megjavítását kivánja 
Nélkülözések és gondok a község téli életében - Az 

idén nem nyitották meg a népkonyhát 
1Doroesma, január 19. (A Délmagyaror-

szág munkatársától.) Péntek: hetfpiacos 
nap Kiskundorozsmán. Pezsgő élénk élet 
helyett — vasárnapi csendes hangulat fo-
gadott bennünket, amint a szegedi autó-
buszból kiszállottunk. A hires dorozsmai 
hetipiac két sorból állott és -egy-két óra 
alatt már be is fejeződött.. A községháza 
előtt nagy beszélgető embercsoport áll-
dogált: munkanélküliek. 

Közel ezer munkanélküli van 
Dorozsmán. 

nagyrészt kubikusoit, akik messzeföldön 
hiresek, keresettek, de most má r régóta 
nincs munkájuk. De munkanélkül vannak 
a dorozsmai iparosok és kereskedők is 
és kevés a malmoknak is a dolguk. 

A község helyzetéről beszélgettünk dr. 
Dózsa István főszolgabíróval a községi 
adóhivatalban, ahol éppen rovancsolást 
tartott. 

— Az adóviszonyok talán a legjellem-
zőbbek a község helyzetére, — mondot-
ta. Itt nehezen bár de megfizetik az em-
berek az adójukat. Mindennél beszédesebb 
bizonyiték lehet erre, hogy a mult esz-
tendő folyamán csupán 

két adóérverés 

*oft a községben; az első alkalommal egy 
lovat, másodízben pedig egy szecskavá-
gógépet árvereztek el adótartozás fejében. 
Mindamellett nagyon nehéz a dorozsmai 
lakosság helyzete, de reméljük, ho"v már-
ciustól kezdve javulni fognak a viszonyok. 
Ekkor ugyanis valószínű !eg megkezd het-
iak az átkelési útszakaszok kikövezését. 

— Nyolc méter szélességben, apró kő-
kockákkal fogjuk az utat kiköveztetni és 
ez a körülmény hosszú idejű munkaalkal-
mat jelent majd munkásainknak. Minden 
bizonnyal a tiszai ármentesitcsi munkála-
toknál is sok dorozsmai kubikus talál 
majd munkát . A helyzet itt nem rózsás, 
de szerencse, hogy a lerí; "-w^ebb élel-
micikkek aránylag olcsók. A barna kenyér j 
kilója 18 fillér, a zsemlye darabonkint 4 
fillér, a burgonya kilója 4 és félfillér és 
olcsó a hus is, a szalonnát 1 pengőért 
mérik kilónkint. 

A főszolgabíró ezután 

a Dorozsma és Szeged közöld 
összeköttetés 

kiépítéséről beszélt. 

— Hosszú évek óta azt óhajtottuk, hogy 
megépüljön a villamosközlekedés Dorozs-
ma és Szeged közc'.t. Most már erről le-
mondtunk, mert a városi autóbusz kielé-
gíti a közlekedési igényeinket, de srer-lán 
és szombaton, midőn hetipiac van Sze-

Í eden, sűríteni kellene a reggeli járatokat 
ogos kívánság az is, hogy szállítsák le az 

autóbusz-viteldijakat; jóval többen utazná-
nak, ha olcsóbb lenne a viteldíj. 

Éppen delet harangoztak, amikor Sztri-
ha Ká lmán plébánost kerestük fel. Szobá-
jának faláról ismerős képek mosolyog 
tak le: Nyilassy Sándor tájképei. 

— örákig elnézem ezeket a napsugaras 
a»ép tápéi képeit — mondotta a plébános 
— és nem akarom elhinni, hogy alkotójuk 
nincs t öbbé . . . 

Kis szünet után a dorozsmai szegény-
tégról beszél. 

— Itt is feneketlen a nyomorúság. Sok 
olyan családot ismerek, akiknek tagjai 
felváltva járnak n templomba. Egyszer az 
apa, egyszer a fiu. Először nem tudtam 
ezt mire vélni, hogy sohasem jönnek el 
együtt az istentiszteletre Később azután 
megoldódott a probléma: 

esek eny Onnep ruhájuk van 
a férfiaknak és felváltva vise-

4 ü k . . . 

Máshol, sok helyen a cipővel van igv. Az 
élelmük pedig: kenyér, néha kis szalonna 
és ritkán meleg ebéd. 

— A múltkoriban egy családot látogat-
tam meg a községben. A kisleányuk is-
kolába jár, kitűnő tanu'ó. de az utóbbi 
időben kissé hanyagabb lett és sápadtabb 
volt az arcszíne is. Tudtam már előre, 
hogy anyagi bajok lehetnek a háttérben. 
Felkerestem a családot, az apát találtam 
csak otthon, ő vezeti a nagvon ngomo-
ruságos háztartást. Téglaverő, de csak 

(A Délmagyarország munkatársától.) 
Érdekes ügyet tárgyalt tegnap a szegedi 
törvényszéken dr. László \dolf tábla-
bíró. A felperesek Kardos Imre mérnök, 
Koncz Béla és Meszlényi Pál hódmezővá-
sárhelyi lakosok voltak, akik néhány esz-
tendővel ezelőtt Hódmezővásárhely váro-
sától bérelték a jéggyárat. A jéggyár gép-
házában egyik napon halálos kimenetelű 
robbanás történt, a szerencsétlenség alkal-
mával meghalt a jéggyár gépésze és a 
bérlőtulajdonosok is megsebesültek. A 
vizsgálat megállapította, hogy a robba-
nást egy végzetes palackcsere okozta. A 
vásárhelyi vasúti raktárban ugyanis elcse-
rélték a palackokat és amóniák helyett 
oxigént küldtek a gyárnak. A tévedést a 
jéggyárban sem vették észre és az oxi-
génes palack felrobbant. 

A szerencsétlenségből kifolyólag végső 
fokon a Kúria megállapitotta a vásárhelyi 
vasúti raktárnak felel ősségét és r>én 'bün-
tetésre Ítélte. De peri indított a jéggyár 
három bérlője ellen Hódmezővásárhely 
városa is, mivel a bérlők vállalták azt, 
hogy 6 éven át üzemben tartják a gyárat 
és ezután a jéggyár a város tulajdonába 
megy át a beruházásokkal együtt. Vásár-
hely és a bérlők között folyó per végül 
is egyességgel végződött, a bérlők köte-
lezték ugyanis magukat arra, hogy vagy 
rendbehozatják a jéggyárat, vagy 10.000 
pengőt fizetnek Vásárhely városának. 

Dr. László Adolf táblabíró előtt most 
a jéggyár volt bérlőinek kártérítési pere 
folyik. A bérlők elmaradt haszon cimén 
pert indítottak a Máv. ellen és 106.000 
pengő kártérítési összeg megtérítését kérik 
a bíróságtól. Keresetükben hivatkoznak 
arra, hogy a legfelsőbb bíróság pénzbün-
tetéssel sújtotta a vasnli raktárnokot és 
ezzel megállapította a felelősséget a rob-
banásért,i 

5. 

nyáron volt egy kevés munká ja Vácolt. 
Az anya paprikahasitásra jár Szegedre és 
30 fillér napszámot kap. Ezért naponta 
reggel begyalogol a városba, este pedig 
hazajön. Sok ilyen család él Dorozsmán... 

Rácz Rudolf régóta főbírója Dorozs-
mának. Éppen kihágási ügyekben Ítélke-
zett, amikor pénteken felkerestük. 

— Dorozsmának, enne i őrségnek 
is az általános világjelenséggel kell meg-
küzdenie: a munkanélküliséggel — mon-
dotta. De mintha némikép javult volna a 
helyzet, az idei télen a népkonyhát nem 
kellett felállítanunk. Kevéssel többet ke-
restek a munkásaink, még birják vala-
hogv . . . Tavalv iskolát építettünk, vágó-
hidat, vásárteret bővítettünk, útépítés volt, 
akadt egy kis kereset. A közeljövőre már 
nincs ép;tési program, pedig volna még 
sok tennimló Szunyád most a '-rozsmai 
kisipar is, a hires kovácsipar is munkát-
lansággal küzd. Valamikor nem is régen 
a kovácsüllő volt az ébresztő Dorozsmán 
Hetven kovácsmester dolgozott. ma talán 
háromnak sincs d'/^n í' munkája. Pár 
évvel ezelőtt még közel 500 iparosa volt 
Dorozsmának, most 50 százalékkal csök-
kent a számuk. 

A községháza mellett egy speciális do-
rozsmai műhely működik- házi szövő*"lep. 
Itt készi'.ik a szebbnél-szebb, színes min-
tájú szőnyegeket. Az egész országba szerte 
s-'állilják a mintás doro^smni srőnvege-
ket, de má r külföldről is érdeklődnek a 
specirlis készítmények iránt. 

A tegnapi tárgyaláson László biró kí-
sérletet tett arra, hogy a bérlők és a vasút 
képviselői«, között egyess;~et hozzon létre, 
ez azonban nem sikerült. A Máv. képvi-
selője elismerte, hogy a vasúti raktárno-
kot mulasztás terheli a palackcsere miatt, 
de szerinte a köteles gondosságot a jég-
gyár vezetői is elmulasztották, mert köny-
nyüszerrel meggyőződhettek volna arról, 
hogy az odaexr>-di Mt palackban nem amó-
niák, hanem oxigén van. Ahelyett azon-
ban, hogy erről meggyőződést szereztek 
volna, a palackot belehelyezték a gépek-
be és igv a robbanás bekövetkezett. 

A jéggyár bérlői sem mutatlak, hajlan-
dóságot arra, hogy a 106.000 pengős kár-
térítési igényüket csökkentsék. Négy esz-
tendei elmaradt haszon cimén kérik meg-
ítélni ezt a kártérítési összeget. 

— Mennyi volt a befektetés a jéggyár-
nál? — kérdezte a biró. 

— Nyolc-tizezer pengő, — volt a válasz. 
A felperesek hivatkoznak arra, hogy a 

robbanást követő esztendőkben igen ki-
tűnően ment a jéggyár, alig győztek tel-
jesíteni a nagvarányu megrendelést és 4 
év alatt a várható haszon szerintük fel-
tétlenül meghaladta volna a 100.000 pen-
gőt. Beigazolódott a tárgyalás folyamán 
az is, hogy a vásárhelyi jé-: ár ezidősze-
rint nem mutat fel hasznot, igaz ugyan, 
hogy a jéggyár jövedelmének nagyrészét 
amortizációra fordítják. 

A rendkívül érdekes kártérítési perben 
a törvényszék a tegnapi tárgyaláson nem 
hozott ítélete' erre valószínűleg a leg-
közelebbi tár<~ "von kerül sor. 

Lakodalmakra 
és más alka1 makra edények és evőeszközök 
hlkö'IcsönSsieinelc futrin\o* úrért. 

„Világ,, porcellánáru&aaz, 
Hams.nl., £aloa «««<»>•«/ 20 "J 

SfALALOS PALACKCSERE: 
AMONIÁK HELYETT OXIGÉN 
Kártérítési per a Máv. ellen a halálos robbanás miatt 


