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A két vezető világmárka 
eredeti eredeti 
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N6i kerékpárokban nagy vftlaaaték, ritka stép ki-
•ItelW Wolf-Speilál kerékpárok 
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legjobb «35CÜ9 legolcsóbb. 
VI teerekp*r gyári »zcrelé»»el 98 P-tOl. 

Wolf Péter töS^gk^n 

replSí közül azokat, akik kórházi ápolásra, szo-
rultak, az idíköiben kifogott holttesteket a 
törvényszéki orvostani intézetbe szállították. 

A rendőri bizottság elsőnek Kubatov Ká-
rolyt, a komp vezetőjét hallgatta ki. Kubatov 
szerint a kompnak harminchat-harmincnyolc 
utasa lehetett. Az utasok jókedvűek voltak. 
Néhányan menetközben a komp orra felé köze-
ledtek, amitől a komp megbillent. Teljesen 

alaotalan ijedelem okozta a Dánl-
kot. 

Ha az utasok csendben a helyükön maradnak, 
nem történik baj — vallotta a komp vezetője 
—, de ijedtükben felugráltak, elvesztették a fe-
jüket és hiába igyekezett őket megnyugtatni, 
senki eem hallgatott rá. 

Közben munkába kezdtek a Kalászok Í6. 
Hatalma« 

keritőhálót bocsájtottak a vízbe 

és egymásután fogták ki a kompkirándulás 
halálos áldozatainak holttestét. A1 déli órá-
kig kilenc holttest került meg, a tizedik visz-
szacsuszottt a vizbe. 

Hatot agnoszkáltak. 

Ezek a következők: Horváth Gáspár főka-
lauz, Sófalvi András ellenőr, Arvai Béláné ka-
lauz felesége, Borbély Gyula irodakezelő, Zám-
ló Zoltán kalauz, Nagy Istvánné kalauz fele-
sége. 

Egyesek szerint 

az alkohol kegyetlen drámája 

játszódott le éjszaka a holt Dunaágban. Akik 
a kompon ültek, mámorukban nem tudták, mit 
csinálnak és azt sem tudták, hogy mit kell 
cslnálniok. Még a hideg Duna-flirdő sem józa-
nította ki fket. 

A Rólos-kórház felvételi irodájában el akar-
ták utasítani a mentőket azokkal!, akiket hoz-
tak. A felvételi iroda orvosa azt mondta: ré-
szeg embereket vigyenek máshova, a Rókus-
kórház ágyai az öngyilkosoknak kellenek. Csak 
akkor fogadta be őket a kórház, amikor a men-
tőorvosok megmondták, hogy nem ittasságuk 
miatt vitték őket a kórházba, hanem a tüdő-
gyulladást kell megakadályozni a szerencsétlén 
embereknél kórházi ápolással. 

Délelőtt műszaki bizottság vizsgálta meg a 
kompot. A bizottság vezetője azt mondotta, 
hogy 

a hajót rendben találta. 

Sem hajózási, sem műszaki hibát nem állapí-
tott meg. Az a meggyőződése, hogy az utasok 
körében támadt pánik következménye volt a 
katasztrófális esemény. 

Hivatalos jelentés 
A rendőrségi sajt&iróda kédd este félhiva-

talos közlést adott ki a koá]^zeren<*télért6ég-
rél: 

— Eddi ¿i megállapítás szerint 40-en voltak 

a halálkompon, tehát a hajó nem volt túlter-
helve, még 4—5 személyt elbírt volna. 

— Jordán Dez6Ő miniszteri osztálytanácsos, 
a kereskedelmi minisztérium hajózási osztá-
lyának vezetője kint járt egy bizottsággal a 
szerencsétlenség színhelyén és többek között 
próbát végzett a komppal. A bizottság arra 
az eredményre jutott, hogy 

c szerencsétlenséget valószínűleg 
riadalom okozhatta a mulatozás-
ból hazatérő meglehetősen ittas 

emberek közátt. 

— A riadalom akkor tört ki, amikor egy 
14 éves leányka elkiáltotta magát, hogy a 
komp feneke tele van vízzel. Az is növelte a 
bajt, hogy az utasok a hajó orrában helyez-
kedtek el és így, amikor a riadalom támadt, 
még többen futottak oda ós a tompnak ezt a 
részét még jobban megterhelték-

— A késő esti órákban abbahagyták a men-
tési munkálatokat és a Duna fenekének a kot-
rását. A ' t hiszik .hogy 24 óra múlva feltűn-
nek 

(A Délmagyarország munkatársától.) Kis-
kundorozsmának tavaly nyáron szomorú szen-
zációja volt: a kiütéses tífuszjárvány, mely a 
a cigányok körében lépett feí. Nagy egészség-
ügyi gondossággal sikerült lokalizálni a jár-
ványt, de a dorozsmai cigánytelepet el kellett 
pusztítani. A települést, ahol viskókban több, 
mint száz cigány lakott — mint ismeretes —, 
Dorozsma község elöljárósága leromboltatta és 
felégettette. A tűzoltók végezték el ezt a mun-
kát. a régi dorozsmai cigánytelep helyén ma 
búzát termelnek. 

Kiskúndorozsma egészségügye a kiütéses tí-
fuszjárvány lezajlása óta kielégítőnek mond-
ható. Tavaly éppen ilyenkor dühöngött legjob-
ban a járvány, ugv, hogv egészségügyi zár 
alá kellett venni 110 cigányt. Hónapokon ke-
resztül a régi csendőrlaktanyában őrizték 
őket és gondoskodtak róluk, amig az egészség-
ügyi zárlat tartott. 

A cigányok most már hosszú idő óta ma-
gukra vannak maradva. A régi telepet lerom-
bolták, ujat pedig még nem tudtak épiteni. A 
községi elöljáróság jóvoltából a cigányokat 
májusig meghagyták a laktanyában, innen jár-
tak ki munkára, helyesebben munkát keresni. 
De bizonv nem igen találnak munkát és so-
kan abból élnek, amiből azelőtt is éltek: kol-
dulnak. Mások kupeckodnak, üstöt foltoznak, 
sőt akadnak egyesek, akik a magántulajdon 
elvét nem túlságosan respektálják. Egyszóval 
sok gondja van Dorozsmának a cigányokkal, 
de a kiütéses tifusznak, vagy másféle beteg-
ségnek az idén nyoma sincs. Igaz, még most 
is' ellenőrzik egészségügyileg Fáraó kései le-
származottait. 

Amikor tavaly lerombolták a régi cigányte-
lepet, a községi képviselőtestület kijelölte a 
cigánvtelepülés uj helvét az uj vásártér mel-
lett. Költségvetés készült, legalább 10.000 pen-
gőbe fog kerülni az uj telep felépítése. A köz-
ség azonban szegény, ekkora kiadásra nem ta-
lált fedezetet és a képviselőtestület még tavaly 
nváron felterjesztést intézett a , belügyminisz-
terhez, hogv adjon államsegélyt. Ez minden-
képpen indokolt kérelem volt, mert nagyon 
sókba krfftült üoorzsmának, )jQgy a kiütéses ti-
fusrt megállította veszedelmesen fertőző útjá-
ban. 

Nemrégen érkezett ni«« a belüevrúmiszté-

a még hiányzó holttestek 

a víz felszínén. Eddig nem találták meg Nagy 
Mihályt, Juhász Ferencet, Horváth I I . Lász-
lót. Az eltűntek, akik eddig még nem jelent-
keztek: Mester János, Melkovics József, Gás-
pár Antal felesége és leánya. 

A főkapitányságon őrizetben tartják a ha-
lálkomp Mt vezetőjét: Kubatov Károlyt éa 
Vessely Gyulát, hogy további kihallgatásuk 
miatt a főkapitányság rendelkezésére álljanak. 

A halálkomp 
szegedi áldozata 

A halálos kompkatasztrófa áldozatai kö-
zött szerepel Sófalvy András BESzKART fő-
tisztviselő is, akinek rokonsága Szegeden él 
Leánya, Sófalvy Rózsa a szegedi siketnéma 
intézet tanára, akit édesapja sürün megláto-
gatott. Legutóbb Űrnapján volt Szegeden Só-
falvy András 36 8/Zt tervezte, hogy a héten 

I újból Szegedre utazik és szabadságát itt tölti. 
Kedden reggel érkezett meg a lesújtó hír Só-
falvy Rózsa tanárnőhöz, hogy édesapját meg-
találták a halálkomp áldozatai között. 

rium válasza. Elutasító. A leirat szerint a mi-
nisztérium nem talált fedezetet árra, hogy 
Dorozsma kérését teljestse. Pedig 8—9000 
pengő körüli összegről volt szó mindössze, de 
Dorozsma ekkora államsegélyre sem számit-
hat. 

Ilyen körülmények közt belátható időn belül 
nem épülhet fel Dorozsmán a cigánytelep. A 
cigányok most ugy élnek a községben, mint a 
kivert kutyák, pedig a maguk portáján sze-
retnének meghúzódni. Sürgetik is egyre-más-
ra, hogy mi lesz az uj telep építésével: 

— Amikor felégették a régi telepet, azt mond-
ták ujat épitenek — mondogatják sürün. Mi 
lesz az uj teleppel? 

A megismételt kérdésekre a községházán sem 
tudnak felelni. Dorozsmának most nincs pén-
ze és a kormánytól sem lehet támogatást re-
mélni. A tervek készen vannak, ideális cigány-
telepet lehetne felépíteni, ha megvolna a —< 
tízezer pengő. Azt tervezte a község, hogy ti-
zenöt cigánv familia részére tizenöt lakóháza» 
telepet létesít. Féltetős, 2 szoha, konyhás há-
zak épülnének vályogból. A válvogkiverés nem 
kerülne sokba, a cigányokat foglalkoztatnák 
ennél a munkánál. Három-négy hónap alatt 
fel lehetne épiteni az első legrendezettebb ma-
gyar cigánytelepet Dorozsmán. 

Távolabbi terve is volt Dorozsma vezetősé-
gének: munkára akarta szoktatni őket. Nap-
szám és élelmezés ellenében favágással és vá-
lyogkíverésnél foglalkoztatták volna a mun-
kaképeseket. Meg akarták csinálni Dorozsmán 
az első munkás cigánytelenet, amelvnek vala-
mennyi lakója a munkájából él. Olyan telep 
épült volna, amelyről eddig a cigányok mé£ 
nem is álmodtak. De a minisztérium elutasito 
válasza szerint tízezer pengő nincs erre a célra 
és a terv igv — egvelőre csak terv marad. 

Ha &anasxa, 
retclamdctófa van. forduljon 
Közvetlenül a Kiadóhivatal' 
Öox. levelezőlap vafíy telélon 
uftdn 

Nyaralton Erdöbénye gyógyfürdőn. 
Kénsavas, vasas, por- és szélmentes klimatikus gyógyhely 8000 hold erdővel. , M 
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Nem lehet felépíteni Dorozsmán 
az uj cigánytelepet 

Bonyodalmak az épiíés körül 


