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Súlyos szerencsétlenség 
a Boldogasszony-sugáruton 

\ villamos eltttölt es borzalmasan összeroncsolt egy süketnéma 
asszonyt 

(A Délmagyarország munkatársától.) B o r 

ía lmas szercncsét'cn&cg történt szerdán dél-

előtt a Boldogasszony-sugáruton. A pályaud-

var felől jövő villamos elgázolt egy süket-

néma a8 szony*. 
Kolozsvári István nőiszabó a Boldogasz-

gzony-sugárut 19. számú házból költözködött. 

A bútorokat maga vitte el családja segítsé-

gével az u j lakásba. Kolozsvári éppen egy 
szekrcnyt v i t t a z u t közepén e g y nőrokoná-

val, néhány méterre mögötte haladt a fele-

sége, egy 48 éves süketnéma asszony, amikor 

a pályaudvar felől villamos közeledett. A vil-

lamos vezetője, Horváth József • a Zerge-

ucca sarkán rácsengetett a hat méternyire 

előtte haladó asszonyra, aki azonban ezt nem 

hallotta. A villamos pillanatok alatt az as-

szonyhoz ért, aki ijedtében egyenese n a sinek 
közé ugrott. A villamos elkapta a z asBZonyt, 

a lökhárító ellökte és az életmentő deszka 
alá szorult a sszonyt még 11 méteren vonszol-
ta magával, amig síke rült megál l í tani a vil-

lamost. 

A szerencsétlenségről azonnal értesítették 

a, mentőket és a tűzoltóságot, akik kiemelték 

a villamos alól a z összeroncsolódott asz-

szonyt. Dr. Bodnár József rendőrfoga]mazó 

Vezetésével rendőri bizottság szállt ki a 

(A Délmagyarország munkatársától.) A 

közigazgatási bizottság szerdán délután tar-

totta juniusi ülését dr. Tóth Béla polgár-

nicsterlielyettes elnökletével. A polgármcS-

terhelyettes az ülés megnyitása u t án beje-

tentetto, 1/ogy junius 26-án érkezik Szegedre 
a Sze nt Jobbot hozó Aranyvonat. Felkérte a 

város közönségét., bogy a szenfistváni hagyo-
mányokhoz való ragaszkodásnak a hódoló 
ünnepség alkalmával külsőségekbe n is adjon 
méltó kifejezést. 

Megemlékezett ezután a rról , hogy 

Magyarország kormányzója 

szombaton tölti bc lictvenedik esztcndcjét. 
Ábból az alkalomból, hogy a z egész ország 
meleg ünneplésben részesiti az á l lamfőt , in-
dítványozza, hogy a közigazgatási bizottság 
láviraplag üdvözölje a kormányzót. Az indít-
ványt a í>izottság egyhangú lelkesedéssel elfo-
gadja. 

Dr. llavass Zoltán aljegyző olvasta fel a 
polgármester részletes jelentését a legutóbbi 
ülé6en elhangzott interpellációkra. A jelen-

lés részletesen foglalkozott az cgvik buda-
pest' nyilas röplap támadásává], amelyet 

a népjóléti ügyosztály tisztviselői 

ellen intézett. A polgármester megállapította, 
hogy a támadó közlemény állításai telje se" 
alaptalanok, a megrágalmazott tisztviselők 
hivatali működésé ellen soha igazolt panasz 
nem ha ngzott el. 

Dr. Pártos Ernő legutóbbi felszólalására 

jelentetto a polgármester, hogy a város 4.11 
ezer pengővel t nrtozik a~ OTI.nak. A tarto-

zás megfizetésére a város 40 félévi részlet-

helyszinre, majd megérkezett dr. Nóvák Je nó 

vizsgálóbíró Jung Péter felsőipari&kolai igaz-

gatóval, hogy elvégezzék a helyszíni szemlét. 

, A szakértői szemle során megállapították, 

hogy a villamos fékei kifogástalanul működ-
tek. azonban a bizottság véleménye sp r i n t a 

meg n e m engedett sebességgel haladó villa-

most nem lehetett  azonnal lefékezni, ugy, 

bogy még 11 métert haladt fokozatosan csök-

kenő sebességgel. 

A szerencsétlenül jár t Ko]ozsvári István-

ná szü]. Varga Rózáit, a mentők eszméletlen 

állapotban száll ították a sebészeti klinikára, 

ahol megállaDitották. hogy koponyaalapi tö-
rést és egyéb súlyos sérüléseket szenvedett, 
ugy, hogy felépüléséhez nincs remény. 

Á rendőrség kihallgatta Horváth József 

35 éves Damjanics-ueca 17. szám al a t t lakó 

kalauzt, aki előadta, arfa számított, hogy az 

a&szonv a csengetésre kitér az út jából , nPm 
gondolhatta, hogy az asszony nem hall, akit 
a csengetés pillanatában még 6—8 méter vá-

lasztott el a villamostól. A nyomozást foly-

tát iák ' * 

Kolozsvári Istvánné anélkül, lingv offv pil-

lanatra is eszméletre tért vo lm . rSfP héj óra. 
kor belehalt st>brib». A rendőrség elrendelte 

a holttest felboncolását". 

fizetési kedvezményt kapott a minisztertől. 

A jelentéssel kapcsolatban dr. Tóth Im r e 

felhívta a város hatóságának figyelmét arra, 

hogy a Báró Jósika-uccát az átburkolással 

kapcsolatban szabálytalanul l e sülig eszpk. 
A polgámcsterhelyettes kijelentette, hogy 

haladéktalanul megvizsgálja a kérdést. 

Dr. Széchenyi István azt kifogásolta, hogy 

a polgármesteri jelentés megelégszik a fő-

pénztári adatok száraz felsorolásával, pedig 

helyesebb lenne , hogyha a polgármester ref-
lexiókat is füzne a változásokhoz és keresné 

azoknak a z okát. Foglalkoznia kellene a pol-

gármesteri jelentésnek 

az ipari vásár eredményeivel 

ezenkivül azzal a Veszedelemmel is, amelyet 

a margitszigeti szabadtéri játékok jelentenek 

a nagy áldozatok árán fenntartott szegedi 
szabadtéri játékokra. Hangot kellene adni 

annak az elkeseredésnek, amelyet 
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a város következetes mellőzése 

keltett a szegedi lelkekben. Budapestnek van 

elég mais attrakciója is, agy korlátolt fele-
lösségü, haszonra törekvő magántársaság 
kedvéért  nem szabadna állami se9't séggel 
konkurrendát teremte ni Szeged kulturális 
akciójával szemben, 

A polgámesterhelyettes bejelentette, hogy] 

a jövőben a polgármesteri jelentést szélesebb 

mederben készítik el. 

Ezután megkezdték a jelentések tárgyalá-

sát. Dr. Jung Sándor főorvos jelentése sze-

rint az egészségügyi helyzet kielégi tőn ek 

mondható. 

Dr. Bóbert a tanyák ivóvízellátásának ren-

dezését sürgette. 

A rendőrség jelentéséi 

dr. Jugovics István rendőrfőtanácsos ismer 
tette. A jelentés szerint a közbiztonsági álla-
pot megfelelő volt. Nevezetesebb bűncselek-
mény az e lmúl t hónapban kettő fordult elő 
és pedig: Király József röszkei lakost fia, Ki-
rály Im r e agyonlőtte és tettének elkövetése 
után öngyilkos lett, továbbá Puskás Vendel 
alsóközponti lako s Gedai Illést leütötte, akii 
sérülésébe két nap mú lva belehalt. Az össze3 

bűncselekmények s záma 407, ezek közül ered-
ményes nyomozással 221 végződött. A bűn-
cselekmények közül az ember élete és festi 
épsége clien 89 irányult . Vagyonelleni bűn-
cselekmények szám a 290. ezek közül lopás 
187 volt,. Ba]eset 66 esetben fo rdult ejt). Az 
elmúlt hónapban öngyilkosságot 16 személy 
követett el, 19 személy eltűnt. Az eltűnteket 
a nyomozás során nagyrészben feltalálták. 

Dr. Szojka Miklós pénzügyigazgatóhe-
lyettes jelentésében beszámolt a rról , hogy 
az idén junius l-ig 

több, mint százezer pengővel folyt 
be több adó, mint a mult év első 

öt hónapjában. 

Kiss Károly tanfelügyelő jelentésével kap-

csolatban dr. Pap Róbert a móravárosi is-
kola szégyenletes külső állapotára h iv ta fel 

a bizottság figyelmét. 

D r . Szivessy LPhc] az ujszegcdi kerti 'skola 
kérdéséről beszélt. Ugy látja, hogy ezen a 

téren i s mellőzés éri a várost. 
A tanfelügyelő bejelentette, hogy a kor-

mány részéről konkrét igéret történt, amely-

nek teljesítésére legkésőbb a jövő esztendő-

ben sor kerül. 

Dr. Szép Gyula arr a hívta fel a figyelmet", 

hogy a Tábor-ucca kövezetlen részén közleke-
dő kocsik óriási Porfelhőt vernek fel és a por 

mind a Rákóczi-téri gyermekjátszótérre zú-

dul. Ezen a lehetetlen helyzeten igcn k's költ-
séggel lehetne segiteni. 

Zilahy-Kiss Tibor gazdsági főfelügyelő 

terjesztette ezután elő jelentését". Á jelentés 

szerint a má j u s i csapadékos meleg idő a visz-

szama radt növényzet fejlődésének kedvezett. 

A május i csapadékátlag 89.3 mil l iméter volf, 

amely 10 év átlagához viszonyítva bőségesnek 

A hivatalos vizsgálat valótlannak 
minősítette a városi tisztviselőket és 

hivataloka! rágalmazó nullás támadást 
Érdekes Jelentések a közigazgatási bizottság szerdal Misen 


