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lezettsóg behozatala akkora víztömeget sza-
badit fel, mely egy csapásra a fejlesztés kéT-
dését is megoldja. A felszabaduló víztömeg 
szerepe más, mint a ma ellátott terület igé-
nyeinek legmesszebbmenő kielégítése nem is 
lehet. Beigazolja, hogy a belső város lakos-
ságszaporulata az építkezések és betelepíté-
sek révén oly nagy mérvű, hogy mire a víz-
óra kötelezettség Aratása igazán érezhetővé 
válik, akkor a felszabaduló vizre magában a 
belső városrészekben is szükség lesz. Figye-
lembe kell vennünk e mellett iazt is, hogy a 
mai vizvezeték hálózat ugy van méretezve, 
hogy az végeredményben csupán a ma ellá-
tott területet elégítheti ki s igy kézenfekvő 
dolog, hogy a külvárosrészek általános vízve-
zetéke a második vizmü megtervezése nélkül 
szóba sem jöhet. A tervek elkészítésére idő 
is van, mert az általános feltöltés előtt álta-
lános vízvezetékről beszélni ugy sem lelhet. 
Ha a sorrendet felcserélnék, a vizvezeték ki-
építése kettős munkával és költséggel járna, 
mert ia csövek 2'5—3'5m. átlagos mélységiben 
nem hagyhatók. , 

Az általános feltöltés kivitele előadó sze-
rint legalább 8—10 évet fog igényelni s igy 
feltétlenül szükségesnek tartja, hogy a kül-
városrészek vízellátása átmenetileg is meg-
javUtassék. Szükségesnek t a r t j a elsősorban is 
hogy a kifolyók száma lényegesen szaporat-
tassék s viztöbhsógük is ifokoztassék, ezt meg-
követeli a város anyagi és erkölcsi támoga-
tásával a Vásárhely, Szentes, Kistelek stb. 
városok mintájára az egyes házakhoz is be-
vezetett részleges ártézi vízvezetékek létesül-
jenek. 

Befejezésül a szolnoki tanulmányútról 
számol ibe előadó, néhány összehasonlító táb-
lázattal f rappáns képet n y ú j t az ártézi víz-
vezeték előnyeiről a tiszai vízvezetékkel szem 
ben. E táblázatok közül egy, mely igazán 
mindent elmond, itt következik: 

Szegeden Szolnokon 
Lakosok száma 28000 15000 
Önbefeketetés 1.1 1.1 millió korona 
Napi vizszolg. 7500 1800 m3 

Költségek: 
Vízboszerzés 0.6 4.6 fill. pro m3 

Üzemköltség 2.2 8.2 fill. pro m3 

önköltség 5.8 34.4 fill. pro m3 

1 m3 vízért np. 6.2 26.0 
Nyereség 1912. 7000 — 
Veszteség — 30000 1912-fien. 
Vízdíj m3 10 40 fill. 
Előadás után, mely mindvégig lekötötte 

iá hallgatóság figyelmét, elnök a rendkívül 
tanulságos és alapos munkáért a szakosztály 
és a hallgatóság elismerését tolmácsolta, a 
vitát azonban tekintettel az idő előrehaladott 
voltára, a legközelebbi ülés napirendjére tűz-
te ki. 

A japánok gyakorlati érzéke 
azonnal felismerte a z W T u l 
n r n o m i " gummisarok m 
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V e r d i r e t a p o s á s , k i s i k l á s , U r a a i s á g , a z i d e -
g e k r á z k ó d t a t á s a k i z á r v a ! 
B e r s o n m Q v e k B u d a p e s t , V I I , PűM 

Érdekes hagyatéki pör 
a szegedi törvényszéken. 

(Saját tudósítónktól.) A szegedi királyi 
törvényszék polgári tanácsa, nagyon érde-
kes hagyatéki pörben hozott ítéletet tegnap. 
Tápai János vagyonos szegedi gazdálkodó 
1910. szeptember 9-én halt el. Majd negy-
venezer korona értékű vagyonát Csikós 
Sándor szegedi gazdálkodóra és ennek ne-
jére, Dékány Etel, Sándor-utcai lakósokra 
hagyta. Csikós pedig egyáltalán nem volt 
rokona Tápaina'k, hanem felesége és az el-
halt gazdálkodó unokatestvérek voltak. Tá-
pai hetvennégy éves korában halt meg és 
életének utolsó éveit Csikóséknál töltötte, 
ezeknek Sándor-utca 14. szám alatti laká-
sán. 

Tápai János halála előtt, mintegy 'két 
évvel: 1908. junius 9-én megjelent Kern La-
jos dr. volt szegedi királyi közjegyző előtt és 
végrendeletet csinált, amely szerint egész 
vagyonát Csikós Sándorra és feleségére 
hagyta. Tápainak azonban Gsikósnén kivül 
még négy közelebbi rokona is volt; még pe-
dig Bitó Ferenc budapesti postatiszt, Bitó 
Etel, Dékány András és Dékány Teréz sze-
gedi lákóso'k. Ezek nem nyugodtak bele a 
végrendeletbe, hanem megbízták Békéi Nán-
dor dr. szegedi ügyvédet, hogy Tápai János 
végrendelete ellen indítsa meg a hagyatéki 
pört. 

Békéi ügyvéd megbizói nevében a sze-
gedi törvényszéken megindította az érdekes 
hagyatéki pört. A végrendelet érvénytelení-
tését kérte. Erre két ok volt: az első ok sze-
rint Tápiai mikor a végrendeletet csinálta, 
már gyönge elméjű volt, másodszor: a Kern 
közjegyző által készített okirat nélkülözte a 
törvényes kellékeket. Békéi ügyvéd kerese-
tét 25 alperes ellen indította, mert a törvény 
szerint, minden oldalági rokon akár részesült 
a hagyatékban, akár nem, alperesnek tekin-
tendő. Kérte a hagyaték érvénytelenítését és 
a törvényes örökösödés 'kimondását. 

A törvényszék a tegnapi ülésén helyt 
adott Békéi keresetének és ítéletet hozott, a 
melyben érvénytelenítette a végrendeletet. 
Érdekes különösen az ítélet indokolása: 

'Néhai Tápai János örökhagyó Szegeden 
az 1908. évi junius hó 9. napján dr. Kern 
Lajos szegcdi kir. közjegyző előtt az 548/908. 
közj. ügyszámú közjegyzői okiratba foglalt 
végrendeletet alkotott, amelyben az I. ós IJ. 
r. alperesieket összes ingó ós ingatlan, vagyo-
nának általános örököseivé tette. A végren-
delet azonban a törvényben előirt alakii kel-
lékekkel ellátva nincsen; a végrendelet 2 
ivből állván, a 2 ivet összefűző zsinór a köz-
jegyző pecsétjével ellátva nincsen, kérték te-
hát néhai Tápai Jánosnak Szegeden dr. 
Kern Lajos kir. közjegyző előtt 1911. évi 
junius hó 9-én alkotott végrendeletét hatá-
lyon kívül helyezni, az alpereseket annak 
tűrésére kötelezni, hogy néhai Tápai János 
hagyatéka törvényes oldalági örökösödés 
jogcímén átadassék az oldalági örökösöknek, 
a fölvett ingatlanok tulajdonjoga megálla-
píttiassék és feljogosittassanak arra, hegy tu-
taj,bem jogukat bekeheleztethcssék, egyben 
kérték az alpereseket a perköltség megfizeté-
sére kötelezni. Minthogy a közjegyző pecsét-
jére nézve az 1874. évii XXXY. t.-c. a kir. 
közjegyzőkről szóló törvény 13. §-a akként 
rendelkezik, hogy a közjegyző hivatalos pe-
csétje közepén Magyarország címerét és kör-
iratképen a közjegyző családi és kereszt vagy 
melléknevét, közjegyzői minőségét ós székhe-
lyét tartalmazza és hogy a pecsét- rajza elő-
leges jóváhagyás végett az illető törvényszék-
nek bemutatandó, — minthogy dr. Kern La-
jos kir. közjegyzőnek a kir. törvényszékhez 
bemutatott és a 21047/p. 902. sz. a. ágtatott ira-
toknál elfekvő és az előbb idézett 13. §-nak 
megfelelő, közepén Magyarország címerével 
ellátott és peesétviaszkra lenyomható hivata-
los pecsétje az, amely a kir. törvényszéknek 
bemutattatott és általa hitelesíttetett, te-
hát csak ez a pecsét tekinthető az ő hivatá-
los pecsétjének. A végrendelet pedig a köz-
jegyző hivatalos pecsétjével ellátva nincsen, 
az a közvégrendeletekre előirt összes alaki 

kellékekkel nem birván, hatályosnak nem 
tekinthető, miért is a felperesek keresetének 
helyt adni, a végrendeletet hatálytalannak és 
azt kimondani kellett, hagy néhai Tápai 

János örökhagyó hagyatékára nézve a tör-
vényes örökösödésnek van helye. 

Nemzetkőzi tolvajt fogtak. 
— A szegedi rendőrség leplezte le. - -

(Saját tudósítónktól.) Nemzetközi szél-
hámost fogott el a szegedi rendőrség, aki 
az egész országot összejárta és nemcsak itt-
hon, de külföldön is mindenfelé gaztettéket 
követett el. Ahol lehetett, ott ravasz fur-
fanggal fosztotta ki az áldozatait, de sokszor 
a lopástól, sőt a rablástól, sem riadt vissza. 
Országszerte körözte már régóta a budapesti 
államrendőrség, de az ügyes szélhámost el-
fogni nem lehetett. Ha már Magyarorszá-
gon nagyon szorult a hurok a nyalka körül, 
akkor kimenekült a külföldre s ott folytatta 
tovább üzelmeit. Most aztán a szegedi rend-
őrség egy szerencsés véletlen folytán el-
fogta és letartóztatta. 

Bapkó János és Posztós Mihály szegedi 
detektivek, több nagy lopási ügyben folyta-
tott nyomozás során tudomást szereztek ar-
ról, hogy az utóbbi időben gyakran megfor-
dul Szegeden egy Divijacski Boldizsár nevü 
nagykikindai illetőségű nemzetközi szélhá-
mos és tolvaj. Azt is megtudták a detektí-
vek, hogy a veszedelmes ember nem „mű-
ködni" jár ide, hanem barátnőjét látogatja 
meg, Bandi Darinika 19 éves házileányt, aki 
az Alsóváros egyik kis zugutcájában lakik. 
Divijacski azonban a zseniális gazemberek 
ügyességével hamarosan értesült arról, hogy 
a szegedi rendőrség 'leselkedik utána, ezért 
barátnőjét, Bandi Dariinkát elvitte Szeged-
ről Gyálára és ott bérelt neki lakást. 

A detektivek utána mentek a leánynak 
és visszahozták Szegedre, azután házkuta-
tást tartottak lakásán. Ruhás kosarában nagy 
értékű ékszereket -találtak. Volt ott brilliáns 

| köves karkötő, aranyóra, myaklánc, med-ai-
lon, óralánc, brilliáns fülbevaló és más ki-
sebb értékű ékszer. A detektivek megkér-
dezték a szép Darinkától, hogy honnan sze-
rezte a nagyértékü ékszereiket; a leány azon-
ban erre nézve inem tudott elfogadható fel-
világosítást adni. Végre hosszas vallatás 
után beismerte, hogy barátja, Divijacski adta 
azokat neki ajándékba. 

Divijacski azalatt, mig Szegeden a de-
tektivek kedvesét vallatták, végigkalandozoft 
az országon. Mikor sehol se -birt ujabb mű-
ködést kifejteni, egész gyanutlanul vissza-
tért állandó lakóhelyére, Nagykikindára. 
Közben azonban a szegedi rendőrség már 
értesítette a kikindai rendőrséget Divijacski 
viselt dolgairól, ugy, hogy mire a szélhámos 
Nagykikindára megérkezett, az ottani rend-
őrség már megtett minden intézkedést elfo-

í gatására. Lakásán el is fogták még az nap 
s Szegedre szállították, mert az itteni zálog-
házakban is több ékszert elzálogosított. 

A napokban érkezett detektivek kísére-
tében Divijacski Szegedre, a kihallgatása 
azonban hosszú időt vett igénybe. Kiderült, 
hogy Divijacski valóságos bűnszövetkezet-
nek volt a feje. Különösen a dunántuli váro-
sokban garázdálkodott, átrándul-t azonban 
gyakran Horvátországba is és ott betörése-
ket követett el. Legtöbbnyire azonban vas-
úton fosztogatta az utasokat. Volt egy cin-
kostársa is: Jovanovics Mirkó, akivel együt-
tesen űzte a vasúti kalózkodást. 

A szeretőjénél talált ékszereket már egy 
másik társával, Jovanovics Károllyal együtt 
Horvátországban Novoska és Banova-Jaru-
ga közötti vasúti vonalon egy alvó éksze-
résztől lopta. Az ékszerek nagy részét el-
adta, ami megmaradt, azt Bandi Darinkának 
ajándékozta. Egy ezüst tárcát Kálmán Ist-
vánná horgosi asszonynak is adott el tiz 
koronáért. Azonban ezenkívül még több ha-
sonló tolvajlást is követett el Divijacski. A 
Kiszombor és Balogpuszta közötti vasúti vo-
nalon egy aivó paraszttól 240 koronát, a vin-
ikovcei vasúti vonalon pedig egy utastól 1370 


