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bogy Földváriné n em ivott soha is nagyon 
rendesen viselkedett. 

Fejes Dávidné, az áldozat édesanyja el-
mondja, hogy Földvári taniló járt a lánya után 
s akarta mindenáron feleségül venni. Földvári 
mindig iveit és pipilt és mindig mi hangoz-
tatta, hegy 6 mi ember. 

Mit mond az elmeszakértő? 
Tornyai Imre, Tornyai Imréné, Toda János 

lényegtelen vallomásai után dr. Szabó József 
egyetemi tanár elmeszakértő mondotta el szakértői 
véleményét a vádlottról. Dr. Szabó József szakértői 
véleményében kifejtette, hogy a vádlott nem elme-
beteg. Az igaz, hogy erkölcsi felfogása fogyatékos, 
azonban tettének elkövetésekor teljesen beszámít-
ható állapotban volt. 

A tanúkihallgatások befejezése után Vild Károly 
elnök a tárgyalást az idő előrehaladottsága miatt 
felfüggesztette és annak folytafását délután félnégy 
órára tűzte ki. 

A vád- és védőbeszéd. 
A folytatólagos délutáni tárgyaláson dr. Horánszky 

Miklós ügyészségi alelnök mondotta el vádbeszé-
dét. Kéri a törvényszéket, hogy a vádlottat gyil-
kosság bűntettében mondja ki bűnösnek. Enyhítő 
körülményeket nem talál a vádlottra vonatkozóan, 
csak sulyosbitókat. Bebizonyitottnak látja az előre 
megfontolt szándékot és a vádlottat méltónak 
tartja a halálbüntetésre, mert tette semmivel sem 
védhető. Egy enyhítő körülmény volna csak, az, 
hogy büntetlen előéletű. Egy tanitónál azonban a 
büntetlen előélet nem mentő körülmény, mert egy 
tanitónak sohasem szabad a bűntetőtörvénykönyv-
vel összeütközésbe kerülni. A vádlott bűne a leg-
rettenetesebb bün. Alvó, védtelen, törvényes hites-
társát ölte meg s egy ártatlan gyermeket fosztott 
meg az édesanyától. É helyről kell védenem azt 
az asszonyt, aki, noha egyszerű, paraszti szárma-
zású volt, de dolgozott, hogy urizáló, munkakerülő 
urának legyen kocsmára é3 élelemre pénze. A 
legszigorúbb büntetés kiszabását kéri. 

Dr. Szigeti Sándor a vádlott védelmében elő-
adja, hogy nem látja bebizonyitottnak az előre 
megfontoltságot és ezért enyhe büntetést kér az 
enyhitő szakaszok figyelembevételével. 

Az ítélet. 

A bíróság hosszas tanácskozás után félhat 
órakor hirdette ki az ítéletet. 

Földvári Dezsői gyilkosság bűntettében bű-
nösnek mondta ki és ezért őt életfogytig-

lani fegyházra itélte. 

A bíróság indokoláiában kimondotta, hogy a 
vádlott beismerte a gyilkosság elkövetését. A 
vádlott előre megfontolta ait a szándékát, hofy 
meggyilkolja feleségét, amit azután .végre is 
hajtott. Salyosbitó körülménynek találta a biró-
ság, hogy a vádlott azt ölte meg, aki őt el-
tartotta. Enyhítő körülménynek vette a biróság 
a vádlóit beismerését és büntetlen előéletit, 
utóbbit azért, mert tisztázva van az a körül-
mény, hogy a vádlott a tett elkövetésekor már 
nem voit tanító. 

Az Ítéletet Földvári egykedvűen vette tudo-
másai és kijelentette, nogy megnyugszik az 
ítéletben. Csak később, amidőn Horánszky 
Miklós ügyéssségi alelnök bejelentette felebbe-
zését, vonta' vitsza a megnyugvást és felebbe-
zett enyhébb ítéletért. 

Az Ogy így a Tábla elé kerfll, ahol döntenek 
majd másodfokon a hitvesgyilkos tanító sorsa 
felett 

Svájci zsebórák, S T A 
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Ötmillió aranykoronába kerülne a vadvizek 
lecsapolása. 

186.000 katasztrális holdat akarnak termékennyé tenni. — A kormány állami 
hozzájárulás nélkül kivánja a munkálatokat végeztetni. 

A földmivelésügyi miniszter ankétra hivta össze 
Kecskeméttől Szegedig ama városok és községek 
vezetőit, amelyeknek területén a tavaszi esőzések 
idején a vadvizek és talajvizek évről-évre mérhe-
tetlen károkat okoznak. Ezeken a bajokon ugyanis 
az egyes községek vagy városok képtelenek segí-
teni, vagy ha lokálisan orvosolnák is a bajt és 
levezető árkokat húznának, csak a szomszéd köz-
ség földjeit árasztanák el vizzet. Az ankéton két 
vármegye, 15 község és két törvényhatósági város 
képviseltette magát mintegy száz küldöttel, akik 
között dr. Somogyi Szilveszter polgármester Sze-
ged város törvényhatósága nevében foglalt ihelyet. 
Az ankéton, amelyet csütörtökön tartottak meg, 
Schandl Károly földmivelésügyi államtitkár elnö-
költ és annak lefolyásáról a polgármester a követ-
kezőkben számolt be a lapok tudósítóinak : 

Udránszky József vízügyi kormánybiztos ismer-
tette a lecsapolási tervezetet, amelynek munkálatai 
186.000 kat. holdnyi területre terjednének ki. Kez-
dődne pedig a lecsapolás a kecskeméti szőlők 
északnyugati szélén és kiterjedne a Duna—Tisza-
közi vízválasztó csatornáig az egyik irányban és 
Szegedig, illetőleg a Tiszáig a másik irányban. 

A kormánybiztos ugy véli, hogy három év 
alatt volna elvégezhető a munka, amelynek költ-
ségei ötmillió aranykoronára rúgnának. 

A munkálatok háromféleképpen is lebonyolít-
hatók. Az egyik szerint egy nagy ámentesité tár-
sulatot alakitanának az összes érdekeltségek be-
vonásával és ez végeztetné az egész munkát. A 
másik szerint a vízmentesítendő területet három 
szakaszra osztanák. Az első szakasz terjedne 
Kecskeméttől kiindulva a Dongérig, amelybe a 

talajvizet levezetnék. Ezt a munkát a csongrád— 
sövényházal ármentesHŐ társulat végezné. A máso-
dik szakaszt a hármas algyői ámentesitó társulat' 
vízmentesítené és a lefolyó vizet az algyői Holt-
Tiszába vezetné le» A harmadik és iegnagyobb 
szakasz munkálatai & szegedi irvizmentesitő tár-
srűatnak jutnának, amely az eleven Tiszába vezetné 
le a vadvizeket. A harmadik javaslat odatendál, 
hogy az egész munkát végeztesse maga az állam 
és a munka befejezése után adja gondozásra és 
karbantartásra az ármentesitő társulatoknak. 

A megjelent érdekellségek — három kisközség 
kivételévei — mindannyian a munkálatok szük-
ségessége és mielőbbi megkezdése mellett foglaltak 
állást és hajlandók is a költségek ötven százalékát 
viselni, de azt kívánták, hogy a költségek másik 
felét az állam viselje. Ezzel szemben Schandl 
államtitkár szerint a kormány aligha lesz abban 
a helyzetben, hogy a költségek viseléséből részt 
vállaljon, de megkönnyítheti a munkálatok lebo-
nyolítását rendkivül kedvező kölcsön biztosításával. 

Végül azt kivánták az érdekeltek, hogy az éven-
ként és holdanként preliminált három aranykorona 
helyett a munkálatok megkezdésétől azok befeje-
zéséig kéi aranykoronában állapítsák meg a hozzá-
járulást és a munkálatok befejezése után 20 éven 
át 2 7 aranykoronában. 

A? ankét teljes anyagát most a földmivelésügyi 
miniszterhez terjesztik fel, aki remélhetőleg rövi-
desen dönt arról, hogy a háromféle megoldás kö-
zül melyik szerint történjék a vazmentesités éa 

í dönt a hozzájárulás költségei és a munka raeg-
S kezdése föiött is 

A Délmagyarország Szegeden és környékén 
az egyetlen liberális lap. Fennállásának biztositéka és 
ereje a független polgárok és munkások támogatása. 
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H februári közgyű lés 
kilenc városi tisztviselőt helyez nyugdí jba . 

Ismeretes, hogy a kormány nemrégen meg-
jelent rendelete véglegesen rendezi a köztiszt• 
viselők státuszát ugy illetmények, mint szol-
gálati idő dolgában. Ennek a rendelkezésnek 
megfelelően Szeged város tisztviselői közül ki-
lenc elérle azt a szolgálati korhalárt, amelynél 
a nyugdíjazás automatikusan végrehajtandó. A 
város nyugdíjra érett tisztviselői a következők: 
Bokor Pál polgármesierhelyettes, dr. Oaál 
Endre knlturtanácsnok, dr. Andrássy Ferenc 
tiszti főorvos, dr. Gyuritza Sándor tiszti orvos, 
Bitó Benő főmérnök, Bárdoss Béla ib. fő-
jegyző, Ferenczy Mátyás kapitány, Gácsér György 
kórházi gondnok él Farkas Mihály előljárósági 
altiszt. A nyugdijbavonulók közül Bokor Pál, 
dr. Andrássy és Gácsér meghaladták a 70-ik 
életévüket és a nyogdi[szabáiyzat élteimében 
abban az eseiben is nyugdijizandók, ba egyéb-
ként a városnak fontos érdeke lenne, hogy az 
illetők továbbra is ellássák hivatalukat. A vá-
rosházi közhangulat szerint azonban ugy ezeket, 
mint a többi hat nyugdi|ra érett tisztviselőt a 
város könnyen nélkülözheti, mert a mai ügy-
menet teljesen normális, ugy hogy a bevá-
lasztandó uj tisztviselők zökkenő nélkül vezet-
hetik majd az ügyeket tovább. Nem lenne he-
lyes — mondják a fiatalok —, ha a közgyű-
lés a nyugdíjrajogosultak visszatartását ki-
vánná, mert ezzel csak megnehezítené az amúgy 
is ritka előlépési lehetőségüket. Kivé efes bá-
násmódra csak dr. Gaál Endrének van kilá-
tása. Miután azonban a törvény szerint a 35 ik 
szolgálati évét betöltött tanácsnok visszatartá-
sával a közgyűlés csak abban az esetben fog-
lalkozhat, ba erre nézve legalább 15 törvény-
hatósági bizottsági tag lesz indítványt, bizo-
nyos, bogy a februári közgyűlés az ilyen tar-
talommal benyújtandó inditványt egyhangúlag 
el fogja fogadni és hogy egyúttal, mint legidő-
sebb tanácsnokot, Gaált polgármesterhelyet-
lessé is megválasztja. Igaz, hogy a törvényha-
tósági bzottsig határozata belügyminiszleri 
jóváoagyásra szorul, visiont bizonyos, hogy a 
közgyűlésben megnyilatkozó spontán és egy-
hangú határozatkor a belügyminiszter hozzá fog 
járulni. 

A városházán most számfejtik a nyugdíjba* 
vonulók nyugdijjlrandóságát és megállapítot-
tuk, hogy a kilenc nyugdíjba vonuló tisztvi-

selő nyugdija körülbelül 500 millió koronára 
rug. Ennyivel növekszik a költségvetésnek 
njugdíjlétele, amely eddg körülbelül hatmil-
liárd volt. 

Sokan vannak a városházán, akik igen sze-
retnék Bokor Pált is visszatartani hivatalában, 
mert betöltött 70. életéve dacára munkaképes-
ségének teljes birtokában van. De a nyugdíj-
szabályzat megváltoztatása nélkül erre nincs 
lehetőség. A fiatalok között mindenesetre biza-
kodó a hangulat, mert az előlépések egész so< 
rozatára számítanak a nyugdíjazások követ-
keztében. 

Másfélévi fagy ház hamisított 

behozatali engedélyekért. 

Budapest, február 12. Glück Ernő magán-
tisztviselő másfél évvel ezeiőll sorra járta a 
Sas uccai nagykereskedőket és előkelő össze-
köttetéseire hivatkozva, kilátásba helyezte, hogy 
soronkivűl módja van behozatali engedélyeket 
szerezni. Többen meg is bízták ilyen enge-
délyek megszerzésével és löbbmillió koroaa 
költségelőleget is adtak Glücknek. Glück 
néhány nap múlva szállította is az engedélye-
ket, amelyekről azonban hamarosan kitűnt, 
hogy valamennyi közönséges hamisítvány. 

A budapesti büntetötörvényszék pénteken 
tárgyalta az ügyet s a bizonyítási eljárás be-
fejezése után a biróság Glűck Ernőt bűnösnek 
mondta ki 11 rendbeli közoktrathamisttás és 
kétrendbeli csalás bűntettében s ezért kéi is 
tilivl fegyházra itilte. — Tausstg Jenő magán-
hivatalnokot az űgy kapcsán bűnpártolásért 
egyhónapi fogházbflntetésre itélte a törvény-
szék. Az ügyész indítványára az ítélet kihirde-
tése után a biróság G!ück Ernőt letartóztatta. 
A felek az ítélet ellen felebbeztek. 

minden minőségben, az összes létező színekben 
valódi „ T R á M E L L A " selyemharisnyák 
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