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eső állomás építési költsége és a jelenleg Város-
tanya állomáson lévő mozdonyszin öttömösre való 
átépítésének költsége is. 

\ szakértők szerint ez a háromszázezer pengő 
olyan horribilis összeg, hogy gondolni sem lehet 
a szárnyvonal kiépítésére, mert az a forgalointöbb-
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let, amelyet öttőmöstől várhat a kisvasút, egyálta-
lában nincs arányban az uj befektetéssel és a rezsi-
költség növekedésével, tehát nem lenne másra 
jó, csak a kisvasút deficitjének növelésére. Így 
azután az öttömösi vasút terve végérvényesen kul-
baesettnek tekinthető. 

Gyújtogatás, vagy egyszerű ietötüz ? 
Még nem íudíáU megállapítani qs u¡szegedi villatUz okát. 

(A Délmagyarország munkatársától.) Ked-
den beszámoltunk arról, hogy hétfőn haj-
nalban az ujszegedi Főfasorban titokzatos kö-
rülmények között kigyulladt Kollár Pál villá-
jának tetőzete. A tűzoltóság a tüzet azonnal 
lokalizálta, ugy hogy a kár jelentéktelen. A 
megtartott tüzvizsgálat alkalmával az a gyanú 
merült fel, hogy a tüz nem belülről, hanem 
kívülről keletkezett, mégpedig ugy, hogy a 
villa zsindely tetőzetét kívülről meggyújtották. 
A gyanuokok alapján megindult rendőri nyo-
mozás a keddi napon sem tudott megnyug-
tató választ adni arra a kérdésre, hogy a tüz 
hogyan keletkezett a kis ujszegedi villában. 

\ rendőrség először azt igyekezett megál-

lapítani, hogy este tüzeltek-e a villa kály-
hájában. A házban lakók tagadták, hogy tü-
zellek volna késő este. Kotlár Pál bemondása 
szerint ő este nyolc óra után feküdt le. A 
délután folyamán a kályhában ugyan égett a 
tüz, de estére egészen kialudt. Az eddigi ada-
tokkal szemben a belső tüz mellett tanúskodik 
az a lény, hogy a kályha csöve egyszerűen 
ki van dugva a zsindelytetőn keresztül és igy 
a felmelegedett csőtől könnyen kigyulladha-
tott a tetőzet. Nincs kizárva az sem, hogy 
esetleg Kotlár Pál gondatlansága okozta a tü-
zet. A gyújtogatás gyanúja mellett igy egye-
lőre semmi sem tanúskodik és igy a rendőrség 
ezirányban beszüntette a nyomozást. 

(A Dólmigyarország munkatársától.) A 
vastag hótakaró, amely már hetek óta borítja 
a földeket, a legutóbb beállt enyhe idő követ-
keztében olvadni kezdett. Az olvadó hólé Sze-
ged környékén mindenhol ellepte a mélyebben 
fekvő földeket és máris kimutatható károkat 
okozott az őszi vetésekben. A vadvizveszedelem, 
amely minden tavasz küszöbén kisért, az idén 
még súlyosabbnak látszik. Az Udránszky-féle 
vadvjzlevezetési tervezet 1928-ban sem való-
sulhat meg, mert a földmivelési minisztérium-
ban, ahol a terveket felülvizsgálták, ugy dön-
töttek, hogy anyagiak hiányában egyelőre irat-
tárba helyezik a hatalmas munka terveit. A 
tnult év folyamán ugyan nem egyszer merül-
lek fel olyan tervek, hogy az érdekelt gazdák 
anyagilag is hozzájárulnak a vadvizlevezető 
csatornák kiépítéséhez, az első értekezleten 
° terv azonban megfeneklett. 

A hirtelen megindult olvadás következté-
ben a polgármesteri hivatalhoz és a különböző 

ármentesiLő társulatokhoz egymásután futnak 
be a panaszok arról, hogy a vadvizek még a 
közlekedést is megakadályozzák a tanyákon. 
Sok helyen a tanyai házakat teljesen körül-
veszi a lefolyást nem találó vadvíz. A vadvíz-
veszedelem azonban nemcsak a tanyákon fe-
nyegeti a lakosságot, hanem a Somogyi- és 
Aigner-telepeken is aggasztó a lakosság hely-
zete. Udvarok, kertek mindenhol viz alatt áll-
nak. Csatornázás nincs e helyeken és igy 
a nagymennyiségű hólé nem tud lefolyni. 

A tanyai érdekeltségek, amint értesülünk, 
még e hónapban küldöttséget vezetnek a föld--
mivelési miniszter elé és tőle fogják kérni, 
hogy az irattárba helyezett Udránszky-féle ter-
veket ismét vegyék tárgyalás alá, mert az 
évenkínt fel-felbukkanó és mindig erősbödő 
vadvizek Szeged környékén megsemmisülés-
sel fenyegetik a mélyebben fekvő szántóföl-
dek egész kulturáját. 

w ' ,A törvényhozás a bűncselekmények megelőzése 
feklnleléhen feftsen MI fokozott áevékeiiysegeí'% -

mondotta Kovács tanácselnök a szegedi tábla megnyitó ülésén. 
(A Délmagyarország munkatársától.) A 

szegedi ítélőtábla büntetőtanácsai a karácso-
nyi és újévi szünet elteltével kedden kezdték 
meg az ujesztendőben működésűket. A tár-
gyalások megnyitása előtt dr. Kovács Rókus 
kúriai bíró, a második főtárgyalási tanács el-
nöke tartott rövid, gondolatokban gazdag meg-
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olvadó §ó megbénítja a közlekedést 
a tanyákon. 

/1 csatornák Qíúnya miatt viz alatt áll a Somogyi- és Aligner-telep 

nyitó beszédet, amelyben mindenekelőtt arra 
a nagy munkára tekintett vissza, amelyet az 
ítélőtábla büntetőtanácsai az elmúlt évben vé-
geztek. Rámutatott az uj büntetőnovella életbe-
lépése esetén bekövetkező változásokra, vala-
mint a felsőbb bíróságok várható, bárha csak 
csekélyebb jelentőségű tehermentesülésére, a 
melynek hatása különösen azért nem lehet 
közvetlen, mert a bűnügyek száma szaporo-
dóban van. Kiemelte az ifjúság védelméről, 
a szeszes italok kiszolgáltatása terén hozott 
uj törvény fontosságát és annak szükségessé-
gét, hogy a törvényhozás a bűncselekmények 
megelőzése tekintetében, különösen az erköl-
csök megszilárdítása utján fejtsen ki fokozott 
tevékenységet. 

Elismerő szavakkal adózott végül a fő-
ügyészség képviselőinek és a szegedi ügyvédi 
kar védői működést teljesítő tagjainak, hang-
súlyozván ugy a vád, mint a védelem jelen-
tékeny jogászi és birói színvonalát, tárgyila-
gosságát és igazságot szolgáló munkásságát. 

A figyelemreméltó szavak után dr. Zom-
bory Jenő főügyészhelyettes emelkedett szó-
lásra és a vádképviselet részéről megköszönve 
a tanácselnök szavait, tömör vonásokban |el-

Iemezte a tábla büntetőtanácsainak magas er-
kölcsi és jogászi nivón álló működését. Köszö-
netét fejezte ki a bíróságnak azért az ernye-
detlen fáradozásáért, amellyel a roppant; 
munkateherrél megbirkózva, általános meg-

j nyugvást keltő módon teljesiti magasztos hi-
vatását és a maga részéről is meleg szavak-
kal aposztrofálta az ügyvédi kar érdemeit a 
másodfokú bíróság előtti védelem teljesíté-
sében. 

Végül az ügyvédi kar nevében mondott dr. 
Marton köszönetet az elismerésért és biztosí-
totta dr. Kovács Rókus tanácselnököt és dr. 
Zombory Jenő főügyészhelyettest az ügyvédi 
kar bizalmáról és megbecsüléséről. 

Fenyegeíőázések 
a numerus clausus körül. 

Budapest, január 10. A felsőház mentelmi tri-j 
zottsága Ráíh Zsigmond elnöklésével ma délelőtt 
iilést tartott és azon Degré Miklós előadásában 
Simonsics Elemér, Benedek Sándor és gróf Szé-
chenyi Aladár felsőházi tagok mentelmi ügyeit 
tárgyalták, akik mentelmi joguk megsértését je-
lentetlék be azért, mert a Nemzeti Tömörülés 
Pártja aláírással levelet kaptak, amely felszólítja 
őket, hogy a numerus clausus módosításáról szól« 
törvényjavaslat tárgyalása alkalmával a levelet alá-
irt pártnak felfogása szerint foglaljanak állást. 

A bizottság megállapította, hogy a szóbanforgd 
levél kitételei fenyegetést foglalnak magukban arra 
az esetre, ha az emiitett felsőházi tagok nem a 
levél írójának a felfogása szerint foglalnak állást 
és ezért a mentelmi jog sérelmének megállapítását 
javasolja a felsőháznak. A bizottság azt az állás-
pontot foglalta el, hogy további intézkedéseket 
nem hozhat javaslatba, mert az idézett levél so«' 
rajban foglalt fenyegetés nem mondható veszély-1 

nek és ezért a büntető cselekmény tónyálladékát 
nem merili ki. 

ionalüias szerencsétlenség 
a rákosliegyi állomáson. 

Budapíst, január 10. Ma reggel borzalmas sze-
rencsétlenség történt a rákoshegyi vasúti állomá-
son. Rákoshegyen nagyon sok budapesti hivatalnok 
és hivatalnoknő és munkásember lakik, akik a 
reggeli órákban nagy tömegekben igyekeznek a 
fővárosban levő munkahelyeikre. Ma reggel fél 7j 
óra tájban futott be Rákoshegyre a Szolnokról; 
Budapestre menő személyvonat, ugyanakkor ta-; 

lálkozik ott a Budapestről Szolnokra menő sze-
mélyvonattal. Ma is rövid idöközökbeu futott be 
a két vonat. 

A közönség a két vágány közölt tartózkodott. 
Ötlik József Máv. főintéző a közönséget intette a. 
közeledő két vonatra és reudet akart teremteni. 
Közben elcsúszott és a Szolnokról Budapestre 
menő vonat alá esett. A szerencsétlenséget látta 
Seres Emilia 35 éves hivatalnoknő, aki annvii-a 
megijedt, hogy ösztönszerűen hátra tántorodott 
és a szerencsétlen nőt ugyanakkor elkapta a Bu-
dapestről Szolnokra menő vonat mozdonya. ^ 

Ötlik József Máv. főintéző a helyszínen szörnyet-
halt. A borzalmasan összeroncsolt Seres Emiliát 
első segélyben részesítve, a Budapestre menő vo-
nattal beszállították a fővárosba, ahol a Rókus-
kórházban egyórás szenvedés u'án meghalt. 

p ó l o l ) a a p o r o s z s z e n e t . ^ 
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