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ü legegyszerűbb megoldís elmulasztása miatt 
nem épIISlief ks a kisvasul öttömösi szakasza 

(A Délmagyarország munkatársától) A 
pénzügyi bizottság legutóbbi ülésén, amikor 
8 város zárószámadásál tárgyalták, felmerült 
az a régi terv is, hogy a város építtesse ki a 
tanyai gazdasági vasul: déli szárnyát egészen 
öttömösig. A pénzügyi bizottság tagjai ugyan-
is megállapították, hogy a kisvasút üzemé-
nek első esztendejében a várakozáson felül 
bevált, annyi jövedelme volt, hogy üzemi költ-
ségeinek fedezésén kívül százhúszezer pen-
gővel járulhatott hozzá a beruházási költsé-
gek törlesztéséhez. Wimmer Fülöp éppen ezért 
figyelmébe ajánlotta a tanácsnak, hogy gon-
doskodni kellene a kisvasúthálózat kibőví-
téséről. elsősorban mer/ kellene hosszabbítani 
B vonalat öttömös községig, amely ismét na-
gyobb tömegeket kapcsolna a városhoz. A 
polgármester akkor kijelentette, hogy az öttö-
mösi vonal kiépítésének gondolatát nem ej-
tette el végleg a város hatósága, ezt az időt 
azonban nem tart ja alkalmasnak a terv meg-
valósítására, mert a vasútnak ujabb beruhá-
zásokra van szüksége, ellenben később szó 
lehet a fokozatos fejlesztésről ugy, hogy a 
vasút tiszla jövedelméből azt az összegei, amely : 
a százhúszezer pengős cvi beruházási törlesz-
tés lefizetése után megmarad, fordítják erre | 

a célra. 
Érdeklődtünk kedden ebben az ügyben Mi-

hályffy László műszaki tanácsosnál, a kis-
vasút, igazgatójánál, aki kijelentette, hogy az 
öttömösi vonal megépítésének nemcsak anyagi, 
hanem technikai nehézségei is vannak. A kér-
dést a kisvasút pusztamérgesi vonalszakaszá-
nak megépítése alkalmával könnyű szerrel és 
nagyon olcsón meg lehetett volna oldani. Öt-
tömös ugyanis alig néhány kilométernyire 
fekszik Mérgestől és a kisvasút északi szár-
nya nagyon lényegtelen kanyarodóval érint-
hette volna. Ha viszont a déli vonalat hosszab-
bilanák most meg, akkor körülbelül tizenkét-
tizenhárom kilométeres uj vonalszakasz kiépí-
tésére lenne szükség, ami horribilis összegbe 
kerülne és veszélyeztetné a vasút rentabili-
tását. 

Hiába kívánkozik tebál öllömös község la-
kossága a Szegeddel való szorosabb kapcso-
lat megteremtésére, hiába ajánlott fel a vasút 
számára földet és költséghozzájárulás cimén 
egy évi pótadójövedelmét, belátható időn be-
lül nem kaphat vasutat, amely öllelszerüen, 
szeleburdin épült ki és a könnyű, az olcsó 
megvalósítás lehetőségei csak elkésett ötletek 
formájában latnak most napvilágol. 

Bokor Pál polflármest«rhely«ttes 
autója Röszkénél elgázolt egy siket' 

néma fiút 
'(A Délmagyarország munkatársátólKed-

den délután négy órakor jelentették a rendőr-
ségnek. hogy Röszke közelében egy autó1 el-
ütötte Zöldi Antal 13 éves siketnéma tanulót. 
A szerencsétlen siketnéma fiu az autó kerekei 
Blá került és olyan súlyos sérüléseket szen-
vedett, hogy életben maradásához alig vau 
remény. 

A jelentés ulán azonnal hivatalos bizottság 
szállt ki a helyszínre, hogy az elgázolás kö-
rülményeit megállapítsa. Az ügyészség részé-
ről dr. Mihályfy István ügyész, a rendőrség-
től dr. Benczák Lajos rendőrfelügyelő, tov ábbá 
Zombory János vizsgálóbíró és RohonyiGyula 
szakértő jelentek meg a helyszínen. A bizott-

ság megállapította, hogy a siketnéma fiu egy 
teherkocsi után szaladt. Ugyanekkor egy autó 
jött szembe, amelyben Bokor Pál nyugalma-
zott polgármeslerhelyettes ült. Az autó soffőrje 
kitéri a teherautó elől és ebben a pillanatban 
következett be az elgázolás. A soffőr már 
nem tudta a kocsit megállítani. 

Bokor Pál intézkedésére, az elgázolt kis-
gjx;rmeket azonnal felvették az autóra Közben 
értesítették a mentőket is, ugy, hogy a mentők 
a város közelében átvették a súlyosan meg-
sérült fiút és beszállították a közkórházba. 

A bizottság megállapítása szerint az elgá-
zolásért a soffőrt nem terheli felelősség. 

n főorvosi hivatal tizpengfis bizonyítványa 
és hatásági engedély a szegedi halottak temetése körül 
r (A D é l m a g y a r o r s z á g m u n k a t á r s á t ó l ) 
A halottaknak mindenki régi szokás szeriül örök 
nyugodalmat, a feltámadásig tartó békességet szo-
kott kívánni és ezt azok, akik elköltözködtek ebből 
az árnyékvilágból, bizonyára az élők sablonos 
kívánsága nélkül is elérik. A közigazgatás — amely 
régen elvesztette kapcsolatát az eleven világtól 
— még a halottakban is elintézendő, iktatandó, 
lebélyegezendő aktákat lát. Ez lesz valószínűleg 
a magyarázata annak a tervezetnek, amelyet a 
város elöljárósági ügyosztálya nyújtott be mosta-
nában a tanácshoz. 

Az előzményekhez tarLozik. liogv a szegedi ta-
nyákon a közelmúltban valóságos forradalom ke-
letkezett a tiszti főorvosi hivatal rendelkezései 
mialt. Nem a halottak vonultak fel a barrikádokra, 
a halotlak normális körülmények között nem for-
radalmárok, hanem az élők, a hozzátartozók láza-
doztak. A főorvosi hivatal valamilyen előhalászott 
miniszteri rendelkezés alapján egy szép napon 
megállapította, hogy hatósági engedély nélkül a 
halott csakis abba a temetőben temethető el, 
«melyhez lakóhelye szerint tartozik. Ez pedig azt 
jelenti, hogy az Alsólanyán lakó család halottját 
csakis az alsótanyai temetőben helyezheti örök 
nyugalomra, hatósági engedély nélkül ueni szál-

Örömmel 
jelentjük, 
hogy szombattól 
bemutatjuk a magyar 
génlus ragyogó alakítását 

Bánky Vilma 

lithatja bc a város valamelyik temetőjébe. A 
hatósági engedélyt, viszont a közigazgatási hatóság 
adhatja meg, a tanyákon a községi birák, de csak 
tiszti orvosi bizonyítvány alapján. A tiszti orvos 
bizonyítványt csak halottvizsgálat után állithat 
ki, ez a vizsgálat pedig a város szabályrendelete 
értelmében tíz pengőbe kerül. 

De nemcsak a tanyákon léptették életbe ezt a 
rendszert, hanem a város belterületén is. Sze-
geden nincs központi temető, szinte minden vá-
rosrésznek megvan a maga külön temetője. Ha 
pedig egy rókusi halottat a belvárosi temetőben 
akartak eltemetni, az szintén jllelék- és engedély-
kötelessé vált. 

Ennek a rendelkezésnek az a városi szabály-
rendelet volt az alapja, amely az exhumálásokra 
és a hullaszállitásokra vonatkozik. Idegen tör-
vényhatóság terülelére szállított hullákhoz kellett 
megszerezni ezt a tizpengős orvosi bizonyítványt 
és a hatósági engedélyt a múltban és tiz pengőt 
kapott a tiszti orvos azért is, ha jelen volt vala-
milyen exhumálásnál. 

A tanyák népe, de a városiak is igen erősen 
felzudultak a tiszti főorvosi hivatal ellen. Nem 
annyira a fizetendő t>z pengők ellen vo.lt ki-

Szerelem éjszakája 
c. világfilmjéf. 

fogásuk, hanem a sok utánjárás és időpazarlás 
ellen, amit a hatósági bizonyítvány megszerzése 
megkívánt. A végén kiderült, hogy a tiszti fő-
orvosnak nem is volt joga ilyen intézkedések-
hez, mert nincs olyan városi szabályrendelet, 
amely megengedné a város törvényhatóságán élt 
és eltemetett halott megadóztatását, akármelyik 
szegedi temetőben is kívántak örökös ágyat vetni 
számára. A város tanácsa ezért le is tiltotta 
a főorvosi hivatalt az önkényes gyakorlat folyta-
tásáról. 

Az előljárósági hivatal azonban ugy érezte, hogy 
ez a rendszer a közigazgatási bürokrácia gyönyörű 
virága volt, amelyért nagy kár lenne, ha kigyotn-

v lálódna a nagy virágos kertből. Szabályrendelet-
tervezetet dolgozott ki tehát, amelyben törvényes 
alapot kivánt nyújtani a tanácsi rendelkezésre 
megszüntetett gyakorlat folytatásához. A szabály-
rendelettel a tanács most foglalkozott és azt rész-
letes tárgyalás után elvetette, ismét kimondva, 
hogy n szegedi halottakat engedély nélkül lehet 
tltcmetui akármelyik szegedi temetőben. 

„Slz ujsáook függetlenségének 
megóvása fontos közérdek" 

London, április 3. Az alsóházban ma a 
Labour Party részéről egy szocialista képvi-
selő határozati javaslatot fog benyújtani a 
sajtótrösztökről és indítványozza, mondja ki 
a Ház, hogy az újságok függetlenségének a 
megóvása fontos közérdek. Márpedig ellenke-
zik a közérdekkel, ha a lapvállalatok hatalmas 
szindikátusok kezeibe kerülnek és ugyancsak 
közérdek ellenesek a szindikátusoknak üzleti 
fogásai. 

A Cambridge! atléták 
Budapestre érkeztek 

Budapest, április Í5. A cambridgei egyetem 
válogatott atlétái kedden délután fél 5-kor 
érkeztek meg a keleti pályaudvaron, ahol 
többszáz főnyi közönség várta őket. A pálya-
udvaron a Hungária bajtársi egyesület dísz-
százada állott sorfalat. A vendégek fogadá-
sára megjelent Demény Károly államtitkár, 
az OTT társelnöke, Szabó Gusztáv műegye-
temi tanár, a MAFC elnöke. Kelemen Kornél, 
a Főiskolai Sportszövetség elnöke és még szá-
mosan. Misánhyi Ottó, a testnevelési főiskola 
tanára a MAFC, az összes egyetemi sportkö-
rök, valamint az összes főiskolák nevében 
meleghangú angol beszédben köszöntötte a 
cambridgei csapatot, rámutatva egyúttal azok-
ra a szoros érzelmi kapcsokra, amelyek a " 
csonka magyar hazát a hatalmas Nagybritan-
niához fűzik. Szavai nyomán háromszoros él-
jen csattant fel, mely után a diákok beültek 
az angol és magyar zászlócskákkal diszitett 
autókba és szállásukra hajtattak. 
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