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más törvényes következménye is van az 
ügynek. A törvényszék az illeték három 
uskve nyolcszorosát büntetésképen kiróhajta 
a takarékpénztárra. Ez azonban csak abban 
az esetben valószínű, ha a bíróság a bank 
részéről megállapítja a roszhiszemüséget. Ha 
azonban a bank igazolni tudja eljárásának a 
jóhiszeműségét, akkor a büntetés elmarad. De 
ez már nem érinti az illetéket. A takarék-
pénztár az ügy ujrafölvételét is kérheti. 

A szegedi vizkérdés. 
— Előadás az ártézi kutakról. — 

(Saját tudósít ónktól.) Jeleztük, hogy a 
szegedi mérnök és építész egyesület a vá- i 
rosi vizkérdés megvitatását programjába 
vette s az ügy nagy fontossága emiatt a kér-
dést három rendben teszi megvitatás tárgyá- ! 
vá. A szakosztály szombaton tartott ülése 
az ártézi kutak kérdésével foglalkozott s a 
vitát Farkas Árpád osztálymérnök az ártézi 
kutak s azok jövője cimü előadása vezette 
be. Az előadás és az azt követő vita mind-
végig magas színvonalon állott. Az előadás 
keretében a következőket mondta el Farkas 
mérnök: 

Ismeretes, hogy az ártézi,kiutak az Alföld 
négy millió lakossáigáinak nem csak közegész-
ségügyi, de nemzetgazdasági tekintetben is 
oly természeti kincset jelentenek, melynek 
p á r j a nincsen, — e közkincs védelméről 
azonban gondoskodva nincs. Nemcsak a ku-
tak fölösleges számban való fúrása , de külö-
nös az a felfogás, bogy az ártézikutnak ál-
landóan kell folynia — teszik aggodalmassá 
a helyzetet. Mert az, hogy a tényleges szük-
ségletnek tízszeresét engedjük elfolyni hasz-
nálatlanul — artnyit jelent, liogy ha az ár-
tézi viz fogyatékos — ugy tizedrészidedg fog 
tartani, mintha csupán a szükségletet elégí-
te t tük volna ki — felesleges vízpazarlás nél-
kül. A vízpazarlás káros hatásai máris nyil-
vánulnak: a kutak vízhozama a kutak szá-
mának szaporodásával csökken, sőt van már 
oly vidék, hol az eredetileg ártézi jellegű 
kutakból ma csak szivattyúzás u t j án lehet a 
vizet kiemelni. A helyzetet csak súlyosbít-
ja az a körülmény, liogy a geológiai kuta-
tások még ma is a kezdet kezdetén vannak 
s ma is ép oly tájékozatlanok vagyunk a viz 
eredete, a felhajtó erőforrás mibenléte felől, 
mint akár 25 évvel ezelőtt. 

iRészletejsl megvitatás: t á rgyává teszi a 
viz eredetére vonatkozó feltevéseket, vala-
mint a felhajtó erő kérdését is ,s beszámol a 
m. kir. földtani intézetben s a földmivelési 
minisztérium vízrajzi osztályában folytatott 
tárgyalásairól. — Majd á t té r a vizcsökikenés 
helyi okainak ismertetésére s ezzel kapcso-
latban a ifurási rendszerekre is kiterjeszke-
dik. Legfontosabbnak t a r t j a oly berendezés 
alkalmazását, mely mellett a kutak zárhatók 
mert csak i.gy biztosithatjuk kutaink életét. 

A mi az ártézi vizréteg törvényes védel-
mét illeti, előadja, hogy u j vízjogi törvény-
tervezet fekszik ia Ház asztalán, mely minden 
kú t fúrás t előleges engedélyhez köt s egyben 
a (fölös víztermeléstől alkalmas- berendezés 
el-őirása mellett eltil t ja .az ártézikut tulaj-
donosokat. 

Ugyancsak előadja, hogy két év előtt már 
behatóan megvitat ták a rendkívül hézagos 
ismeretek pótlását, szükségét, a földmivelés-
iigyii minisztériumban, elhatározták azt is, 
liogy egy oly tudományos szervezet kikül-
dése sürgős, mely kizárólag az ártézi kutak 
ügyével fog foglalkozni s több 2500 :m.-:es 
mély fúrással h ivatva lesz felderíteni alföl-
dünk mélyebben selythető sajátos geológiai 
viszonyait — s rétegsorozatait. Sajnos, h-ogy 
-ez ma is még csak -terv. A szegedi kutakkal 
fogjMkozvai, -megnyugtatja a hallgatóságot 
azon kijelentésével, liogy eleddig nem mutat-
kozott. oly -jelenség, melyből a vizréteg -kime-
rülésére lehetnie következtetni, -a minek ma-
gyarázatát a rét-eg mély fekv-ésén kívül ab-
ban találja, hogy tőlünk nyugatra a réte-
gek igényibe véve nincsenek. 

Előadását azzal zárja, hogy a,z ártézi kot 
ügy annyira sajátos ügye ós érdeke Szeged 
várossal élén a magyar Alföldnek, hogy az 
dűlőre -csak akkor jut/h a-t, lia mi érdek-eltek 
összefogva követünk el -mindent, ugy a vitás 
tudományos kérdések tisztázása, mint pedig 
az ártézi vízvédelme érd-ekében. 

H Í R E K 

Szegedi kalendárium. 
IDŐJÁRÁS: A meteoroló-
giai intézet jelentése sze-
rint elvétve csapadék és 
később változékony idő 
várivá tó. Sü rganyprognó-
zis: Elvétve csapadék, ké-
sőbb változékony, enyhébb. 

Déli hőmérséklet: 4.2 C volt. 
A KÖZKÓRHAZBAN: A beteg látoga 

tási idő délután 1—3-ig tart. 
VÁROSI SZÍNHÁZ: Délután félnégykor 

„Rómeó és Júlia", tragédia. Este 8 órakor 
„Kedves Augusztin", operett. 

URANIA SZÍNHÁZ: Délután 6 órától 
kezdve „A párduez karmai között." Dráma 
2 felvonásban. 

VASS-MOZI, délután hat órától 
kezdve „A titokzatos bűntény." Bűnügyi drá-
ma 2 felvonásban, 

d PQLLÓ-MOZGÓ: Délután hattól este 
fél 11-ig „A gyermek tolvaj" 2 felvonásban. 

MUNKASOK VASÁRNAPJA. Az Ipari 
és kereskedelmi munkások képzésére szeme-
zett helyi bizottság délután két órakor elő-
adást 'tart az állami felsőkereskedelmi is-
kola vegytani termiében. 

A DEÁK FERENC-EGYESÜLET dél-
után félnégy órakor Balassa Ármin dr. irói 
működésének harmincéves jubileuma alkal-
mából műkedvelői előadást rendez a belvá-
rosi műkedvelő / fiúiskola. Jorndtermében, 
Előadják Balassa Ármin „Parasztszivek" ci-
mü népszínművét és Muray Károly vígjá-
tékát, a Viraágfakadás-t. A műkedvelői elő-
adás után tánc lesz. 

A MUNKÁSOTTHONBAN délelőtt tiz 
órakor a Munkástestedző Egyesület előadást 
rendez. A sport hatásáról tartanak előadást. 
Délután négy órakor műkedvelő előadás 
lesz. Guthi Soma Házasodjunk! bohózatát 
játszák. 

A GYERMEKTANULMÁNYI TÁRSA-
SÁG szegedi fiókja délután négy órakor a 
városháza közgyűlési termében előadást tart. 
Forgách Júlia tanítónő és Krausz József dr. 
orvos tartanak előadásokat. 

Az ALSÓVÁROSI NÉPKÖR vasárnap 
este Tóth Gyula nyugalmazott népiskolai 
igazgató tanitónak, aki a nép körnek hosszú 
időn át érdemes alelnöke volt, átadja a disz-
elnökké történt megválasztásáról szóló okle-
velet. Ugyanekkor üdvözük Tóth Gyulámé 
Wachter Karolinát is, aki a népnevelés terén 
szintén nagy érdemeket szerzett. Az ünnepel-
tek tiszteletére a kör társasvacsorát is ren-
dez. 

A Katolikus Nővédő ünnepsége 
(Saját tudósítónktól.) Szép ós nagysza-

bású iinne-pségre készül a (Szegedi Katolikus 
Nővédő Egyesület abból: az alkalomból, 
hogy Glattfelder Gyula dr. megyéspüspök 
február 36-án ünnepélyesen is á tadja az 
e-gyesül-et. székházát s a benne -elhelyezett 
ii ő védelmi intézményeit (rendeltetésűiknek. 
Az egyesület Napközi Otthona és Leányott-
hona ugyan még január hóban kezdték meg 
közhasznú és hézagpótló működésüket, ün-
ne pi.es felszentelésük azonban a székházzal 
együtt esa-k most fog végbemenni. 

-Az egyesület történetében igazán kima-
gasló eseményt a Szegedi Katolikus Nővédő 
Egyesület méltóan ünnepli meg. A terve-
zett ünnepség programját a. Raskó Istvánné 
•elnökasszony vezetésével megalakult rende-
ző-bizottság már infeg is állapit ott a. Esze-
rint díszközgyűlés és hangverseny kereté-
iben fo-g az egyesület kiváló mozzanata le-
folyni. 

A díszközgyűlést, amely a székház ifél-
szemtelési aktusával kezdődik, dél-előtt 11 óra-
kor ta r t ja meg az egyesület, -A gyűlést Raskó 
Istvánné elnökasszony ny i t j a mag, az ünnepi 
beszédet pedig Glattfelder Gyula dr. me-
gyéspüspök mondja. Ezenkívül még Simkó 
Elemér dr. t i tkár a székház -történetét is-
merteti. Üdvözlésekkel záródik a disz'közgyü 
lós napirendje. 

Ugyanaznap délután .az -egyesület a Ti-
szaszálló nagytermében gazdag műsorral 
hangversenyt, rendez. Ez alkalommal Glatt-
felder Gyula dr. megyéspüspök a növédeliam-
rőí, Rottenbilder Fülöp dr. budapesti tábla-
bíró pedig a fiatalkorú,akról tar t előadást, A 
hangverseny műsorának többi számaiban 
közreműködnek: Simkó Elemérnó, Szmollény 
Ilonka és Rohr Gizi, Kőnig Péter, Meák 
Gyula, és Záborszky László Budapestről, Az 
-érd-ekies műsort Sz. Szigethy Vilmosnak erre 
az alkalomra irt prológja -nyitja meg, ame-
lyet Szmollény Ilonka szaval. A hangver-
seny délután félőt órakor kezdődik s -az arra 
szóló megliivó egyúttal belépő-jegyül i s szol-
gál. 

A (Szegedi Katolikus Nővédő (Egyesület 
szép és magasztos ünnepségén a megyés-püs-
pökön kiviil azon minisztériumok képviselői 
is megjelennek, a-melyek az ©gyesületet hu-
mánus céljainak megváló,sitásában támogat-
ják. A vendégek tiszteletére az egyesület 
szombaton, február 15-én -este 8 órakor a Ti-
sza-szállóban közös vacsorát rendez. ,A va-
csorán való részvételre február 14-ig irásbe-
lil-eg vagy telefon u t ján (1264.) lehet jelent-
kezni az egyesület Korona-utca 1-8. szám 
alatt lévő székházában. 

— József királyi herceg állapota. József 
királyi herceg állapotáról Korányi Sándor 
báró tanár és Czuzewsky -Gyula dr. királyi 
tanácsos, udviari orvo-s ma délelőtt a követ-
kező jelentést adták k-i: A hőmérsélk éjjel 
39 fokra -emelkedett, reggelre 36.8 fokra esett. 
A ímellhártya-izzadmány kisebbedik. Álta-
lános állapot kissé javult. 

k i v á l ó bór- és 
9 lithiumos 

g y ó g y f o r r á s 
vese- és hólyagbajoknéi , köszvéaynél, ezukftroesegségné!, vfirhenytiél, emésztési és 
lélegzési szervek h u r u t j a i n á l kitűnő hatású. — Természetes vasmentes savanyúvíz. 
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