
Többezer hold földel öntőit el 
a tavaszi áradás Csanádmegyében 

f i t DSimagyarország munkatársától.) Csa-

nádmegye területén a tavaszai áradások követ-
keztében többezer hold föld került viz alá• 
rA ¡vármegye területén a hatóságok állandó 
permanenriáhan vannak* azonban muknáju-
kat rendkívü l megnehezíti a csatornák és véd-

müvek elhanyagolt állapota. 

Makó külterületén, 

a geueshát—gacsibai csatorna megduzzadása 
folytán nagy területek kerültek vlz alá. A 

¡viz több tanyát is elöntött Sok viz van Pál 
alatt, a királyhegyesi völgyben is. Az idevaló 
gazdák depntáeióban jártak hétfőn az alis-

pánnál és segítséget kértek. A legnagyobb 
baj a palotai járásban van. 

Csanádpalotán 

két turbina dolgozik és nyomja a vadvizet a 
csatornába. Albertin több ház összeomlással 
fenyeget. Pitvaroson is több házat kiüríttetett 
a hatóság. 

A kiszombort oldalon 

a helyzet kétségbeejtő. I t t körülbelü l másfél-

ezer hold került viz alá. A sándormajor iak 

tanyájukat se tudják megközelíteni. Apátfal-
ván, Magyarcsanádon. Földeákon némileg eny-
hült a helyzet 

Budapesten 2000 utas Jelentkezett 
a húsvéti kiránduló vonatra 
Három vonat hozza Szegedre a budapesti kirándulókat 

(A Délmagyarorszég munkatársától.) A húsvét 
kor meginduló weekendvonatok iránt napról-napra 
BŐ az érdeklődés és a jelek szerint húsvét vasár-
napján számottevő idegenforgalomra lehet szá-
mítani. 

Dr. foneth Sándor kamarai főtitkár kedden dél 
előtt Budapesten felkereste Senn Ottó Máv. elnök. 
Igazgatóhelyettest, akivel a húsvéti vonatok ügyé-
ben tárgyalt Az elnőkigazgatóhelyettes közölte, 
hogy a budapestiek érdeklődése minden várako-
zást meghalad. Eredetileg arra számítottak, hogy 
• Irasvét vasárnapján Szeged felé Induló vonatnak 
• legjobb esetben ezer utasa (esz, ezt a létszámot 
B jelentkezők máris alaposan túljegyezték, ked. 
men reggelig a jelentkezők *zárna meghaladta az 
ezerkétszázat és kedden estig mitegy kétezer je-
lentkezőről érkezett jelentés. A Máv. ezért most 
tárgyalásokat folytat egy esetleges harmadik vonat 
dfaditása érdekében. 

Az első weekendvonat megteremtésének érdeme 
Ottó nevéhez fűződik, aki nagy energiával 

karolta fel a kirándulás tervét és több másirányu 
kísérlettel szemben ngy határozott hogy az első 
wtekendvonalol Szegedre indítják. 

Az első weekendvonat sikerét felhasználják az 
idegenforgalmi propagandára. A vonatok elindí-
tásáról és ünnepélyes fogadtatásáról hangos film. 
felvételeket készítenek. 

A saegtedie* érdeklődése ^ 

te rendkívül nagy. Az üzletigazgatóságtól nyert 
értesülésünk szerint az első weekendvonatra a 
jelentkezők száma meghaladta a háromszázat A 
négypengős jegyeket péntekig kell megváltani. 

A reggel 7 órakor induló vonathoz Makóról csat. 
lakozó vonatot indítanak 5 óra 25 perckor. Csat-
lakozás lesz a Budapestről visszaérkező vonathoz 
is, ez a szerelvény 5 óm 8 perckor indul Szeged-
ről és 6 óra 19 perckor érkezik Makóra. A csatla-
kozó Vonatokra a négypengős jegy nem érvényes, 
Makótól Szegedig és vissza rendes jegyet kell 
váltani az utasoknak. 

néhéz^vfs^onyokhífz o f e g g s l g â r a k k a l i n d u l u n k 

Fekete divatcipftk 
Minták a kirakatban 
megtekinthetők ! 

Lack, antilop és szinescipfik Luxus kivifelben 

H A ~ H A 
c i p ő á r u h á z 
Szeged, Kelemen ucea 12. 

„A válság katasztrófáiban sújtja 
az iigyvédtársadalmat" 

Nyilatkozatok a vasárnapi viharos kamarai közgyűlés 
eseményeiről és következményeiről 

(A Délmagyarorszdg munkatársától.) Az ögyvédi 

kamara vasárnapi közgyűlésének eseményei erő-

sen foglalkoztatja az ügyvédtársadalmat A Dél. 

magyarorszig munkatársa kérdést intézett az ügyek-

kel kapcsolatban több szegedi ügyvédhez, akik 

• kővetkezőkben válaszoltak. 

Dr. Bodnár Géza 
kijelentette, hogy a végső konzekvenciák levonása 
teljesen a választmány elhatározásán múlik, azon-
ban ennek bekövetkezése nem valószínű, mert 
olyan hibákról is szó van, amelyek nem éppen 
ennek a választmánynak a felelősségét terhelik. 
A főbaj a kamaránál az, hogy évek során megnöve-
kedtek a szükségletek. Fzek leépítése érdekében 
az ügyvédek már a mult évben mozgalmat indí-
tottak és a jelenlegi választmány igyekezett is en-
nek megfelelni, amennyiben a 22 ezer pengős 
személyzeti kiadást 15 ezer pengőre csökkentette. 

— Az adminisztrációban — mondotta — éveken 
keresztül vol:ak hibák, azonban ezeket közelebb, 
i-ől nem ismerem. Az ügyvédtisztviselők fizetésle-
«zállitására vonatkozólag az a megjegyzésem, hogy 
csak részben történt leszállítás és ez nem ki-

elégítő. A múltban ezek 
officiumok voltak. 

a tisztviselők mobile 

Dr. GrQner István 
ezeket mondotta: 

— Közgyűlési felszólalásomban mlhden személyes 
él nélkül teljes tárgyilagossággal kizárólag szám-
adatokat soroltam fel annak a bizonyítására, hogy 
a választmány költségvetése mennyire nem helyes 
és mennyire méltánytalan. Az ügyvédek öt száza-
lékával akarják a kamara költségvetésének 50 szá-
zalékát fedeztetni és a mai nehéz időkben 150 
százalékos tagdíjemeléseket akartak egyes ügyvé-
dekre kiróni. A régi választmány az elmúlt 10 
esztendőben tagdíjemelésre sohasem gondolt pe-
dig a mai időknél sokkal jobb ügyvédi kereseti 
lehetőségek voltak. Ugy a méltányosság, mint a 
kollégláljtás érdekeit sokkal jobban szolgálta volna 
a választmány, ha az elmúlt évek teherelosztását 
tartja szem előtt v 

Dr. Szekerke Lajos 
városi tiszti ügyész igy nyilatkozott: 

— A konzekvenciák levonásáról nekem meg-

van a véleményem, azonban — mint a választmány 

FehércégMblás 

BOROS MIKSA ctgnei 
S z é c h e n y i t e v 1 5 . 248 

Legújabb 

Cfibészbluz Ékbe» 2 98 

1 Ismét kapható az ismert minőségű 

3 pár műselyem 
harisnya hibátlan . . 5 90 1 

1 Azfuros műselyem 
harisnya hibátlan, nagy- 2 581 

tagja — addig nem viszem a nyilvánosság elé, 
ameddig a választmány nem döntött Ha az én 
véleményem • választmány döntésével ellenkez-
nék, ez esetben minden további nélkül döntök 
személyemet illetően. Az úgynevezett számonkérő-
szék jelentését én készítettem és ebben a jelentés-
ben a 3_as bizottság belefoglalta azokat a jelen-
ségeket, amelyeket az adminisztrációval kapcso-
latban észlelt és feltűntette a racionalizálásnak 
azt a módját is, amellyel az adminisztráció 
gyorsítható volna. Ezt a jelentést a választmány 
még nem tárgyalta és igy addig nem is nyilatkoz-
hatom róla. Áz uj költségvetés most már az el-
hangzott kívánalmaknak megfelelően fog elkészülni. 
Az ügyvédek ma nagyon re*sz helyzetben vannak, 
mert a kormányrendeletek működési területüket 
lényegesen megszükitették. 

Dr. Széli Gyula, 
a kamara elnöke a kővetkezőket mondotta: •> .v 

— A vasárnapi közgyűlés hű tükre volt az 
ügyvédek mai kétségbeejtően rossz helyzetének. 
Az • sok elkeseredés, ami az ügyvédekben az 
utóbbi években felgyülemlett, az most, ezen a 
közgyűlésen robbant ki. Nem lehet azt mondani, 
hogy a közgyűlésen történtek egyes személyek 
ellen irányultak volna Ennek, ami évtizedek óta 
páratlanul áll a kamara történetében, gazdasági 
okai vannak. Teljesen megértem az ügyvédeket 
mert — a közönség talán nem is tudja — a válság 
legjobban az ügyvéd társadalmat sújtotta. 

Dr. Szlvessy Lehel 
kormányfőtanácsos a következőket mondotta: 

— A* ügyvédi kamara közgyűlésén a szava-
zás a bízatom és bizalmatlanság jegyében folyt 
le. Minthogy a közgyűlés majdnem egyhangúlag 
leszavazta a választmányt — mert a választmány 
mellett csak mintegy 12 idegen szavazat adatott 
le, a többi a választmányi tagoktól származott, 
— érzésem szerint  a konzekvenciákat Le keli 
oonni. 

—- A kővetkező közgyűlésen kémi fogjuk 
«> ezámonkérőszék jelentésének felolvasását. Ezzel 
álláspontunkat alátámasztjuk és beigazoljuk. A vá-
lasztmány kérdésével nem kívánok újra foglal-
kozni, álláspontomat a közgyűlésen kifejtettem. 
A magam személyéről kell még nyilatkoznom« 
Soha, egész közéleti működésem alatt, támadó 
harcot nem folytattam. Most is a védelem kény-
szeritett támadásra. Nem önmagamat védtem, 
nem azokat az erkölcsi értékeket, amelyek t elő. 
deink reánk biztak. Ezek az ügyvédi szolidaritás 
és kollégialitás. Ezeket az erkölcsi javakat láttam 
veszélyeztetve De nagy veszélyt láttam abban 
is, hogy a békési kollegák, számszerint mintegy 
kétszázan, el akarnak szakadni a szegedi kamara, 
lót, mert a választmány határozatával elégedet-
lenek. A kartársak ugyan egyelőre eltekintettek 

SZÉCHENYI MOZI 
Ma szerdán, március hó 23-án utoljára 

A bohózatok csimborasszója hangos * 

C h a r l c p n é n j e 

\ világ legjobb, legsikerültebb filmbohózata, 
a világ legjobb színészeivel 

¿Előadások 5, 7, 9 órakor. 


