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hatósága súlyos probléma elő't áll, rr« rt 
Ifibb üres szükséglakással nem ren-

delkezik. 
A polgármester ezért megbízta a mérnöki 
hivatalt, hogy kutasson fel szükséglakások cél-
jaira alkalmas helyiségeket, nehogy az élet-
veszélyes épületek lakói a szabad ég alatt 
maradjanak. 

lrltz Béla törvényhatósági bizottsági (ag 
a Somogyi-telepiek 

küldöttségét vezette a mérnöki hivatalhoz, Ber-
lenczpy Domokos műszaki főtanácsos clc. A 
küldöttség tagjai előadták, hogy a XVII. ucca 
még mindig viz alatt áll. Arra kérték a mű-
szaki főtanáé, st, hogy sürgősen szivattyuz-
tassák ki a vizet, mert a közlekedés teljesen 
lehetetlen. Berzenczey Domokos azonnal in-
tézkedett, hogy a mérnöki hivatal a Somogyi-
telep elárasztott uccáiról a vizet kiszivattyúz-
tassa. 

Kedden délelőtt az Alj ner-telepi lakókíül 
dóttsége járt dr. Pálfy Ferenc polgármester-
helyettesnél Körmendy Mátyás vezetésével. A 
küldöttség elpanaszolta, hogy az Ottómős felé 
igyekvő vadvizeknek nincs szabad lefolyásuk 
és 1gy 

• rt 

az Algner-télepen egyre nagyobb 10-
meg viz reked meg, ami az egész leie-

pet veszélyeztett 
A' viz igen sok lakőházat elöntött, sok lakásba 
befolyt és több épületet összedöntéssel fenye-
get A telepen összegyűlt víztömeget ngy le-
hetne levezetni, ha a város árkot ásatna, 
amelyen keresztül a viz lefolyhatna a közeli 
tő medrébe. De nyilt csatornaárkot kellene 
ásatni a telep egyik uccáján is, amely most 
áll szélesítés alutt, igy a viz ebben az árokban 
gyűlhetne össze. A polgármesterhelyettes a 
mérnöki hivatalt bizta meg a kérdés tanul-
mányozásával és a csatornaásás költségveté-
sének elkészítésé vfel. * 

Itt emtitjük meg, hogy 
r. 

a Tissa ismét rohamosan árad, 
• felső folyószakaszokról nagyarányú áradá-
sokat jelentenek. A Tisza szintié kedden reg-
gel elérte a 657 centimétert, áprtífc elsején 
601 cm. volt. .azóta tehát 54 centiméterrel 
áradt. 

I f t a & S r * 

A Tisza áradisa 
Ungvár, április 5. A Tisza néhány nap óta átad. 

Hétfőn kilépett medréből és az állami utat Nagy-
szőllősnél elárasztotta. Az áradás veszélyezteti Vy-
tok községet. A Tisza vízállása Tacsevo mellett 
hétfőn reggel a rendes vízálláson felül 310 centi-
méterre emelkedett Tekintettel arra, bogy a . Sza-
mos vízállását is 400 centiméternyi emelkedéssel 
jelentik, áraiásveszélye fenyegeti a Tisza men. 
tén 9 magyar területet is. 

Békése fa'>a, április 5. Hivatalos jelentés szerint 
» Fehér körös Áradása hétfőn hajnali négy óra-
kor kulminált és Kisjeaónél elérte a töltés" szint-
jét, sőt azon át is csapott. Félőt árakor a tQltés 
áts.rakadt, de a Viz beáramlott a .Tózsef Nándor-
csatorna, Csohosér és a Féhérkőrös deltájába: 
Tekintve, hogy a Fehér kórós áradása már tolván 
a kulminációs ponton, további áradást a beáram-
lott viz nem okozott 

Jelenleg csak a Berettyó 4raa s ennek követ-
keztében Szeghalom felett a kisesátórna megduz-
zadt, agy, hogy itt is meg kellett tenni a szükséges 
védekezéseket 8 

Kiáradt a Maros * 
Makóról jelentk: A Maros kedden reggel hirtelen 

megáradt és délre kilépett medréből. Délben a 
Maros-hidnil a vizállás 435 centiméter volt 4 oiz 
teljesen elöntötte az árteret. 

Női modell kalapok 
mejérk»it«k 

GSrtnerné, hm u. n. 

Kártérítési pereket indit 
és iogerttsen felmentett 

(A Délmagyarország munkatársától.) A do-
rozsmai gyilkosság ügye két esztendeig tartó 
eljárás után véglegesen befejeződött Amint is-
meretes, két évvel ezelőtt a dorozsmai ország-
úton holtan, átlőtt mellel találták Sült László 
dorozsmai tanítót A gyilkossággal Levajev 
Sándor dorozsmai korcsmárost gyanúsította 
a csendőrség. A korcsmáros ellen mostohafia, 
Huszár Gergely tett terhelő vallomást A' tör-
vényszéki tárgyaláson azonban a gyerek indo-
koltan visszavonta apfa ellen fett vallomását, 
mire a biróság a korcsmárost felmentette. Az 
Ítélőtábla, elutasitva az ügyészség ujabb bizo-
nyítékait, szintén felmentette Levajevet A Kú-
ria azonban utasította a táblát az uj bizonyí-
tékok felvételére. Nemrégiben tárgyalta az 

a gyilkossággal vádolt 
dorozsmai korcsmáros 
Ítélőtábla másodízben a gyilkosság ügyét él 
Ismét felmentette Levajev Sándort bizonyí-
tékok hiányában. A felmentés miatt a fő-
ügyész semmiségi panaszt jelentett be a Kúriá-
hoz. Másodszor azonban nem került az ügy 
• Kúria elé, mert a koromügyész visszavonta 
a főügyész által bejelentett semmi égi panaszt 
és igy az Ítélet jogerős lfltt 

Levajev Sándor most dr. KeŐváry Ottó «t-
ján a polgári és büntető pőrők lavináját in. 
dltja meg. Elsősorban perH a kincstárt kár-
térítés cimén, mert nyolc hónapig ártatlanul 
vizsgálati fogságban ült. Több pert lnditr a 
perében szereplő tanuk és m h szereplők el-
len is. 

\ 

Nagyobb fogyasztás és megtakarítás: 
ez a D é l m a g y a r o r s z á g takarékossági 

akciójának célja 

Beszédes számok az idei kemény félről 
A leghidegebb nap február 14-én voll: -27*2 fok - Félméteres bétakaró a RHdekea 

(A Délmaj'urorszdg munkatársától.) Az elmúlt 
tél abnormisan hosszú ideig tartott és olyan hi-
deg volt, amilyenre alig volt példa Szegeden. 
A tavasz sokáig vajadolt, amig enyhébb időjá-
rással Húsvétkor végre beköszöntött Az idei szo-
katlanul kitartó tél oka — amint azt e szegedi 
egyetem földrajzi intézete magyarázza — az volt, 
hogy oroszországi barometrikus aftumam hi-
deg levegő tömegé rajtunk keresztül igyekeztek 
* földközi tenger felé. Szegeden,. amely 

az ország leghidegebb varosa 
volt ezen a télen, hozzájárult a hideg fokozásához 
a vastag hótakaró, amely erősen hűtötte a le-
vegőt Csapadékban is meglehetősen sokat kap-
tunk ecen a télen. \ sok csapadék oka az volt 
hogy Szegeden a Balkán hegység hatása érvénye-
sül, annak ellenére, hogy a város teljesen alföldi 
fekvésű. 

A tél két legnehezebb hónapja a január ét a 
február vott Erről a két hónapról érdekes sta-
tisztikai adatokat bocsájtott rendelkezésünkre dr. 
Wagner Richárd, a földrajzi totéaet tanársegéde. 
Januárban 13 napon keresztül a fagypont fölött 
volt a hőmérséklet, a középhőmérséklete e hó-
napnak mégis —14 fok vett, aminek az a ma-
gyarázata, hogy igen sok hidee nap volt és kö-
zöttük ia 

« leghidegebb fenaár 3-ika'vott, 

amikor a hfimfrő hlganyoszlopa —11.6 fokra 
saiyeűL A legmelegebb januárt nap a 7-e vott. 
Ezen á napon -f 4.4 fok meleget mértek a mű-
szerek. Érdekei adat az Is,'hogy január 15-étől 
kezdiWÓteg egészen február l-ig, tehát 
" 

több, atínt kér héten keres-tüi nem lát-
í • haltuk • napot 

a felhőzet és a " miat t A~január csapadékot 
|eve«et hózott, összeeen á M j W i m é t e r n y i esett 

Legtöbb hó január 2-án esett, 
ekkor a hótakaró 30 centiméter magas volt. Es 
a hótakaró 8 nap alatt elolvadt éa a föld egy 
hónapon keresztül, egészen február 10-ig hótakaró 
nélkül volt, ami igen káros követkerm én vekkel 
járt a mezőgazdaság szempontjából. Ezeken "a na-
pokon is volt azonban csapadék, némi havazás, 
de legtöbbször oly kevés, hogy még a finom, ér-
zékeny műszerek sem voltak kénesek lemérni a 
mennyiséget 

A szelek dolgában sem volt mostoha a ja* 
auár. Aránvta'aaul sok délkeleti, de főleg keleti 
szél volt amely a . hideg levegőtőmageket haj-
totta fefénk, a Földközi tenger irányába. Január 
1-én és 28.án 

romboló, l-t* erősségű szét 

dilit a városban, más nanohoa a saglek areje 
gyöngébb vott. 

Hasonlíthatatlanul keményebb hónap vott s feb-
ruár. Csak 9 napon át állott a hőmérő a 0 fok 
fölött, 20 napon keresztül állandóan, erősen fa-
gyott, nem csoda tehát, hogy ennek a hónapnak 
a középhőmérséklete —£.4 fok vott. A szokatlan 
hideg februári napok egyikén megtörtént az ia, 
hogy azon a napon az aránylag legmelegebb órák-
ban is —12 3 fokot mutatott a hőméró, 

Leghidegebb február U-én votL —I7J 
tó*. 

amely egyúttal az idei ta leghidegebb napja is 
volt. Viszont vott egy nap februárban, 4-én, ami-
kor - f 6.8 fokig felmelegedett a levegő. A csa-
padék is erösebb vott ebben a hónapban, mint 
az előzőben. 13-án 

44 centiméter magát hóréteg 
ledte a talajt, amely azután egész március 14-«g 
hóval födött, védett marad t Ha a február fo-
lyamán leesett hótömeg megmaradt volná, vál-
tozatlanul és egyenletesen elterítve a talál fel-
színén, akkor az emberek egész hónapon at eOtt 
meter mayát hóban járhattak volna. 

Erős, viharos tzeirtc dominálták februárt, 

főleg keletről és északkeletről jöttek és ugyancsak 
• Földközi tenger Tek mutatott az élük- Harmadi-
kán, negyedikén, tizedikén és tizenötödikén 7— 
8-as erősségű szele* fújtak. A 8-as erősség már 
olyan mérvű, hogy az emberekei « járásban fel-
tartóztatja ilyen erősségű szél nyáron, amikor 
a fákon lombkorona van, fákat tördel ki tövestől. 

Megkérdeztük ezután, hogy ilyen tél u tas 
milyen nyárra van kilátást 

Wagner tanársegéd kijelentette, hogy a kösMt 
azt tartja, hogy hideg télre forró nyár kővetkeeik 
és ez rendszerint be is szokott követkesai, azon-
ban ennek semn* tadománSot alapja nincs. A 
nyárt időjárást etedig már most megjósolni 
tétlenség. 

S z e n z á c i ó s o l c s ó 

t a v a s z i K a b á i v á s t t r 
Angol divatkabát príma a?yagböl P 1 4 
Gyapja tweed divatkabát sveifolt fazon M 9 0 
Gyapja tweed tiszta gyapjukabát s»etfolt fazon m S S 
Sima gyapja sxévatkabát gyönyörű színekben N 24 
Sima gyapjú as&vetruha minden színben n f S 
Műselyem rnha gyönyörű színekben „ S 

Léncz Jenő dlvaiáruház 
Széchenyi tér 11 (Baresay.patika mellett.) 


