
Vadvizveszedelem 
a Szeged körüli lakótelepeken 

{A Dél magyaronzág munkatársától.) Szer-
dán délelőtt ismét számos küldöttség jelent 
meg a szegődi városházán a közeli lakótelepek-
ről és a tanyacsoportokról, hogy védelmet 
kérjen a fenyegető vadvizvcstedclem el'en. Az 
első küldöttség, amelyet Oltványi Vince nagy-
széksósi gazdálkodó "vezetett, a Madarász-tó 
partjain lévő tanyák segélykérését tolmá-
csolta. 

A Madarósz-16 
szokatlanul megáradt és már partjának leg. 
felső peremét elérte. Ha csak néhány centi-
méterrel nó az ár, akkor a viz rázudul a 
kózcli tanyákra és leírhatatlan pusztítást okoz, 
mert ezek a tanyák vertfalu, vagy vályog-
házakból állanak. A veszedelmet csak ugy 
lehetne elhárítani, ha a Madarász-tó medrét 
sürgősen összekötnék a Tiszával, mert igy ez 
az összekőtőcsatorna levezetné a tó fölös víz-
tömegét és a kiöntéstől nem kellene tartani 

A másik küldöttség 
a klssori gazdák 

Tovább árad a Tisza 
panar.zát közölte. A kissori dülőuf mellett va-
lami forrás van, amelynek vize az at egyik 
szakaszát mór teljesen elborította és az utat 
járhatatlanná tette. Az elposványosodott út-
szakaszon az üres kocsik is megrekednek. 
Ezen a'bajon szintén rögtönzött csatornával 
lehetne segíteni 

A polgármester a mérnöki hivatalt bizta 
meg, hogy mindkét veszélyeztetett helyen tart-
son sürgős helyszíni szemlét és állapítsa meg 
a veszedelem nagyságát, valamint azt a módot, 
amellyel azt gyorsan elháríthatnák. 

A Tisza áradása 
egyre nagyobb arányokban növekszik". A víz-
állás szerdán reggel elérte a 687 centimétert 
a nullpont fölött, egg nap alatt több mint 
harminc centimétert áradt. A közeli napokban 
még nagyobbarányu 'árhullámot várnak a fel-
só szakaszokról. A Maros vízállása még soha-
sem volt ilyen magas, mint most, de hir 
szerint a Maroson az áradás most kulminál. > 

6 szabadonbocfáitáf 13 letartóztatás 
a kommunista szervezkedés ügyében 

A rendőrség szerdán sem nyitotta meg a Munkásotthont 
'(A Délmagyarország munkatársától.) Mint 

l Délmagyar ország szerda délutáni rendkívüli 
kiadásában jelentette, a kommunista szervez-
kedés ügyében megindított nyomozás során 
előállítottak közül délben tizenhárom gyanú-
sítottat átkísértek az ügyészség^ hatot pedig 
lzabadon bocsájtottak. 

. A' rendőrségen még; szerdán is dolgoztak 
l kihallgatási jegyzőkönyvek és egyéb iratok 
elkészítésén. Ezzel a munkával a déli órák-
ban készültek el, majd megkezdődött a gyanú-
sítottak átszállítása az ügyészség fogházába. 

Az átszállítás előtt nagyobb rendőrosztag 
helyezkedett el a rendőrségi szuterén lejáratai 
előtt, azután elővezették az őrizetbe vetteket 
és párosával indították őket útnak a tavaszi 
verőfényben fürdő déli korzón keresztül. Az 
lelső néhány embert megbilincselve kisérték 
át az ügyészségre, kezeiket egymáshoz kötöz-
ték, elől és hátul két-két rendőr haladt A 
harmadik pártól kezdve már csak két rendőr 
kisérte a gyanúsítottakat, összesen tizennégy 
gyanúsítottat kisértek át a rendőrségről az 
ügyészségre, ahonnan az egyiket csakhamar 
visszakísérték a kapitányságra, ugy, hogy Vég-
ieredményben 

a rendőrségi őrizetből tizenhár-
mán kerültek az Ügyészségi fog-

házba. 
A' déli korzó sétáló közönsége előtt élénk 

feltűnést keltettek a tízperces időközökben át-
haladó fogolytranszportok. Állandóan sbk néző 
szemlélte a foglyok déli átszállítását. 

Még a gyanúsítottak átszállítása előtt dr. 
Borbola Jenő rendőrfőtanácsos az előállítot-
tak közül • 

ötöt szabadon bocsájtott. 
Hacsezán Miklós, a Munkásotthon gondnoka, 

Zombori Sándor, Sz. Nagy József, Bodó Anlal 
és Zeisler György kerültek szabadlábra. A 
rendőrség ná luk nem látott Súlyosabb delik-
tumot, ezért a h á r o m n a p o s fogság u tán el-
bocsájtották ő k e ^ az e l j á rás t o v á b b folyik 
el lenük. 

Egy hatodik elbocsátás 
is történt szerdán délelőtt a rendőrségről, 
ez az ember, Schreiner József azonban nem 

A gabonaárak 
emelkedése 
kellemes meglepetés, de nem meg-
lepetés, hanem köztudomásu, hogy 
a kitűnő Diana-fogTcrém a legolcsóbb 
és legjobb fog- és szájápoló-szer. Ttt. 
busónként 48 fillérért kapható min-
den szaküzletben. A Diana-fogkrém 
nemcsak tisztítja és fehéríti, hanem 
a romlás ellen is hatásosan védi, 
konzerválja a fogakat, Iertőtleniti a 
szájüreget és kellemes pzájizt ad. 

volt őrizetben sem, mert csak szerdán állí-
tották elő, de kihallgatása után szabadon bo-
csájtották.' 

A Munkásotthon megnyitása 
ügyében szerdán sem történt sem-

miféle Intézkedés. 
•K rendőrség a Munkásotthon zárva tartását 
azzal indokolja, hogy a nyomozás még mindig 
tart és amig a nyomozás nincs befejezve, 
az otthont nem oldja fel a zár alól. 

A rendőrségen szerda délután a gyanúsí-
tottak közül 

még négy ember volt őrizetben. 
Ezeknek a kihallgatásával szerdán végeztek. 
Lehetséges, hogy ezek is szabadlábra kerül-
nek, de ha nem, ugy csütörtökön délben az 
utolsó csoportot is átkísérik az'ügyészségre. 
A vizsgálóbíró csütörtökön, illetve pénteken 
kezdi meg ugy az izgatással, mint a kommu-
nista szervezkedéssel gyanúsítottak részletes 
kihallgatását Igy csak napok maion kerül 
sor, hogy határozzon a szabadonbocsátás. oaQU 
a további fogvatartás ügyében. 

99* ,R város pénzügyi helyzete 
az év elsfl negyedében igen kedvezőtlen volt 

A bevételeknél nagyobb visszaesések mutatkoztak 
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Csütörtökön, április hó 7-én .. 

A budapesti Royal-Apoüó ragyogó fiimujdonsága 
VA R S Ó I BÁL 

Az évad leghatalmasabb és leglátvánvosabb ka. 
tonai drámája. Főszereplő: 
GUSTAV FRÖHLICH és CHARLOTTE SUSA 
I. fejezet: Szerelem a fronton, II. Nyolc szál 
vörösrózsa, III. A Marabu-bár titka, IV. Gyil-
kosság a telefonfülkében, V. Le az álarccal, VI. 
Sulkin a kém, VII. Titkos küldetésben, VII 
A naqvherreg mulat, IX. Halál a volán mellett 

HIHETETLEN FURCSASAGOK 
színes filmcsoda 

/Előadások 5. 7, 9 órakor. 

(A Délmagyarország munkatársától.) A pol-
gármester kedden összehívja a pénzügyi bi-
zottságot, hogy tájékoztathassa a bizottság tag-
jait az év első negyedének pénzügyi eredmé-
nyeiről, helyesebben eredménytelenségeiről. A 
közgyűlés még a mult évben "határozta el a 
kötelező negyedéves beszámolókat, miután a 
város pénzügyeit senki sem ismerte és még 
a pénzügyi bizottság tagjai is tájékozatlanok 
voltak. A közgyűlési határozat meghozatala 
óta a pénzügyi bizottság már többször tartott 
beszámolóüléseket, ami azonban nem jelen, 
tette sohasem azt, hogy a város pénzügyi gaz-
dálkodásáról a város közönsége is tájékozó-
dást szerezhetett, a bizottság ugyanis az uj 
közigazgatási törvény értelmében zárt ajtók 
mögött tanácskozik és tanácskozásairól csak 
a szükszayu elnöki nyilatkozatok utján szerez-
het hézagos tájékozódást. 

A Délmagyarország munkatársa ezért kér-
dést intézett dr. Somogyi Szilveszter polgár-
mesterhez, hogy milyen képet ad majd a 
pénzügyi bizottság elé terjesztendő negyedévi 
jelentés. ^ 

— Pontos Számadatokat egyelőre nem is-
merek — mondotta a polgármester —, csupán 
azt tudom, hogy a város helyzete az év első 
negyedében pénzügyileg igen kedvezőtlen volt. 
A' kiadások terén a költségvetéssel szemben 
ugyan elértünk bizonyos kisebb mértékű meg-
takarításokat, de viszont a bevételeknél annál 
nagyobb visszaesések mutatkoznak. 

Érdeklődtünk a már elkészített negyedévi 
jelentés adatai iránt Scultéty Sándor főszám-
vevőnél is, aki azonban a polgármester fel-
hatalmazása nélkül nem adhatott részletesebb 
tájékoztatót a nyilvánosság számára. Amikor 

pedig fölhatalmazást kért a polgármestertől, 
azt a választ kapta, hogy a jelentés a pénz-
ügyi bizottság ülése előtt nem kerülhet nyil-
vánosságra. 

Az utóbbi napokban olyan hírek terjedtek 
el a városházán, hogy a polgármester meg 
akarja vonni a városi tisztviselők pótlékait, 
köztük elsősorban a huszonöt, illetve az öt-
ven százalékos városi pótlékot, amelyet a vá-
ros alkalmazottai az állami státusz Szerint 
kiszámított fizetéseken felül kapnak kárpót-
lásul azért, hogy az előlépés kedvezményét 
nem élvezhetik. A' polgármester — az elter-
jedt hirek szerint — azt tervezné, hogy a 
szorult pénzügyi helyzetre valő tekintettel a 
pótlékról való átmeneti időre szóló önkéntes 
lemondásra kéri fel tisztviselőtársaV, akik eze-
ket a pótlékokat nem veszítenék el végérvé-
nyesen, mert ha a város jobb helyzetbe karftl, 
egy összegben kapják majd vissza. Érdek-
lődtünk erre vonatkozólag is a polgármester-
nál, aki a következőket mondotta: 

r 
— Ezeknek a hireknek komoly akrpjuk 

nincsen, ilyen akciót nem is akartam inditan!, 
nem is akarok. Amig a város fizetni tudja a 
tisztviselőket, addig a járandóságát mindenki 
levonás nélkül merl apja. Abban az esetben, 
ha a helyzet még súlyosabbá válna, amit 
nem hiszek, mert enyhülést várok, akkor ter-
mészetesen elkerülhetetlenek lesznek a fi-
zetési zavarok. A' főpénztár többet nem fizet-
het ki, mint amennyi pénze van, ha nem 
lenne annyi pénze, amennyi a tisztviselők tel-
jes járandóságára kell, akkor elsősorban a pót-
lékok kifizetését halasztanánk el a srüksiaes 
összegek összegyűjtéséig. x . 


