
A Tisza áradása 
túlemelkedett az eddig mért 

legnagyobb magasságon 
Ejfélulón egy órakor az áradás: 9 méter 17 

Megerősítették a Stefániái töltést, mert egyes helyeken nyenge á t s m é r g á s t észlel-
tek- Aggodalomra sehol sincs ok - Ar ö s s z e s mellékfolyókon megkezdődött a z 

apadás 
szakaszt. Ugyanakkor megjelentek az árvé-
delmi munkásuk, akik 

[A Dél magyar o rs zág munkatársitól.) A 
Tisza áradásának szegedi frontszakaszán ked-
den az abnormálisan megduzzadt folyó lassan 
tovább áradt és az áradás nagysága csak 
aaért látszik jelentéktelennek centiméterekben 
kifejezve, mert a viz szélesséae maximálisra 
növekedett, 

meghaladta a normális me-
derszeiesseg negtj-őtszőrőset, 

sót tóbb helyen, ahol nagyobbak az árterü 
letek, még ennél is szélesebb. A viztómegtőbb-
let tehát nagy területen osz'ik el, igy magas-
ságának változásában nem fejeződik ki tel-
jesen az áradás aránya. Ez pedig nagy sze-
rencse, mert a vízállás mindenütt elérte már 
m töltések koronáját és igy végzetesen fontos 
lehet minden ujabb centiméter. 

A hétfőről keddre virradó éjszaka a vedő-
fóltések ellenőrei 

alarmlrozták az árvédelmi bi-
zottság taglalt. 

\ A Stefánia-sétánynál lévő töltésszakaszon 
Ugytfnls a rendőri és katonai iárőrök tóbb 
helyen 

gQftnge átszlvárgásf eszleltek, 
A Tisza vize, amely már a téglafal első szegé-
lyéig elért, a kövek között átszivárgott a haj. 
Ézálfinom réseken és megnedvesítette a fal 
belső oldalán a talajt. Éjjel után félkettő körül 
flelkőltőtték dr. Pálfy József polgármesterhe-
lyettest, a z árvízvédelmi bizottság elnökét és 
Berzenczey Domokos műszaki főtanácsost is, 
aki azonnal a ' helyszínre sietett, hogy meg-
vizsgálja az észlelt átszivárgásokat Ebben az 
Időben megjelent a Stefániái töltésen az ár-
védelmi bizottság több mérnöktagja ls, akik 
azután megállapították, hogy 

semmiieie komoltj veszedelem 
nincs, az átszlvárgások oiqan 
leientekteleneh, hogu sürgős 

intézkedésre nincs szükség. 
Berzenczey Domokos kedden délelőtt mégis 

Szükségesnek tartotta, hogy elrendelje a mér-
nöki hivatalban az éjszakai inspekciózást. Az 
é jszaka i órákra beosztotta a mérnöki hivatal 
szaktisztviselőit, akik szolgálati idejük alatt 
állandóan permanenciában vannak és a töl-
téseken tartózkodnak, hogy a szükséges intéz-
kedéseket haladéktalanul megtehessék. 

Keddtől kezdve a töltések épségére is foko-
aottabban ügyelnek. Az áradás következtében 
Ugyanis a homokkal, szénnel megrakott uszá-
lyok csak ugy rakodhatnak ki, ha közvetle-
nül a töltés támfala mellé állnak és igy óha-
tatlan, hogy hozzá ne ütődjenek a falhoz, 
amely könnyen megsérülhet. Berzenczey Do-
mokos az árvédelmi bizottság határozata alap-
ján felkérte az államrendőrség kapitányságát, 
hogy szüntessen meg és akadályozzon meg 
minden olyan kikötést, amely a töltések épsé-
gét veszélyeztetheti. 

Kedden délelőtt alaposabban megvizsgálták 
a Stefániái töltés szivárgásait, amelvek külö-
nösen a pénzügyigazgatásán és a kcrekedelmi 
iskola előtti töltésszakaszon mutatkoztak, azon 
a szakaszon, amely évekkel ezelőtt behorpadt, 
ugy, hogy teljesen át bellett épiteni. Az egyik 
helyen különösen feltűnő volt ez a szivárgás, 

percenkint Körülbelül ket liter 
viz ömlőit at a tOltes belső ol-

dalára. 
Az igy keletkezett tócsát állandóan nagy tömeg 
állta körül egész délutánig, amikor egy szakxisz 
rendőr vonult ki a partra és elzárta uyy a 
kocsi-, mint a személyforgalom elöl a töltés-

megkezdték a töltés erősíté-
sét, 

ledöngették és felmagasították a meglazult ta-
lajt 

Megjelent ennél a munkánál dr. Pálfy Józsof 
polgármesterhelyettes is, aki a Dél magyar-
ország munkatársának kijelentette, hogy az 
átszivárgás egyáltalán nem volt veszedelmes 
és a város közönsénének semmi oka sem lehet 
a nyugtalanságra. 

A sazkértők szerint nem veszedelemes 

az a soppedes 
sem, amely a közúti híd baloldalán, a nem-
régen épített uj kocsifeljárón keletkezett, 
amely még nem került ugyan viz alá, de az 
alámosta és valószínűleg ennek következtében 

den délután a városban az a n i r . nr . jy * 
Tisza már elérte 

a 922 centiméteres magassá-
col. 

Nem ártana, ha ezt a hamis mércét, amely 
sok nyugtalanságnak lehet az okozója, kiigazít-
tatnak az illetékesek. F.z a vízmérő legalább 
tiz tizenkét centiméterrel állandóan lóbl>el mu-
tat a ténvleges és valóságos helyzetnél. 

A folyammérnöki hivatal közlése szerint még 
15—20 centiméteres áradást lehel várni és 
most már biztos, hogy a vízállás meghaladja 
a tizenhárom év < lótii maximális nivót. Az ára-
dás növekedése azonban nem lesz veszedel-
mes, mert napok telnek el, ami^ eléri a viz 
a kuhninációs pontet. A Tisza V.ísárosnamény-
nél apad, Tokajban némi áradást észleltek, 
Szolnokon, Csongrádon kulminál, Szegednél 
árad, körülbelül két óránkint egy-egy centi-
métert. Apadnak a mellékfolyó* is, a Kőrösök, 
a Maros, amelynek környékén az árvizvQsze-
delem megszűntnek tekinthető. 

Ezekben az izgatott pillanatok'.an ió talaja 
van természetcsen 

a legképtelenebb rtmttrnek. 
Több fantasztikus rémhir kerüli kedden for-
galomba. így például beszéltek arról, hogy 
a Maros töltésénél az éjszakai ő-ákban »három 
civilbe öltözött román katonát foglak el a gát-
őrök éppen abban a pillanatban, amint a 

_ náluk lévő ásókkal meg akarták kezdeni a 
több nagy terméskő mélyen lesüppedt a bur- j töjtés átvágását.* Beszéltek arról Ls, hogy a 
kolatából. Boszorkánysziget alatt egy szerbet fogtak el, 

A szakértők szerint nem veszedelmes 
lyek a töltés több szakaszán mutatkoznak, 
csak akkor válnának veszedelmessé, ha még 
két-három hétig megmaradna a jelenlegi ma-
gas vízállás, ha a viz sokáig legeli a töltések 
oldalát, ez azonban szinte teljesen kizártaik 
látszik, mert 

a meliekiolQOkon mindenütt 
megkezdődött az apadás. 

A Tisza vízállása kedden is emelkedett Beg-
gel 7 órakor 909, 8-kor 910, 9-kor 910, 10-kor 
910, 11-kor 911, 12-kor S12, 1-kor 912, 2-kor 
912 volt a vízállás a hivatalos mérés szerint 
A délutáni órákban ujabb kétcentiméteres ára-
dás következett, 5 órakor a vízmérők 

914 centimétert 
jeleztek. A pénzügyigazgatóság előtt, a Tisza 
Lajos-kőruti torkolatánál egy hamis vízmérő 
áll, amelv 10—12 centiméterrel magasihb víz-
állást mutat a lényleges vízállásnál. Igen sokan 
ezt a vízmérőt figyelik és igy terjedt el ked-

aki itt akarta megrongálni a töltést. A hírek-
nek természetesen semmi alapjuk nincs, mint 
ahogyan nem is lehet, hiszen a töltéseket éjjel-
nappal megerősít "tt járőrök őrzik és a töl-
tés egyetlen pontját sein vesztik soha, egyet-
len pillanatra sem szem elől. 

A felelős szakértők nem győzik állandóan 
hangsúlyozni, hogy 

ngngtalansádra semmi ok 
sincs, 

a Tisza töltései kifogástalanok, tökéletesek 
minden ponton, meglepetések nem érhetik a 
várost, mért a töltések még lényegesen na. 
gyobb vízállással is megbirkózhatnak, ha arra 
kerül a sor. Erre azonban lehetőség egyálta-
lában nincsen. 

fltel I Órakor a llsza magas-
sága 917 centiméter 

én ezzel az idei áradás túllépte az eddig mért 
1919-es legnagyobb magasságot. A Tisza felső 
szakaszáról, valamint a mellékfolyókról erős 
apadásokat jeleznek. 

Végig az áradó Tisza partján 
Somogyi-teleptől a közúti hidig 

(A Délmagyarorszdg munkatársától.) Tajtékozva 
kergeti a hullámokat a szennyes áradat A par-
ton végig riadt arcok —, a lejáróknál falaznak 
a takarékossági szabályok szigorú szem előtt tar-
tásával. A Rudolf-térnél és tejehb a vasúti hidig 
elég öt sor tégla, a pénzügyigazgatásáénál már 
nyolc sort raktak. A szőke Tisza haragosan, zugva 

S Z É C H É N Y I MOZI 
Szerda, csütörtök, péntek, éprilis 13. 14, 45 
A b u d a p e s ü » R á d i u s « K i v á l ó ú j d o n s á g a 

Házassági DL 
Énekes vígjáték 9 felvonásban. Főszereplők: 

Charlotte Susa, Hans Moser, 
Georg Alexander, Werner 
Fuelerer és Paul Morgan. 

Fox hangos híradó. 
Klöndrtsok 5, 7, 9. vasárnap 3. 5, 7, 9 ónkor 

csapdossa a közúti hid karcsú Iveit Újszegeden 
pedig elnyelte a part legszebb diszeit szomorufüz-
ligeteket, ideát eltüntette a lépcsőket, mindent 
elborított a szennyes1 sárga viz..» 

• 
Uszályok rakodnak, homokot, kokszot A «*»-

rosba lapátolják ki a portékát. Alulról fölfelé né-
zik az emberek a hajón folyó munkát — máskor 
a parton ácsorgók kihajoltak a mellvéden és ugy 
bámészkodtak felülről lefelé a hajókra. Munka-
nélküliek száma vágyakozással, sóvárgó pillantá-
sokkal kisér k a serény munkát. Az aszályok szinte 
bejöttek a ráncba, horgonyozó vasköteleiket nem 
cölöpökhöz verték, hanem az uccát szegélyező 
akácokhoz. A járókel.'k minduntalan meghajol-
nak hogy a s 0k kőtéf között áthaladhassanak. 
A partról feljött a hom0ktő:sde is, most a pénz-
ügy előtl jegyzik a homok árfolyamát 

• 
Olyan a város _ Somogvitelepröl jövet — 

mintha vizbe épült oolna. A telepi villamost már 
csak centiméterek valasztják el a víztől. Tréfá-
san figyelmeztetik a kocsivezetőt: 

— Jó lesz egy kicsit kerülni. mert mtnayár1 

beleszalad 
A sóhivatal után iassu munka folyik. Cölöpöket 

Vernek le egymás mellé, azután rőzseköt€gel t*. 
helyeznek közéjük, a rözsecsomók mellé szálra'11 
vernek. Itt nem félnek a viztöL Minek sietni. 
Persze, hogy minek. Hiszen 200 méterrel feljebb 
a cölöpöknek már csak a teteje látszik ki, a rő-
zsek meg ott táncolnak a Tisza közepén. Ecy-


