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Szabó Géza tanácsnok a népjóléti ügyosztály 
vezetésétől való felmentését kérte a polgármestertől 

(A Délmagyarország munkatársától.) Dr. vitéz 
Szabó Géza városi tanácsnok, a közművelődési 
ögyosztály és a nemrégen szervezett népjóléti ügy-
osztály vezetője, feltűnő tartalmú előterjesztést in-
tézett dr. Somogyi Szilveszter polgármesterhez. 
Arra kérte a polgármestert, hogy mentse tel öt 
eddigi munkaköre,  a kulturügyosztály es a nép-
jóléti ügyosztály u ezetése alól és állítsa más ta-
nácsi ügyosztály élére. Előterjesztésében teljes ki-
merullsegére hivatkozik. Megírja, hogy a két ügy-
osztály vezetése teljesen kimerítette idegrendsze-
rét. Közölte azt is a polgármesterrel, hogy mint 1 

• népjóléti ügyosztály vezetője, állandó zaklatás 

alatt áll, az utóbbi időben pedig egyremásra kapja 
a névtelen leveleket, amelyeknek írói megfenye-
getik amiért elzárkózott különböző segélykérel-
mek teljesítése elöl. Az Ínségesek benne látják 
az okát annak, ha nem juthatnak megfelelő segít-
séghez, ha megfelelő anyagi fedezet hiányában 
nem gondoskodhatik a népjóléti ügyosztály az 
Ínségesekről ugy, amint azok szeretnék. 

Ezek a körülmények érlelték meg Szabó Gé-
zában az elhatározást, hogy más beosztást kér. 
A polgármester még nem bírálta el az ügyet, de 
valószínűleg teljesíteni fogja Szabó tanácsnok ké-
relmét 

Csütörtökön 
négy centimétert áradt a Tisza 

Szegednél 
A folyammérnökség még 8-10 centiméteres áradásra számit 

\A Délmagyarország munkatársától.) Az 

IrVizvédelmi bizottság csütörtök délelőtti ülése 
• teljes nyugalom hangulatában folyt le. A 
beérkezett jelentésekből a szakértők arra kö-
vetkeztetnek, hogy 

a veszedelem elmúlt, 

¿jabb, meglepetésszerű áradás nem következ-
tetik és a Tisza vízállása rövidesen kulminálni 
fog. Az összes mellékfolyókról jelentékeny 
apadásokat jelentenek, az apadás megkezdő-
dött a Tisza néhány szakaszán ls, kisebb 
méretű emelkedést csupán Tiszafüredről, Szol-
nokról és Csongrádról jelentettek. Csütörtökön 
3s pénteken beérkezett adatok alapján végzett 
Számítások eredménye szerint még összesen 

legfelfebb nyolc-tíz centiméteres 
emelkedés várható 

Szegeden, szombaton azonban megállapodik a 
wiz, mert ad tá ra a felsőbb szakaszokról ér-
kező víztömegeket semlegesíti a mellékfolyók 
apadása. Megállapította az árvízvédelmi bi-
«ottság azt,is, hogy 

a Tisza védőtöltései mindenütt 
rendben vannak, 

Behol Semmi komolyabb rongálódás nem 
mutatkozik. 

A Tisza vízállása Szegednél csütörtökön alig 
változott. Mint jelentettük, éjjel egy órakor 
elérte a 920 oen'timétert, reggel 7 órakor 021 
volt és ennyi maradt egészen 10 óráig, amikor 
egy centiméteres ujabb emelkedést konstatál, 
tak, de 11 órakor ismét visszaszállt a vízállás 
921 centiméterre és csak háromkor érte el 
femet a 922-őt, majd öt órakor a 

9?3 cendméteres magasságot. 

Az árvízvédelmi bizottság végre hivatalosan 
tisztázta azt a kérdést, hogy niennyi volt 
1919-ben a Tisza legmagasabb vízállása.' Erről 
ngyanis különböző adatok voltak forgalomban, 
egyesek följegyzése szerint 920 ceulimőleres 
nrolt akkor a Tisza, mások szerint csak 916, 
illetve 919 centiméter. Most megállapították, 
hogy a hivatalos mérés szerint a vízállás 919 
centiméter volt, tehát négy centiméterrel keve-
sebb. mint csütörtökön délután. 

A helyzetet teljesen biztonságosnak találta 

S Z É C H É N Y I H O Z ! 
Pénleken, április hó I5 én 

A budapesti »Rádíus« kiváló újdonsága 

Házassági Rt. 
Énekes vígjáték 9 felvonásban. Főszereplők: 

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

Fox hangos hiradé. 
Előadások 5, 7, 9, vasárnap 3, 5, 7, 9 órakor. 

a bizottság, de természetesen riem szüntette 
meg a permanenciát. A töltéseket továbbra is 
éjjel-nappal őrzik, fentartják a mérnöki ügye-
letet is, amely abból áll, hogy a mérnöki hiva-
tal inspekciós tagjai az éjszakai órákban több-
ször bejárják az egész szegedi töltésszakaszt 
és óráról-órára meghallgatják a gátak őrzé-
sével megbízott közegek jelentését 

Dr. Szirányi Béla miniszteri osztálytanácsos^ 
a folyammérnöki hivatal vezetője délután 6 
órakor a következőket mondottá a Délmagyar-
ország érdeklődésére: 

— Dél óta Szegednél a Tisza mindössze 
egy centimétert áradt és Számításaink szerint 
ma, vagy legkésőbb holnap, bekövetkezik a 
telőzés. 

Az eqész Tiszamenlén csend 
van, ba) csak a nem védett te-

rületeken volt, 

amelyek beleestek a megáradt folyó hullám-
terébe. Lehet, hogy a felső szakaszokról jön-
nek még ujabb víztömegek, de ezeknek a mel-
lékfolyók apadása következtében jelentőségük 
már nem lesz. 

A városban különböző kósza hirek terjedtek 
el arról, hogy a vízvédelmi hatóságok felké-
szültek az esetleges katasztrófa elhárítására 
és már kijelölték a tiszai töltésnek azt a 
pontját, ahol az ár további emelkedése esetén 
átvágják, vagy felrobbantják a gátat és ki-
jelölték azt a területet, ahová rábocsájtják 
a Tisza vizfeleslegét, hogy igy az értékesebb 
területekről elhárítsák a veszedelmet. Ezekre 
a hírekre vonatkozólag Szirányi osztálytaná-
csos igy nyilatkozott: 

_ Ez a híresztelés nem más, mint légből 
kapott koholmány, semmi alapja nincsen és 
nem tudok elképzelni ojtyan helyzetet, hogy 
a töltések szétrombolásával kellene védekez-
nünk. A védekezésnek a legmagasabb vízállás 
esetén is csak egy módja lenne, a töltések eme-
lése és erősítése, de a mostani helyzetben már 
erre sem lesz szükség. 

A szentesi Tisza—Maros—Kőrös Ármente-
sítŐ Társulat az áradással kapcsolatban csütör-
tökön a következő jelentést adta ki: 

— A Tisza Szolnoktól Szegődig árad, de a 
tegnapihoz képest csökkenő mértékben. Szen-
tesen a víz még nem érte el az 1919-eS magas, 
ságot, Mindszentnél és Mártélynél azonban 
túlhaladta. 

Legmagasabb a vízálló* a Maros-
toroknál, ahol a Tisza az 1919. 
évi magasságot 12 centiméterrel 

meghaladta. 
Előreláthatólag a Tisza szombaton éri el a leg-

magasabb szintet. A Kőrös és a Maros foko-

zódó apadást mutat . A Tiszán az árvédelmi 

helyzet kielégítő, az ¿r rendcsen folyik le. 

Aggodalomra nincsen ok, a gátak míndenüit 

[erősek. 

Éjfél 1 órakor 

a Tisza vízállása 92í centiméter. További lassú 
áradás, tekintettel a Szolnok felől jövő víz-
tömegre, valószínű. A Maros, rohamosan apad. 

Az i d ö 

A Szegedi Meteorológiai Ob szeri>atóriiim jelenti: 
Időjárási helyzet (rádiójelentések alapján): A ba-
rometrjkus maximum Spanyol- és Oroszországban 
770 mm-, minimumok islandon 750 mm., a Bal-
kánon 755 mm. Viharos a légáramlás Olaszor-
szágban és a Csatorna mentén. Csapadékos zónák 
a minimumok területein. 

Szegeden az időjárás jellege: borús, csendes 
idő, időnként lecsapódásókkal. Szegeden a hő-
mérő legmagasabb állása csütörtökön 9.2 fok Cel-
sius, a legalacsonyabb 5.0 fok Celsius volt A baro-
meter adata nullfokra és tengerszintre redukálva 
reggel 761.3 mm., este 755.4 mm. A levegő pára-
tartalma reggel 100 százalék, délben 97 százalék 
volt. A szét iránya északi, erőssége 3—2. A le-
hullott csapadék mennyisége 9.4 mm. 

Id6jóslat a jjeividékre: Az erősen kifejlődött 
balkáni ciklon fokozódó északnyugati szeleket ki-
sebb lecsapódásokat hozhat Az időjárás jellege 
egyenlőre változékony és hűvös. 

A Meteorológiai Intézet jelenti este 10 óra-

kor: Prognózis? Élénk légáramlás a nappali 
hőmérséklet némi emelkedésével. Főként délen 
és keleten esők. 

Félméteres hó 
a bosnyák hegyeken 

(Budapesti tudósítónk telefonjelcntése.) 

Belgrádból jelentik: Egész Boszniából nagy 
havazásokat jelentenek. A hegyeket félméteres 
bó boritia, a hőmérséklet fagypont alá sülvedt 

Hz ügyészség még nem dOntötf 
a kommunista szervezkedéssel 

gyanúsítottak ügyében 
(A neimagyarorszag munkatársától.) Jelentettük, 

hogy az ügyészségen dr. Balázs Sándor ügyész be-
fejezte a kommunista.szervezkedéssel és a Házi 
Újsággal kapcsolatban gyanúsítottak kihallgatását. 
A referens ügyész a kihallgatásokról esütörtökőn 
tett jelentést dr. Zobay Ferenc ügyészségi elnök-
nek, aki átvette az iratokat és jegyzőkönyveket 
tanulmányozás céljából. Az ügyészség mtndezideig 
a gyanúsítottak ügyében semmiféle döntést nem 
hozotl. Minden valószínűség szerint pénteken hatá-
roznak a továbbiakról. 

A mindszenti képviselő-
választás uíán 

A törvényszék megszüntette az eljárást 
a választási vétséggel vádolt volt jelölt 

ellen 
(A Délmaggarország munkatársától.) A mind-

szenti kerületben a nyári képviselőválasztások so-
rán dr. Keöváry Ottó szegedi ügyvéd képviselő-
jelöltnél: lépett fel AnJaházy-Kasmja Bélával és 
Pogány Frigyessel szemben. A választási kam-
pány során elkövetett őlrendbeli választási vét-
ség és háromrendbeli a választók jogosulatlan 
befolyásának vétsége miatt csütörtökön vonta fe-
lelősségre a szegedi törvényszék Gőmöry-tanácsa. 
Kívüle két kortes: Kothenc.z Mihály és Lajkó Lajos 
¡s a vádlottak padjára került röpiratok terjesz-
tése miatt 

Az ügyészség azzal vádolta Keöváryt, hogy tilal-
mi időben öt röpiratot irt és ezekben az ellen-
jelölteket, különösen Andaházyt becsmérelte, 
»köpönyegforgató piktor«-nak nevezte- A volt kép-
viselőjelölt a tárgyaláson azt mondotta, hogy a 
választási harc megindulásakor megegyeztek Anda-
házy-Kasnyával abban, hogy a választás alatt nem 
személyeskednek. Andaházy mégis olyan röpira-
tot adott ki, melyben őt »dunántuli fehér terro-
ristának« nevezte és azt irta róla, hogy a tihanyi 
kastélyban meg akarta gyilkolni IV. Károly ki-
rályt. Ezekre a röniratokra válaszképen irta még 
röpiratait. 

A biróság dr. Keöváry Ottó bűnösségét végzés-
ben állapította meg, de büntetést neyn szabott 
ki a törvénykezés egyszerűsítéséről szóló törvény 
értelmében és a további eljárást megszüntette. 
A két kortest a biróság jogerősen felmentette. \ 
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