
A Tisza vízállása hétfőn éltéikor 
9 méter 1 centiméter 

Tovább tart a lássa apadás 
f i TfBmagyarorszdg munkatársától.) A 

Tisza vízállása egyelőre csak centiméterekkel 
agyas, de most már állandóan csökken. Leg-
magasabb állása Óta hétfő estig 22 centiméig, 
ree apadás mutatkozott, de a viz még mindig 
falúi volt« küenc méteren — egy centiméter-
isL ' 

As Irrixrédehni bizottság hétfőn s Tüta 
hátán Tartotta meg szokásos ülését A folyam-
mérnöki hivatal egyik kis gőzőse Indult ét 
szemleatra, amelyvn résztvettek dr. Pálfy Jő-
zsef polgármesterhelvettes vezetésével a bízott, 
tág tagjai, dr.: vitéz Shvog Kálmán altábor-
nagy, dr. Szirányi Béla miniszteri osztálytaná-
csos, s folyammérnöki hivatal rezetője, vala-
mint a városi mérnöki hivatal éjé s folyam-
mérnöki hivatal tagjai A gőzös a szegedi Ti-
aza-saakaszt futotta végig és az árvédelmi M-
soUaág tagjai á Tisza felől tekintették meg 
s szilárdan álló védőgátokat 

A' Délmaggahrszág munkatársának az eati 
órákban s következőket mondotta SrirámH Bé-
ls oajlálvtanácSoa: r— 

— A Tisza vízállása Szegednél eddig Őssm-
s m SS centiméterfd. sttígedt ée visszaszállt s 
901 centiméteres msgssságrs. A jelek és a 
számitások szerint most már fokozatos apadás 
következik. Szolnokon' 891, Csongrádon 924 
centiméteres vízállással hétfőn tetőzött a TL 

sza. Kora reggeltől a késő délután! órákig 
ez volt a viz állandó magassága. Ez az arány-
lag igen magas vizállás Szegeden már nem 
okozhat ajabb áradást, mert a Maros még min-
dig erősen apad és igy most már a nagy ár 
remélhetőleg minden baj nélkül vonul el. 

— Az idei indás tagadhatatlanul rendkivütl 
)nagffméretű volt, de tudomásom szerint ott, 
ahol védőtöltések voltak, sehol sem lépett kl 
a Tisza medréből. Ahol baj volt, ott nem volt 
védőtöltés. A megáradt viz as árterületeken, s 
hullámterületeken épített házakat pusztította 
éL Ez történhetett Szolnokon is, ahol az utóbbi 
időben — asm számítva ilyen magát vizállás 
1,1. Mt?-™ -# - . . l .l f— í tt I • • 1 • fiHulf m I •• I 
leneiosegere — színien eprucezes mnenc a nul-
lámtéren. A víz azután áttörte s rögtönzött 
nyúlgátat, amellyel ezt a mély fekvésű területet 
akarták megvédeni A régi töltések ék védő-
gátak nagyszerűen kitartottak él igy as áradás 
nagyobb bajt nem okozott 

A Tisza vízállást változatlanul 901 centi-
méter, 

A 

ókécskénél 14 centimétert áradt, a szőlők és 
gyümölcsösök viz ald kerültek. Félegyháza éa 
Kecskemét felé a vasutközlekedée szünetel. 

699 ezer pengő 
§iánya volt a városnak ax év 

első negyedében 
A ldaia£ó*&k és a b o k f d f 

/ e r v e 
ftttgy vissxacsés a vörom 

(A Wtmaggeroreség mrmnktáOnátőL) A város 
pénzügyi bizottsága hétfőn délután tartotta meg 
nagy érdeklődéssel várt ülését dr. Somogyi Szü-
v«uter. polgármester elnőkletéveL As ülés napi-
rendjének legfontosabb tárgya Sealtétg Sándor fő-
számvevő jelentése volt a városi báztartáf negyed-
éves pénzügyi gazdálkodásáról 

A főszámvevő Jelentése 
többek kőzött ezeket mondja: 

— Amitor a számvevőség a költségvetést össze-
álUtotta. 3,691 SSS pengő hiányt állapított meg: 
Est a hiányt * pénzügyi bizottság és a közgyűlés 
1,408.521 pengőre csökkentette azáltal, hocy redu-
kálta a kiadási • téleket és en elte a bevételi téte-
leket Igy l,283f432 pengőt tirölt. Ezzel sikerült 
ugyan a pótadót 70 Százalékban megállapítani, de 
as a pótadó a fjutyos gazdasági viszonyok folytán 
végeredményben? kevesebbet fog jövedelmvnl, mint 
az elmúlt évben az 50 százalékos pőtadó. 1931-ben 
ténylegesen befolyt 1,021.506 pengő, a folyó év-
ben előirányzott 1,408.521 pengőből az első év-
negyedre 357.197 pengő helyett 139.327 pengő, 
"e* *eoeSebb félgt be, vagyis ha az adófizetés 
eredménye nenf javulna, a 70 százalékos pótadó-
ból az első negyedév figyelembevételével csak 
871-000 pengő folyik be, mig az elmúlt évben 
M adó 50 százalékból 1,021.506 pengő folyt b e 

— De nemcsak itt, hanem az egész vomdöa 
ez összes bevételi téteteknél nagy vissza-

esés mutatkozik 
— folytatja a Jelentés —, ami a városi háztar-
tásra bénitólag h a t A költségvetés alapján a ren. 
de» kiadásokból esedékessé vált 1,921.930 pengő, 
a rendes bevétetekből 1,222.813 pengő. A hiány 
S99.000 pengő. Ez a hiány a kővetkező tétetek 
között ósdik meg: a költségvetés első évnegye-
dének eredménye szerint: A városi átiratási di-
jaknál 55.000, a pótadónál 139 000, a százalékos 
kereseti adónál 08.000, a borfogyasztási adónál 
4Ő-00Q, a husfogyasztási adónál 3000, a szesz-
mgyasztási adópótléknál 4000, a városi fogyasz-
tási adónál 8000, a forgalmi adónál 37j0Ó0 a 
vágóhídi Ajaknál 5000, a piaci helypénmél 32.000, 
s kővezetvámoáf 26.000, a földbérleti költségek 
megtérítésénél 7000, a házbéreknél 34MO, a föld-
bfcek utáni adófizetésnél 19-000, a hidvámnál 
lO.noo, a szjvattvuzási kóltségmegtéritésnéi 37.000 
e taeladásnál 15.000, a földátruhízási dijnál 8000* 

összes bevételi /étetafpiél 
a legelődijaknál 7000, a gbgyári 
6000, a tápéi vámdijaknál 2000, a halászatnál 
9000, a partjavadahnl Ajaknál 3000, a tégla-, 
IWd. és vályogdijaknál 2000, a mácsátási díjak-
nál 1000, a jéggyárnál 15.000 és az egy A) apróbb 
tételeknél'67.000 pengővel fotvt ha kevesebb « 
eiotranyzonnau * 

— A hiányt különböző alapokból kölcsönvett 
összegekkel és eoedéheeri v ö t ftzetések elhaiasz-
fásával egyenlítették ki. A fehértói alapból 19&000, 
a többi alapokból 147.000 pengőt vett kölcsön a 
város. As esedékessé vált és 

ft nem fizetett tartozások . 
a következők: A Megyar-Olass Bank kőleaönének 
törlesztési részlete 302.000, a raulőrségi hozzá-
járulás 7a000, as országos népiskolai alaphoz 
való hozzájárulás 22.000, a gázgyári számla 45.000. 

— A rendes kiadásoknál 1,921-000 pengő vált 
esedékessé a költségvetési előírás szerint és 
2,297.061 pengőnek kellett volna befolyni az év 
első negyedébea. Ezzel szemben 

a város S75.1M pengővel k^oesebbt* éden 
Si az előirányzott ősszegnél. 

— A város háztartásának egyik legfájóbK kér-
dése — mondotta jelentésében a főszámvevő — 
at őldbérkérdés. Habár a főldbérek nem tartoznak 
as első negyedévről szóló jelentés keretébe, mert 
az első földbérrészlet csak április elsején váBk 
esedékessé, mégis bejelentem, hogy a tavaszi ne-
gyedkor esedékessé vált 

SZÉCH ENYI MOZI 
Kadden. iprftu hó 19.4a utoljára 

Budapesttel egyldőbenl 
HARRY PVEL bravúros hangos filmje 

Titkos küldetésben 
( H a l é l g á z ) 

Fantasztikus történek 11 fejezetben. 
Rendezte és a U f l D D V D I C I 
főszerepet játsza I I M l I I I i I l L 
Előadások 5. 7, 9. vasárnap 3. 5, 7, 9 őrikor 

fSSMé JW t*<n*rb* mmueéts éfM$ • 
pengő fotgt be se eszet •» Kit- „. 
fennállt fíJjOOO p*ngő \ fötdbérhttreté* 

tflétJOOŐ pengőre eenrtkeaett. 
Elmondotta még a főszámvevő, hogy a dolo0 

kiadások ujabb leszállítása komoly eredménnyel 
nem kecsegtet és a személyzeti kiadások július 
elsején kezdődő ujabb csökkentése • város számára 
em százdzer pengő ateglakarifást jeleet A tiszt-
viselői illetmények és nvugdijak most már a kört-
aégvetés 37 százalékát teszik kl. ezzel szemben a* 
állami költségvetés 53.9 százaléka a személyi Iá-

A zárt ajtók mögött lefolyt ülésről 

a következőket mondotté: 
— A jelentést meghallgatta a pénzügyi bízott* 

aág, azonban a rendkívül súlyos pénzügyi helyrét 
könnyítésfre természetesen nem tehetett semmi ka. 
tönősebb Javaslatot. A jelentéssel kapcsolatban fel-
szólaló bizottsági tagok ast hangoztatták, amivel 
a várna hatósága már úgyis foglalkozik, hogy 
es kellene «*m a lakásínség és e munkanélküli-
ség enyhítése céljából épített várost bérházakat, 
áe természetesen csakis reális ellenértékért A 
város eladhatja és megfelelő ajánlatok esetén el 
is adja az úgynevezett kislakásokat, amelyek iráni 
a benne lakók nagyrészs érdeklődik. Felmerült 
as az ötlet le, hogy a baktöt ltokért, ket is elad. 
hatná a mtroe. A Baktóban mtetegy száz darab 
ilyes hatszáz négyszögöléé kiskertet adtonk évek-
kel ezelőtt bérbe, leglnkábfeb üfttviseiőknek, akik 
azután beruházták a kertjüket, sokra lakóházat, 
nyaralót építettek. A város ezeket a kiskerteket 
is hajlandó eladni, de nem kótynáron, hanekn 
reális értékükért Szó lehat a telepeken lévő őrök-
béried házhelyek örökáron való eladáséról ts. 

— a főszámvevő jelentése savint 
S város fizetést kötelezettségeinek 

ssek nem tudta tetfesttml. 
A pénzügyi bizottság ezért megállapítotté e fisa-
téei sorrendet. Azt javasolja, hogy a bevételek-
bői elsősorban • tisztviselők es e nyugdijatok 
járandóságát, ezután a kelőtöket fizessék ki arány-
lagos elosztás szerint 

A pénzügyi bizottság — a polgármester tájé-
koztatója szerint — letárgyalta éa tudomásai vette 
a mult évi zárszáraadást is, majd 

foglalkozott j®. 
íja a bizottság a Magyar Altalános Hitelbank 

stján felvett 180000 dolláros, a Magyar Altalános 
Takarékpénztártól felvett 200.000 pengős, a Sze-
gedi Kereskedelmi és Iparbanktól felvett 100.000 
pengős, az Angol-Magyar Btfqfrtól felvett 19-000 doL 
láros, a Festi Magyar K< 
Szeged-Csongrádi Takaré! 
vett 1^00000 pengős köl 
Vé lek maghosszabbítását 

Foglalkozott a bizottság Eáf*r Dezsőnek 
as indítványával is, amelyben 

Banktól éa a 
együttesen feU 

k éa fobószámla-

Hvánta biztosíttatni. A bizottság többsége ase-
rtnt a méltányos indítvány a legrosszabb időben 
értesett ée igy tárgyalni sem lehet róla, Végül 
letárgyalta a bizottság a Revíziós Liga «s a Kül-
ügyi Társaság segélykérelmét és kimondotta, hogy 
a város szorult pénzügyi helyzetére m i é tekin-
tettel nem javasolja a kért segélyek megszántad' 
sát. , 

A pénzügyi bizottság ülése a gazdag napirend 
ellenére mindössze másfélóráig tar tot t 

Ax lüö 
A Szegedi Meteorológiai Obszervatórium fekett: 

Időjárási helyzet (rádiójelentések alapján): A ba-
rometrikus maximum az Óceánon 770 mm. éa 
Oroszországban 765 mm., a minimumok Kelet, 
európán 755 mtn- és Kola félszigetem 750 mm-
Csapadékos zónák voltak Franciaországban, Ma-
gyarorsszágon és Skandináviában. A Délvidékéé 
vasárnap és hétfőn sok helyütt zivatarok és viha-
rok voltak. Szegeden az időjárás jellege: változé-
kony volt Ma délben megindult az általunk jel-
zett északnyugati hűvösebb levegő áramlása 

Szegeden a hőmérő legmagasabb állása 15.9 fok 
Celsius, a legalacsonyabb 8.0 fok Celsius, a baro-
méter adata tengerszintre éa nuílfokra redukálva 
reggel 752-6 mkn, este 753.9 mm. A levegő pára-
tartalma reggel 100 százalék, délben 74.0 százalék-
A szél iránya délnyugati, illetve északnyugati. Erős-
sége 1—1. A lehullott csapadék 1.7.1 mtn. 

Időjóslót a Délvidékre: Változékony idő csape-
dékhaj lamteul, némi bősülyedéssel. 

A Meteorológiai Intézet Menti este 10 án: 
kor: Prognózis: Változóan'felhős idő várható, 
főleg a keleti és déli részeken müa.atőkkel. 


