
Kedden 
1 centiméteri áradt a 1 Issza, 

dfe as átmeneti áradás után utabb fokozatos apadást 
várnaK 

fA Délmciqynrország munkatársától.) A' Tl-
áza ugylátszik tartogat még néhány meglepe-
tést a szegediek számára ezen a tavaszon. Már 
ngy volt, a szakértők a vízrajzi Jelentések 
egybevetése után és a számifásdk eredménye 
•lapján szentül hitték, hogy megindul végre 
• fokozatos apadás. Keddre tiz-husz centimé-
teres csökkenésre számítottak, miután a kul-
mináció óta hétfő délutánig huszonkét oenti. 
méterrel apadt a Tisza. A számításokba azon-
ban hiba csúszhatott, vagy a megáradt Tisza 
szeszélyei kiszámíthatatlanok. HétfÓn délután 
k viz megállt egy centiméterrel kilenc méter 
fólött it megcsúfolva minden kalkulációt, moz-
dulatlanul kitartott ebben a magastágban. 

Küencszázegy centimétert 
mutáltak a vízmérő lécek kedden délben ts. 

Az'árvízvédelmi bizottság keddi ülésén meg-
állapították ennek a furcsa jelenségnek az 
okát Kiderült, hogy a Kórösök váratlanul Hí-
mét megáradtak és csökkent a Maros apadá-
sának tempója it, sőt bizonyos szakaszokon 
kisebbarányu áradás keletkezett Ennek kö-
vetkeztében duzzadt meg ismét a Tisza vize. 
A duzzadás nem okozott Szegednél áradást de 

az apadást megakadályozta. 
AB árvízvédelmi olzoKság most azonban már 
tóttéllen-biztosra várja a komoly apadát meg-
indulását, mert a mellékfolyókról kedden szin-
tén nagyobbarányu apadásokat Jelentettek. 

Dr. Somogvi Szilveszter polgármester, mint 
hs ármentcsitő társulat elnöke, kedden dél-
Wfltt H. Papp István ig&zgatófőmérnök kisé-
Ketében bejárta azokat a tiszai töltésszakaszo-
kat — a boszorkányszigettől a jugoszláv ha-
tárig —, amelyek a társulat hatáskörébe tar-
toznak. A polgármester visszaérkezése után a 
kővetkezőket mondotta: 

— A töltések mindenütt elég erő-
sek és elég magasak. . 

Az ármentesitő tá:«ulat azért gőzerővéTvégzi 
n töltéserősítési munkálatokat. A töltéseket 
magasítják és szélesitik, ho«y a meglepetések 
lehetősége ls megszűnjön. Rőszke felé ugyanis 
a magas vízállás következtében kisebbarányu 
dtszlvárgások történtek. A társulat a töltés-
erősítési munkálatoknál jelenleg kétszázötven 
munkást foglalkoztat Baj, veszedelem nin-
csen Sehol• 

D ál után 5 órakor 
agjcentiméteres ujabb áradásl 

A Tisza vízállása 90Í centiméter volt a null-
pont fölött A folyammérnöki hivatal jelen-
tése szerint azonban most már nem késhet 
soká a fokozatos apadás megindulása, mert 
a mellékfolyókról levonult az árhullám és 
a Tisza felső szakaszain ts megkezdődött ax 
apadát. 

Késő délután a viz nívója 903-ra emelkedett, 
da es a hplyset csak rövid Ideig tartott, este 

~&kor ujabb egy centiméteres apadást ketjsta. 
táltak és 

éltélkor 
ts 9 méter i centimétert mutatott a mélység, 
méró. Az átmér..'ti nívóemelkedés a Maros 
kisebb méretű átmeneti áradásával magija, 
rázható. A folyammérnöki hivatal kózlé&e sze-
rint szerdán tovább további apadást várnak. 

Itt említjük meg, hogy dr. vitéz Gárgyán 
Imre törvényhatósági bizottsági tag interpel-
lációt Jegyzett be az áradással kapcsolatban 
az áprilisi közgyűlés napirendjére. Interpel-
lációjában azt kívánja, hogy a város a szük-
ségmunkák keretében rendelje el a védótőlté-1 
sek megerősítését. Kéri ezenkívül-, hogy a köz- j 
gyűlés írjon fel a külügyminiszternek és ín ter-' 
vendóra kérje fel a Jugoszláv kormánynál,'1 

hogy a Jugoszláv hatóságok is gondoskodjanak 
a Tisza medrének állandó kotrásáról. 

Négy szabadlábrahelyezés 
kommunista-szervezkedéssel 

gyanúsítottak Ügyében 
A TtsagáMMré folytatja a kihallgatásokat 

(A D é l a a a g y Í r o r s z á g m u n k a t á r s á t ó l ) 
Megírta a mult héten a Déhasgyansrszág, hogy a 
kommunista szervezkedéssel és a »Hád Újsággal 
kapcselatossn letartóztatottak ügyében az Ügyész-
ség ugy döntött, hogy az Iratokat átteszi a vizs-
gálóbíróhoz. 

Zombery János vizsgálóbíró kedden fcesálf meg 
S letartéstslottak kftaUgajaoÉt Egymásután ve-
zették elő a börtönőrök a gyanúsítottakat A ki-

hallgatások után • rtssgamaró 
azonnali szabadlábra befjeaését wnSrflii el, mi-
vei a további fogvatartást semmi sem Indokolja. 
A vizsgálóbíró végzése alapján még a keddi nap 
folyamán elhagyta a fogházat: Szamet György, 
Knr tá LásZló, GomfafcftIJ Dezső és T á r * Dezső. 

A többi gyanúsított kihallgatását előreláthatólag, 
szerdán folytatják, továbbá döntés a legközelebbi 
napokban várható. 

I 

A „Jedermann — a Templomtéren? 
és Hevesi Sándor szertfán Smaedn érkeznek a má|wl esi sanasr szerdán Szegedre 

háttéri látékok ögyébeh 
munkatársától.) Ke? (A Délmagyarország 

tész K. Róbert államtitkár, a kultuszminiszté-
t rium művészeti oSzályántak vezetője és B&í 

veti Sándor, a Nemzeti Színház Igazgatója 
szerdán Szegedre érkezik, hogy megkezdjék 
a nyárra tervezett szabadtéri játékok előké-
szítő munkálatait Kertész államtitkár és He-
vesi Sándor helyszíni szemlét tartanak a 
Templomtéren, hogy megállapíthassák azo-
kat a technikai szükségleteket amelyek Hugó 
von Hofmannsthal világhírű színmüvének, a 
Jedermannak szabadtéri előadásához szüksé-. • • i * u • .. v. ... • -
gesek-

A »Jeáermaun« szegedi előadásának híre 
valószínűleg meglepetést fog kelteni, mert 

Széchenyi Mozi Szerda, csütörtök, péntek, szombat, 
április hó 20, 21, 22 és 23-án 

Az U F A - U R A N I A legnagyobb műsora 

I 
•POLDOG SZIVEK 
Zene: Ábrahám Pál. Dfibátos, énekes, zenés bohózat 10 (elvonásban 

Bársony Rózsi, Magda Sriineider, 
Hermann Thimig, Georg Alexander 

Ezt megelőzi: BIZET: »CARMEN zenéje a filmen 

Parádés szereposztás: 

E l ő a d á s o k k e z d e t e 3, 7, 9 ó r a k o r 

eddig arról volt szó, hogy az idén Madách 
Imre remekmüvével, Ax ember tragédiájával 
kísérleteznek a Templom-téren. A szegedi vá-
rosházán elejtett megjegyzések szerint »Az em-
ber tragédláját-nak Templom-téri előadása el-
len állítólag egyházi kifogások merülnének fel, 
mert az egyházi felfogás szerint nem adható 
elő a templom előterében a drámai költemény 
a római jelend, a Tankréd-kép és a párisi 
Danton-kép miatt. 

Érdeklődtünk ez ügyben dr. Balogh István-
nál, a belvárosi plébánia helyettes vezető lel. 
készénél, aki a kővetkezőket mondotta: 

— A hírnek, legalább is ebben a formában, 
semmi komoly alapja nincs. Legjobb tudo-
másom szerint ae egyházi hatóságokat meg 
sem kérdezték, hogy lenne-e kifogása >Az em-
ber tragédiája* szabadtéri előadása ellen, de 
ha megkérdezték volna, meg vagyok győződve, 
hogy az egyháznak ez ellen a terv ellen 
semmi kifogása nem lett volna. 

— Kertész K. Róbert államtitkár úrral be-
szélgettem a Templom-téri játékokról és as 
ő véleménye az, hogy Az ember tragédiáját 
nem lehetne a kívánt sikerrel előadni, mert 
a mai viszonyok között nem állanak rendelke-
zésre az előadás sikerének biztosításához szűk* 
séges eszkőzök. A mai viszonyok között nem 
lehetne a mü nagyságához méltó előadást ren-
dezni a Templom-téren, a primitív előadással 
pedig többet ártanánk Az ember tragédiájá-
nak, mint amennyit használhatnánk, különö-
sen most, amikor végre elindul ez a remekmű 
a világsiker utján. 

— Ennek a meggondolásnak az alapján 
merült fel a Jedermann előadásának a terve. 

— Ezt a darabot sokkal egyszerűbb eszkö-
zökkel és igy sokkal kevesebb költséggel ad-
hatják elő a Templom-téren és sokkal keve-
sebb rizikóval is. 

Elmondotta még dr. Balogh István, hogy 
értesülése szerint a Jedermannt a szegedi sza-
badtéri előadás számára átdolgozzák. A tervi 
az, hogy az előadást négy egymásután követ-
kező napon megismétlik, még pedig máji;* 
26-tól 29-ig. A szabadtéri játékok ideje ósao-
esne a szegedi ipari vásár idejével. 


