
Tovább apad a 1 issza, 
de közeledik a „szöldár 00 

M DHmtgyarorzztig munkatársától.) A 
Tisza a vízrajzi térkép tanúsága szerint apa-
dóban van az egész vonalon. A legújabb víz-
rajzi térkép apadást jclrnt a mellékfolyók-
ról is, azonban nagyon kismértékű, alig észre-
vehető apadást. Szegeden a vízállás huszon-
négy óra alatt mindössze 12 centimétert sü-
jyedt Keddrn reggel hét órakor 812 centi-
xnéter volt a nul lpont fölött, szerdán reggel 
hétkor 830 és reggel héttől délután két óráig 
mindössze két centiméterrel apadt tovább. 

A lassan apadó Tiszának már megközelítő-
leg s incs akkora közönsége, mint volt az ára-
dónak A befalazott lejáróknál egymaga vi-
gyáz a rendőr, már n e m kell ügyelnie arra, 
hogy a kíváncsiak tömege be ne nyomuljon 
• tilos területekre, Éjszakánkint azonban to-
vábbra is megmaradt a permaneneia. Fegy-
veresr fáklyás őrjáratok cirkálják végig a par-
tokat, a város inspekciós mérnökei kocsin 
járják a szegedi töltésszakaszt 

A veszsdelem ugyanis n e m mult m é g el. 
A vízrajzi térkép, ame ly szerdán reggel érke-
zett m e g Szegedre, a keddi helyzet képét 
rögzíti, de arról még nem számol be, hogv a 
Tisza legveszedelmesebb mellékfolyóin, a Kó-
rásók felsá szakaszain ismét áradás mutat-

kozik. Egyelőre harminc centiméteres áru lást 
je len te t tek , de jelentették azt is, hogy a Ti-
sza frlsószakaszán megállt az apadás, a viz 
ismét duzzadóban van, bár az eltérés a teg-
napi és a mai vizál lás között jelentéktelen. 
A vízjárások szakértői ezekből a jelentésekből 
azt következtetik, hogy megindult a »zöldár«, 
amely a forrásvidékek hegyeinek északi ol-
dalán fölhalmozódott é s olvadásnak indult hó-
tömegek levét hozza az Alföld felé. Ez pedig 
azt a veszedelmet jelenti, amitől a szakértők 
már a legerősebb áradás napjaiban Is tar-
tottak, hogy a zöld ár e léri a kora tavaszi ár 
v íz tömegét 

Normál is vízál lás esetén a zöldár körülbelül 
kétméteres áradást okoz, most azonban, i lyen 
magas vízál lás esetén, amikor a Tisza széles-
sége négy-ötszöröse normál is szélességének, az 
'áradás mértéke lényegesen kisebb lesz, mert 
hiszen a zöldár víztömege nagyobb területen 
oszl ik s z é t Természetesen az áradás mértéke 
a fe lolvadó hótómegek mennyiségétől l s függ, 
valamint az o lvadás t e m p ó j á t ó l Szerencsés 
körülmények kőzött a zöldár esetleg nem is 
okoz 'áradást, legfeljebb bizonyos ideig az apa-
dást akasztja meg, a legrosszabb esetben sem 
érheti e l a vizál lás ismét azt a maximumot, 
amelyet az idén ért eL 

Január 1-től visszamenőleg 
10 százalékkal 

leszállítják az OTI-orvosok fizetését 
MRackMiaIlzAl|&kM az orvosi mank&l — Dr. Boér Jenő nylualkozala 

(Budapesti tudósítónk tetefonjeisntése.) Az Or-
taígos TársaJalombíztosító Intézet szanálásával 
kapcsolatban o h a n hirek terjedtek el, hogy az 
DTI hóte ékébe a tozó orvosok 'i e é ét május l . től 
kezdve 10 százalékkal cs< k'ccntík, azonkívül Jelen. 
Mkeny számú orvosi eibocsájtást terveznek. Az 
elterjedt hírek szerint a fizetécleszáriitásnak vissza-
ható ereje i* volna, mert a tervezet a fizetés 
leszállítási január elsejétől kívánja érvényesíteni. 
Ik négyhavi különbözetet tizenkét e-avenló havi 
készletben vonnák Te az orvosol:'. 61. 

Budapesti munkatársunk jelentésével kapcsolat-
ban kérdést intéztünk dr. Radr Jenőhöz, az OTI 
Szegedi intézetének igazealóiához. aki a követ 
tezőkef mondotta; 

— Az orvosok és gyakorlóorvosok fizetésének tiz 
Százalékkal való csökkentéséről szóló rendelet rna 
délelőtt megérkezett hozzánk. 

— Azt hoc- '"ennyit takarít meg az intézet 
teel a leszállítással, nem tudom megmondani. 
IA betegségbiztosítási járulék tizenegy én féls.áza 
Hkát fordítottuk az orvosi illetmények fedezé-
sére. Ez az össze" e^yes helyeken elég volt az | 

orvosok járandóságainak kielégítésére, másutt azon-
ban pótolni kellett Most hamar jában nem tu-
dom, hogy hogyan alakul a jövőben a helyzet, 
mert a rendelet nem érinti azt az összeget, ami 
az orvosi illetmények kifizetése után a tizenegy 
és fél százalékból megmarad. 

— Arról nem tudok _ folytatta Baér igazgató 
—, hogy nagyobbarányn orvosi létszámcsökkentést 
terveznének. Szó van azonban racionálisabb or. 
vosi munkabeosztásról. A Jelenlegi beosztások az 
egész vonalon az 1929.es állapotokhoz..Igazodnak, 
amikor Szegeden még 22 ezer volt a taglétszám, 
most pedjg ez a szám nem haladja meg a 16 
ezret. Minden valószínűség szerint a rendelőörá-
kat fogják szabályozni és csak annyi rendelőórát 
tartunk amennyire szükség mutatkozik. Ugyanis 
a rendelő szakorvosok munkáját óradijazással ho-
noráljuk; most a racionalizálás alapján bizo-
nyára azt akarják keresztülvinni, hogy felesleges 
kiadás ne legyen. Vannak olyan rendelőórák, ame-
lyeken aljg egy.két beteg jelentkezik és i<jy az 
orvos munkaereje nincsen kihasználva. Ezért szük. 
séges az u j munkabeosztás. 

A sszin&ász fövö évi szubvenciója 
„Mindegyik város nagyobb szubvenciói biztosított színházá-

nak, mini aa uf polgármesteri tervezel" 
t (A Délmagyarország munkatársától.) A város 
tanácsa dr . Somogyi Szilveszter polgármester el. 
&ókletév»l szerdán délelőtt készítette elő a pén. 
tekj kisgyűlés és a szombati közgyűlés napirend-
j e . Az előkészítő ülés zárt ajtók mögött folyt le, 
a polgármester Javaslatai rsak a oéc'oki kis<iyü-
lésen kerülnek nyilvánosságra. 

Az előkészítő üléssel", kapcsolatban olyan hirek 
terjedtek el, ^ogv a polgármester napirendre tűzi 
• színházi szubvenció kérdését is és azt javasolja, 
bogy a l idei hatvanezer pengős szubvenció he-
lyét* a város a Jövő színházi szezonban csak a 
'zintdz fűtését es világítását vállalja el. 

A hírrel kapcsolatban kérdést intéztünk Görög 
Sándor szinisazaatóhoz aki a következőket mon-
dotta; 

— Én is értesültem arról, hogy a polgármester 
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urnák ez lesz a javaslata a színház jövő évi 
szubvencióját illetőleg. Nem mondom, üzemben 
lehet tartani a színházat a fűtésre és a világításra 
redukált szubvencióval is, ami évente mintegv 
25.000 pengőt jelent, azonban azt a kulturális nívót, 
amelyet a színház elért és amelyet megkövetelnek 
/C/e, ezzrl a segítséggel képtelenség fenntartani. 

— A szubvenció ilyen arányú redukálása a leg-
nagyobb mertékben veszélyezteti a szegedi szín. 
náz Jövöjei és százötven emb'-r ekzht-nciáját. 
Tudomásom szerint a város hatósága elkérte a 
debreceni, a pécsi (s a miskolci szinházak u j si.er. 
zödéseit. A szerződések szerint minden más város 
nagyobb szubvenciót biztositolt színházának, mint 
Szeged. Debrecen a fűtésen és a világításon kivül 
12.000 pengő készpénzt ad és (r.rtja a színház mü-
szai.i alkalmazottait, ami összesen tőbb, mint 
4O.OiX) pengő szubvenciót jelent. Miskolc a fűtésen 
és a világításon kivül 10.000, Pécs 7000 peng/> 
készpénzt aa a szirháznak, tehát mind lobbi t, mini 
amennyit Szeged hatósága javasot, pedig ezek a 
városok és ezek a színházak k ebbek Szegettnél, 
rövidebb szczont kívánnak és nLiii követelik meg 
azt a magas njvót sem, amelvel a sze-.ieiti szín-
háztól mindig megköveteltek. 

Ifzécheng! Moxi 
Csütörtöktől vasárnapig, 
április 28-tól május l - ig 

BOMBASIKER! 
Csodás rendezés! 
Hangulatos sziizsé! 

Bűbájos fiimoperett 10 felvonásban 

Főszereplők: 

Inge, telefonkezelő 

Magda 
Schneider 
Rainer, telefonközpont igazgatója 

Johanes Reimann 
Lőtte 

Trude Berliner 
West, operaénekes 

Jósé Wedorn j 
Sperlind 

Jacob Tiedke 

Fox hangos híradó 
Fox varázsszőnyeg 

Előadások vasárnap 3, 5,7, 9, 
hétköznap 5, 7, 9 órakor 


