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A szakértők szerint még az Ideinél Is
nagyobb
áradás várható a Tiszán
Felirat Szeged árvízvédelmi ftztonságáaak fokozása érdekébea
(A Délmagi/arország mankutársálól.) fícfzencztg
Domokos műszaki főtanácsos, » mérnöki hivatal
vezetője előterjesztést tett <ir. Somogyi Szilveszter
polgármesterhez és kérte, hogy Írjon fel a földjnfvelésügyi miniszterhez a tiszai védőgátak megerősítése ügyében Hivatkozik B'rfrtzey
arra, hogy
az Idén eddig még sohasem tapasztalt méretű vol* a
Tisza á-adása. A
olyan magasra emelkedőt,
amilyenre még nem "olt példa. Ha nem falazzák
be a Stefániái tóHés könyöklő falának nyílásait,
a Tisza vjxe több hetven betódult volna a városba
A feljegyzett vízrajzi adatokból teljes joggal
lahet arra következtetni
hogy az
elkövetkező években még az eddiginél is magasabb vízállás várható, ebben az esetben pedig Szege«
mdros számára nem nyújtana kellő biztonságot °
ftínyilisok egyszerű befalazása. A szakértők meg.
állapítása szerint muthaMísnul szükséges « tiszai
védőtöltésbe Emelése, különösen a szegedi oldalon,
ahol a tólfeek általában ötven centiméterrel alacsonyabbak, mint az ajszegedi oldalon.
Az Alföldi Bizottság szegedi és szobioki ván-

dorgyűlésén fe foglalkoztak már ezaef a problémával és maga a földművelésügyi miniszter megbízottja állapította meg a tiszai védőtöltések megerősítésének szükségességét
E-t a szükséges,
séget még inkább fokozzák a Tisza felső szaka,
szaín tervezett szabályozási munkálatok, amelyek,
kel csökkenteni kívánják a Tisza árterületét, hogy
néhány százezer hold földön lehetőséget teremtenek a rendszeres müvelés számára.
BeneOczey főtanácsos ezekre a számpartokra
való hivatkozással kívánatosnak tartja, hogy az
illetékes kormányhatóság idejekorán végezze et a
szükséges vizsgálatokat, állapítsa meg a tennivalókat, dolsgoztasa ki a tiszai töltések megerősítésének tervezetét, hogy aztán, még atielőli
komoly bajok keletkezhetnének a írszávai, elvégezhessék a tókéserősitő arankákltokat
A polgármester Berzenczey előterjesztése alapján
most sürgős felterjesztést intéz ebben az űgvben
a földmlvelésügyi miniszterhez, akitől szakértők
sürgés kiküldetését kéri a szegedi helyzet tanulmányozására.

A városi tisztviselők a jövő évben
600.000 pengővel kapnak kevesebb fizetést
Hét pecsét alatt őrzlW a költségvetés adatalt
(A Délmagyarország munkatársától.) Megírta a
Délmagyarország, hogy a pénzügyi bizottság juniua 25-én, hétfőn kezc"i meg a város jövő évi
költségvetésének tárgyalását. A költségvetés adatait
egyelőre hét pecsét alatt őrzik és arról a polgármester mindössze annyit mondott, hogy a város
fövő évi költségvetése sokkal szomorúbb lesz a
matt évi költségvetésnél. Annyi mégis kiszivárgott, hogy a tisztviselői fizetésekre a mutt évben
felhasznált 3,70G000 pengővel szemben a jövő
évi költségvetésbe csak 3,100.000 pengőt vettek

fel, vagyis 600J000 pengővel kevessbbtl. Mivel a
városnak körülbelül 1000 tisztviselője van, ez any.
pyit jelent, hogy Szeged minden fiszftfréfő/« 600
pengővel járul hozzá a költségvetési deficit csókkenléséhez.
A város bevételei erősen csökkentek, ennek következtében a torony alatt olyan hirek terjedtek
el, hogy a mutatkozó tetemes deficitet a pótadó
nagyarányú emelésévei kivánia kiegyenlíteni a hatóság.

Buttykay Akos kísérő zenélével
adiák elő Az ember tragédiáját
(A Délmaggarorrszág

munkatársától.)

Butty-

kag Akos, az ismert zeneszerző csütörtökön levelet intézett Hont Ferenchez, aki — mint
ismeretes, augusztus 14. és 15-én a Kultúrpalota előtti szabadtéren megrendezi Az ember targédiáját. Buttykay levelében felajánlotta a szabadtéri előadáshoz Az ember tragédiája általa szerzett kísérőzenéjét, amelyet
a tervezett uj Nemzeti Színház megnyitására
i r t Mivel az txj színház nem épült fel, a kí-

sérő zenét még eredeti formájában sehol sem
játszották és igy Szegeden lenne a mnzsika
premierje. Az ember tragédiáját eddig Erkel Ferenc kisérő zenéjével játszották
mindenütt Ez a kísérőzene még a régi színpadi
formákhoz alkalmazkodott Hont Ferenc nagy
örömmel fogadta Buttykay Akos ajánlatát cs
igy Az ember

tragédiáját

a szabadtéri szín-

padon Buttykay kisérő zenéjével adják elő.

A munkanélküliség enyhitéséről tárgyalt
a belügyminiszter a polgármesterrel
Országos rendelet késrül az taségakclék szabályozásáról
f A Délmagyarország munkálatától.) Dr. Somogyi
Szilveszter polgármester és dr. vitéz Szabó Géza
kulturtanácsnok csütörtökön reggel Budapestre utazott és résztvett a belügyminisztériumban tartott
országos inségankéten Az ankétet KeresZlcs-Pischer
Ferenc belügyminiszter hivu össze, hogy a városok vezetőívet letárgyalja a téli tnségclleni védekezés lehetőségeit. Néhány nappal czeT*t a miniszter telefonon is fellüvta a potgánneo.jt, akit
arra kert, hogy írassa össze azokat a közmunkákat,
amelyekkel csökkenteni lehetne a munkanélküliséget. A miniszter kívánsága alapján dr. Szabó tanácsnok elnóklésévei megbeszélés volt a népjóléti
ügyosztályban a mérnöki hivatal és a munkaközve.
titő hivatal tagjai között Az ülésen összeállították azoknak a szükségmunkálatokoak a jegy.
zékét, amelyeket a város kelíő állami támogatás
biztosítása esetén a télen elvégeztetne. Ezek közül
a munkálatok közül a legfontosabbnak a polgármester a tanyai utak szikelését találta, ezzel a
munkával ugyanis akár 5000 munkanélkülit is
foglalkoztathatja e>;ész é>en át
A szükségniunkik jegyzékét a polgármester magávai vitte Budapestre és az értekezleten át is
•dta a be!iiavrninis^Urn»k A csütörtöki ankéten

város megfeWő jövedelemről, amit a m u n k á n k
kűliség enyhitéséra fordíthat
A polgármesterek közül többen az ankét után
is Budapesten Maradtak, hogy a részletekről informálják a belügyminisztert, mert a miniszter
kijelentette, hogy ezt a nagy problémát szeretné
egységes rendszer alapján megoldani, A közeljövőben országos rendeletet bocsájt ki az inségakció megszerve^éröL

Atz idö
A Szege« Meteer^o0a| Obszervatórium jelenti.
Szegeden a hőmérő legmagasabb állása 27.6 fok
Celsius, a legalacsonyabb 17.8 fok Celsius. A barométer adata 0 tokra és tengerszintre redukálva
reggel 757.7 mnt, este 753.4 mm. A levegő pára.
tartalma reggel 70 százalék, aélben 44 százalék.
A Szél iránya keleti, illetve északkeleti, erőssége
2—2 volt
' Időjóslat a Délvidékre. Változékony idő csapadékhailammal.

Nincs pénz az elapadt vásártéri kot kijavítására
(A Délmagyarország munkatársától.) A Rózsauccai uj ártéri kut munkálatait szerdán befejezték Az uj kut hétezer pengőbe került, mélysége
252 méter és percenkint 000 liter vtzc t aa. Az
uj kúthoz több kifolyót kapcsolnak.
A Rózsa-uccai k n t után a város most a Kacsaés a Tompa-uccák .tarkán lévő ártézi kutat hozatja
rendbe. Ennek a régi kútnak a vize elapadt és
most a kutat tovább kell furatai, hogy elérjék
vele a megfelelő réteget A kut javítása kétezer
pengőbe kerül
Nagy szükség fenne a rókusi állomás mögött
lévő vásártér kajának rendbe hozására is. Ez a
kut is elapadt és igy a legközelebbi vásáron
nem itathatják nujd a felhajtott állatokat A
városnak nincsen pénze a kut megcsináttatására,
pedig fontos állategészségügyi érdekek fűződnének hozzá

Forró vizze! felt fazékba esett
és megffitt egy kis lány

(A Délmagyarország munkatársától.) A kevermesi csendőrség borzalmas gyermektragéúiárói telt
jelentést csütörtökön a szegedi ügyészségnek. Szerdán délután Farkas Istvánné földmives asszony
őrizetlenül hagyta a konyhában kétéves kisleányát
A konyha földjén egy forró vízzel tglt nagy faz, k
állott. A kisleány játsradozás közben beleesett a
fazékba és mire rátaláltak, már valósággal megfőtt a-oizben. Az anya ellen gondatlanságból okozott emberölés cimén mecindul a bűnvádi eljárás.

Véres merényletei követtek el
egy 70 éves földműves ellen

a részletek letárgyalására nem került sor, csak
(A Dél magiját ország munkatársitól.) Csütörtökön
általánosságban beszélték meg a teendőket, mireggel" Atokházán véres támadást kivettek el egy
után a belügyminiszter kijelentette, hogy a téli
70 éves földmives ellen. Csóti 'stván 70 éves
szúkségmun kákát egységes rends-er szerint kivánja gazdálkodót, amikor hajnalban kilépett a tanyát» !,
megszervezni. A megbeszélésen a megyei törvény- egy ismeretlen férfi támadta meg és ba[tavai többhatóságok képviselői nem voltak jelen, arra most
ször fejbevágta. CsAti István eszméletlenül, vérecsak a városok polgármesterei kaptak meghívót
sen rogyott a földre. A támadó ezután elmenekült
Csóti Istvánt beszállították a szegedi közkórházba,
Dr. Somogyi polgármester Szabó tanácsnokkal
ahol ápolás alá vették.
együtt még csütörtökön délután visszaérkezett Szegedre és budapesti útjáról a következőket mondotta a Délmagyarország munkatársának:
— Az ankétre kizárólag a városok polgármesterei kaptak megl-ivót. Azt beszéltük meg, hogy
miképen leütne a télen várható munkanélküliségen
enyhíteni Megbeszéltük azokat a részleteket, amelyeknek alapján intézkedhetünk, Tie a városok
kívánságait külön-külön nem tárgyaltuk. Az ankéten
elnöklő Keresztes-Fischrr Ferenc belügyminiszter
kérte, hog" a városok ne oárjanak mindent cz
államtól, _u>ely még gyengébben áll, mint a múlt
évben. Fontosnak mondotta, hogy a társadalom
is siesben a városok segítségére, a városok ped g
önerejükből kövessenek el mindent a munkinéL
kütiséií enyhítése érdekében Gondoskodjon minden
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