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/irvi&vesxedelmef okossott 
a vasárnapi feljdössaliadás 

Elöntött terek, foly ókká váltoxott nccák Móravárosban és Alsó-
városon, a Sxf.nt István-téren és Környékén megsxUnt a köz-

lekeáés — Súlyos károk az elöntött belvárosi pincékben 

(A Dél magyaron zág munkatársától.) Vasár-
napra virradó éjjel és vasárnap délelőtt nagy-
arányú felhőszakadás zuhant Szegedre és a 
város mélyebben fekvő részeiben valóságos 
ánízveszedelmet okozott. A csatornarendszer 
mint minden nagyobb eső alkalmával, most 
Is felmondta a szolgálatot. A város területére 
hullott hatalmas vízmennyiség nem folyha-
tott le kellő gyorsasággal a Tiszába, a szük és 
eliszaposodott csatornák pillanatok alatt meg-
teltek és igen sok helyen visszaömlött a viz 
a lefolyó nyílásokon keresztül 

A Széni István-téren méternyi 
magas sugárban szökött 101 a 

csatornából a viz 
és percek alatt annyira elborította az egész 
teret, hogy a közlekedés minden lehetősége 
megszűnt. A szennyes áradat a küszöbökig ért, 
a lakók nem távozhattak el lakásaikból. De 
elborította a viz a Bocskau-acoa alsó szaka-
szát és a Lechner-teret Is. 

A legnagyobb bajokat természetesen most is 
a külvárosrészekben, különösen 

Móravárosban és Alsóvárosban 
okozta a felhőszakadás Pillanatok alatt TÍZ 
alá került a Kormányos-ucca, a Faragó-acca, 
a Hajnal-ucca, a Veresács-ucca, a Remény-
ucca, a Csendes-ucca, a Homok-ucca, a Mátyás 
király-tér nvuoati részn és az Alföldi-ucca. 
Ezek 

az oecák valóságos folyókká vál-
toztak, 

a t íz kerítéstől kerítésig, illetve házfaltól ház-
falig ért, igen sok helyen befolyt az udva-
rokba, elborította a földszinti lakásokat és 

; kiöntötte a lakókat 

A veszedelmes pusztulás csak a gyerekeknek 
szerzett vasárnapi örömöket. Az elöntött uc-
cákon és terken rögtönzött strandélet keletke-
zett Mosóleknőkőn, deszkákból összetákolt tu-
tajokon rendezlek vasárnapi evezősversenye-
ket az alsóvárosi gyerekek, akik hétfőn már 
fürdőruhára vetkőzve élvezték a vizi élet örö-
meit, mert a külvárosrészek mélyebb uccáin 
megrekedt víztömeg nem Uilált lefolyást 

A kiöntött alsóvárosi és móravárosi lakók 
kétségbeesetten futkostak segítségért minden-
felé, de segítséget sehol sem kaphattak. 

Kiss Péter törvényhatósági bizottsági tag ve-
zetésével hétfőn délelőtt alsóvárosi küldöttség 
jelent meg a városházán, a küldöttség tagjai 
azonban nem várhatták ki a tanácsülés végét 
és igy nem juthattak be a polgármesterhez, 
akit Kiss Péter tájékoztatott a külvárosrészek 
helyzetéről. Elmondotta a polgármesternek 
hogy a baj főoka a talaj teli'ettsége. Meglelt 
vízzel a Cserepes-tó is, amely régebben fel-
vette az ilyen záporvizeket most azonban már 
nem veszi fel, sőt a beléje ömlő viztómeq is 
visszafolyik a ngilt, eliszaposodott csatornákon 
az accákba. Nagyban fokozza a veszedel-
met az is, hogy a hármas köluknál lévő szi-
vattyútelepen 

még mindig nem szereifék (el 
azt a második szivattyút, 

amelynek felszerelését a közgyűlés még feb-
ruárban rendelte eL A meglévő s. 'attyu, 
amely egész éven át dolgozik és emeli át a 
Tiszába a szernyvizet éppen a fclhö}zal;adás 
napján mondta fel a szolgálatot. A város en-
nek a szivattyúnak az üzembetartására évente 
25.000 pengőt költ mert a szivattyút az év 
legnagyobb részében üzemben kell tartani. Ha 
átvágnák itt a Tisza töltéséi és megfelelő zsi-
lipet szerelnének az átvágásra, az év leg-
nagyobb részében, amikor a Tisza vízállása 
elég alacsony, minden szivattyúzás nélkül, ön-
magától lefolyna a viz a Tiszába. Ez a zsilip 
negyvenezer pengőbe kerülne, a város tehát 

kétévi szivattyúzás költségén behozhatná az 
árát — még sem csinálják meg. 

A polgármester nem tudott segítséget igérni 
a viz alá került városrészek lakóinak. Kijelen-
tette. hogy a felhőszakadások következményei 
ellen szinte lehetetlenség védekezni... 

A felhőszakadás azonban nemcsak a külső 
városrészekben okozott bajokat hanem 

a belváros szivében 

is. A csatornákból visszafolyó viz Igen sok 
belvárod pincét és alagsort árasztott él, sok 
helyen félméter magas vízzel és érzékeny ká-
rokat költségeket okozott mindenütt. A szak-
értők megállapítása szerint ezekirt a károkért 

a várost felelősség terheli, mert a bajokat a 
csatornák eliszaposodása idézte elő. Ha a csa-
tornákat nends,eresen tisztítanák, nagy felhő-
szakadás esetén sem fordulhatnának elő ilyen 
nagyarányú bajok. Értesülésünk szerint több 
belvárosi háztulajdonos kártérítési pert szán-
dékozik indítani. Kártérítési igényét arra ala-
pítja, hogy köztudomás szerint a belvárosi 
csatornákat évek óta nem tisztították és igy 
azok erősen eliszaposodhattak, sok helyen tel-
jesen el is dugultak 

Megkezdték 
a város költségvetésének 

tárgyalását 
Hat és félmillió bevételt, kilenc és félmillió kiadást Ir elő 

a költségvetés-tervezet - A pénzügyi bizottság ülése 
(A Délmagyarország murMuarsétóL) A törvény-

hatóság pénzügyi bizottsága hétfőn délután kezdte 
meg a város Jövő évi költségvetés-tervezetének 
tárgyalását. A tervezet adatait az ntobó pillanatig 
hivatalos titokként kezelték a városházin és a 
gondosan efeárt aktákból csak annyi szivárgott ki a 
nyilvánosságra, hogy a jövő évi lesz a város leg-
szomorúbb és legsivárabb költségvetése. Fel-fel-
bukkan t néhány elejtett megjegyzésből a pótadó-
emelés réme is. Senltétg Sándor főszámvevő a 
polgármestertől nyert utasítása alapján csak hét. 
főn Ismertette a költségvetés-tervezet fontosabb 
adatait, a pénzügyi bizottság eüső ülésének "napján. 

— Szeged város háztartásának, üzemeinek és 
a'apjainak 1933. évi költségvetés-tervezetét a szám-
vevőség elkészítette — mondotta a főszámvevő. 
A háztartási költségvetés erre az évre 7,775.725 
pengő bevételt ir elő. A jövő évre a tervezel 

S, 739.913 pangó bavétoN 

ir ető, a várható bevétel tehát 1,030310 pengő-
vel kevesebb lesz az tda eföirányjUuti. Az idei 
költségvetés a kiadásokat 9,188 246 pengőben álla-
pitja meg, a jövő évi tervezet pedig 9,531.513 pen-
gőben, 

a k iadás S U M 7 pangóval tan több. 
Igy tehát a jövő évre készített költségvetés-tervezet 
az idei költségvetéssel szemben 1383.677 pengő-
vei kedvezőtlenebb. A költségvetési hiány tehát 
az idei , IJQ8521 z^aőről 2.7Í1J98 venaőre 
emelkedett. 

— A számvevőség a költségvetés-tervezet ösz-
szeállitása alkalmával számolt minden olyan ki-
adással, amelyre utasítást kapott évközben, ezek-
nek nagyrésze azonban el&jzör a pénzügyi bi-
zottság, azután pedig a közgyűlés rostájába kerül 

Bejelentette a főszámvevő a pénzügyi bizottság-
nak, hogy a bevételek 

az adóknál «47.0» 
a szegényügynA 609 
a közoktatásnál 8926 
a közélelmezésnél 22.593 
a városépítésnél «.817 
a vagvonigazgatásnál 286.185 
a hitelügyeknél 32 266 

pengfível estek. 

A kiadások csö' kentet 

az általános igazgatásnál 156.847 
a közegészségügynél 10.556 
a közoktatás, közművelődés és 

vallástételeinél 150212 
a köz élelmezésnél 6797 

pengővel 

A kiadások emelkedtek a szegényűgynél 161510, 
a városrendezésnél 252.058, a vagvonicazga!ásnál 
23f>.S52, a hitelügyeknél 14 259 pengővel. 

Tájikoztatásképen megjegyezte a főszámvevő, 
hogy a községi pótadó alá vonható állami adó-
alap a tíjs- '.a'.é>os csökkenés figye'einhevé'rléve! 
1,614912 pengő, vagyis minden ei/i' százalék pót-

adó 16.1M pengőnek felel 
főszáravevő, hogy j 

a városi 

Pejelentette a 

összjárandóságára 3,132.617 pengőt irt elő a 
zetben, ez az összeg a költségvetés 32.8 százalé-
kának felel meg. Az üzemi atkaitmwottc.k j á r » 
sága 416.004 pengő, az űzetne* kiadásainak 26.8 
százaléka A személyi itlelmények összegét eddig 
összesen 633600 pengővel szállították te. A városi 
alkalmazottak létszámát b ismerteti a főszám, 
vevő jelentése. Tisztviselő 440 vaa, altiszt 256, 
esküdt 98, be'ügyrriniszterileg engedélyezett létszám, 
feletti 166, ezen I ívül létszámfeletti 115, nyagdh 
jas 445. a város tehát összesen 

1320 alkalmazottat 
és nyugdíjast fizet 

grdeklődésűzikr<; elmondotta a főszámvevő, hagy 
tervezete csak nyers terveJet és azt az ideá&s 
állapotot tűnteti fef, amelybea a város minden 
szükséges kiadásra fedezeíet teremthetne. A pótadó 
kulcsának megállapítására azért nem tett java«, 
latot, mert a fedezetiben hiány összege csak a 
pénzügyi bizottság tárgyalásai után lesz megálla-
pítható, a nyers tervezet szerint ea az összeg 2.7 
millió lenne, ennek a fedezésére pedig nem ke ve. 
sebb, mint 170 százalékos pótadó kivetésére lenne 
szűkség, amire gondolni sem letet A költség-
vetés bevételei közé iktatta már a számvevőség 
a hatszázalékos iKa'ános kereseti adójövedelmet 
is. Ez az adókulcs legfeljebb tíz százalékig emel-
hető, ami azonban mindössze 200,000 pengő jőve-
detaiet jelentene. 

A pénzügyi btsoMság Htésfe 

délután öt órakor kezdődött dr. Somogy» Szil-
veszter polgármester elnökletévei Az ülésen a bi-
zottság tagjai csaknem teljes számban megjelentek. 

A költségvetés-tervezetet Scaltóty Sándor ismer-
tette előbb áltat inob ságban, majd rögtön meg-
kezdték a részletes tárgyalást is, illetve a költ-
ségvetési tételek részleteinek ismertetését trdemle-
ges vita nem fejlődött ki, a bevételi rész ismer-
tetése után a polgármester félbeszakította az ülést 
és folytatását kectaen délután öt órára tűzte ki, 
amikor a kiad '-i tételeket imertnlí * f'srámvevő. 

M ö 

A Szegedi Meteorológiai Obszervalorí« jelenti: 
Szegeden a hőmérő legmagasabb állása 26L5 fok 

Celsius, a legalacsonyabb 15c2 fok Celsius. A ba-
rométer adata nullfokra és tengerszintre redukál-
va íeggel 759.1 mm., este 758.8 mm. A levegő 
páratartalma reggel 90 százalék, délben 60 százalék. 
A szél iránya nyugati, erőssége 3—4. 

Idöjóslat a i>éM«tefcre: Átmenetileg túlnyomóan 

derült idö höeineikcdéssel. 


