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Két nap alatt 
három méterrel áradt a Tiiza 

Megkezdődött a veszedelmes tavaszi áradás 

(A Délmagyarország munkatársától.) A Ti- f 

szán megkezdődött az áradás, még pedig olyan 
nagy arányban, amilyenre régen nem volt példa. 
Szerdán még a viz színe alig érte el a null-
pontot, a vizmérő 0.68 méteres magasságot mu-
tatott, csütörtökre egyszerre felszökött 2.28 mé-
terre, tehát huszonnégy óra alatt 160 centimé-
terrel áradt a vlz, pénteken pedig már 407 cen-
timéternél tartott 

A két na ni áradás 339 centiméter. 

A hirtelen áradás szinte órák alatt elborí-
totta az árterületek nagyrészét és viz alá ke-
rültek azok a Lippay-fatelep előtti földbányák 
is, amelyekben a Gedó melletti töltéshez szük-
séges földet termelték ki. Ha az áradás néhány 
napot késik akkor hat nap alatt befejezhették 
volna a töltési munkát, igy azonban néhány 
r\M múlva megakad a töltés, ha elfogv az a 
földtömeg, amelyet a Gedó előtt halmoztak 'el 
A munkát csak az áradás elvonulása után foly-
tathatják, amikor a földbányák területe ismét 
szárazra kerül. 

A vízrajzi jelentések szerint az ország min-

den folyója hasonló arányokban árad, áradnak 
a Tisza mellékfolyói is és igy 

Szegeden szokatlanul magas vízállásra 
lehet számitanL 

A város hatósága megteszi a szükséges intéz-
kedéseket a várost védő töltések mielőbbi meg-
erősítése érdekében. A polgármester valószínű-
leg ismét felterjesztést intéz a kormányhoz és 
hivatkozva a fenyegető veszedelemre, kéri an-
nak a 350.000 pengőnek a sürgős kiutalását, 
amely a szegedi töltés-szakasz felemeléséhez 
szükséges. 

A veszedelmet — mint ismeretes — erősen 
fokozza az, hogy Borsodmegyében megkezdő-
dött az ármentesilési munka, amely 60-70.000 
katasztrális hold árterületet szüntet majd meg. 
Igy a Tisza felső szakaszának víztömege sok-
kal gyorsabban zudul le az összevont partok 
között, aminek pedig az lesz az elmaradhatat-
lan következménye, hogy a Tisza vízállása to-
vább emelkedik. Ebben az esetben a töltések 
jelenlegi állapotukban nem nyújtanak biztos 
védelmet a város számárat 

A sz&kértők nem találtak vérnyomokat 
a leányégető mozifütő btínüqyében 

(A Délmagyarország munkatársátólA tör-
vényszéki orvosszakértők, dr. Gyurieza Sándor 
és dr. Knall János, pénteken beterjesztették a 
vizsgálóbíróhoz Bálint Kálmán kazánfűtő ügyé-
re vonatkozó véleményüket. A vélemény csupa 
negatívumból áll. amennyiben — mint már je-
lentettük — a szakértők sem a kazánfalról le-

kapart vakolatrészeken, sem a disznóölőkésen 
nem találtak vérnyomokat. Meg kellett vizsgál-
niok a szakértőknek a csontdarabokat is. Ezek-
ről megállapították a szakértők, hogy kétség-
telenül embert csontok, de a le'etből arra kö-
vetkeztetni, hogy történt-e eldarabolás, vagy 
sem, — nem sikerült. j 

A szinügyi bizottság 
Sziklai Jenő meghívását lavasolja 

A (avaslat szerint egy évre bíznák meg a színház vezetésével — A polgármester 
a kSzgyölés elé ier{esztl a favaslatot 

(A D lm gyirország munkatársá óU) P.'nt ken 
délután űlt össze dr. Pálfy József polgármester-
helyettes elnökletével a szinügyi bizottság, hogy 
javaslatot tegyen a polgármesternek a színház 
bérbeadására. Az ülés iránt igen nagy volt 
az érdeklődés. A bizottság ülése rövid ide g 
tartott és róla — miután a tcnácsko ás zárt ajtók 
mögött folyt — dr. Pálfy József a következőket 
mondotta a Délmagyarország munkatársának: 

— A szinügyi bizottság azt javasolja, hogy 
a polgármester nyilvános pályázat mellőzésé-
vel Sziklat Jenőt, a székesfehérvár-sopronl szi-
ntterület igazgatóját bízza meg egy esztendőre 
a sztnház vezetésével. 

— A javaslat szerint Sziklai megbízatása szep-
tembertől-szeptemberig tartana, a mostani s-e-
zon hátralévő részében már nem venné át a 
színház vezetését a bizottság ugyanis u?y ta-
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lálta. hogy ez igen súlyos terheket róna rá, a 
már működő konzorcium pedig különben is 
befejezi a szezont. Sziklai is csak ugy vállal-
kozna a csonka szezon vállalására, ha legalább 
három évre szóló szerződést kapna a város-
tól. A bizottság ezért ugy határozott, hogy egy 
esztendőre javasolja Sziklai meghívását, aki 
szeptemberben teljesen tehermentesen veheti át 
a színházat 

Megkérdeztük a polgármesterhelyettestől, 
hogy miért mellőzte a bizottság a megszállt 
területekről jelentkezett pályázókat. 

— A bizottság ezekkel a jelentkezésekkel is 
foglalkozott — mondotta —, mivel azonban 
egyik sem tett olyan konkrét ajánlatot, amely-
nek alapján komolyan szó lehetett volna a 
meghívásról, a bizottság Sziklai meghívása 
mellett döntött. 

Elmondotta még a polgármesterhelyettes, 
hogy a szinügyi bizottság javaslatát már kö-
zölte a polgármesterrel, aki ahoz hozzájárult 
és elhatározta, hogy a március második felé-
ben összeülő rendkívüli közgyűlés elé teszi meg 
javaslatát Sziklai Jenő egv évre való meghívá-
sára. 
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Az iskolaszék alakuló ülése 
(A Délmagyarország mankatársátóL) A köz-

ségi iskolaszék pénteken délben tartotta ala-
kuló ülését a tagok többségének részvételé-
vel. Az alakuló ülést Somogyi Szilveszter pol-
gármester nyitotta meg és előadta, hogy a 
törvény értelmében az iskolaszék közgyűlés 
által megválasztott tagjainak le kell tenniük 
az esküt, Annak érdekében, hogy megállapít-
hassa, hogy kik tettek eleget ennek a követel-
ménynek, felolvastatja a névsort. A névsorol-
vasás után a tagok fölálltak, dr. Tóth Béla fő-
jegyző, aki maga is választott iskolaszéki tag, 
olvasta az eskümintát Az ünnepélyes aktus 
után a polgármester rövid beszMet mondott 
és átadta az elnöklést dr. Dobay Gyulának, 
aki mint korelnök vezette az alakulást. Rövid 
üdvözlő beszéd után bejelentette, hogy az is--
kolaszék elnököt, két alelnököt és jegyzőt vá-
laszt, a szavazás titkos és a szavazás megei-
tésére dr. Széli Gyulából, dr. Pap Róbertből 
és Pásztor Józsefből álló bizottságot küldött 
ki. Mielőtt azonban a szavazás megkezdődött 
volna, fölállott Petrik Antal és indítványozta, 
hogy válasszák meg elnöknek dr. Tóth Im-
rét, alelnöknek dr. Tihanyi Bélát és Dorározky 
Károlyt, jegyzőnek Veszelovszkv József taní-
tót. Á szavazás egvhangn volt. Tóth Imre ei-i 
nöki programot adott, amelyben hangsúlyozta, 
hogv a közgyűlési teremben, vagy kínt az 
életben tartozhatunk különböző pártokhoz és 
más-más felekezethez, az iskolaszékben nincs 
párt és nincs felekezet, itt a gyerek ápolása és 
a tanügy fejlesztése az egyetlen kötelesség. 
Végül megállapította az alakuló ülés, hogy nz 
iskolaszék minden hónap harmadik csü-
törtökjén délután négy órakor jön össze ren-
des havi ülésre. 

Kommunista szervezkedés 
ügyében nyomoz a makói 

rendőrség 
(A Délmagyarország munkatársátólJ A ma-

kói rendőrség kommunista s7»rvezkedés ügyé-
ben indított nvomozást. Pénteken előállították a 
rendőrségre Májer József 26 éves kispesti asz-
talossegédet, akiről az a gyanú, hogy azért uta-
zott Kispestről Makóra, hogv ott az ifjúmun-
kásokat a kommunizmus számára megnyerje 
és egyúttal terjessze Makón a magával hozott 
kommunista sajtótermékeket. A rendőrség sze-
rint Májer körülbelül husz egv énnel keresett 
összeköttetést. Ezek ellen a rendőrség megin-
dította az eljárást. Az ügyről a makói rendőr-
ség jelentést tett a szegedi ügyészségnek. 
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