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Az öntözés 
Szeged és Debrecen 

Még 1931-ben, amikor az öntözés kérdésé-
nek törvényhozás utján való rendezése, il-
letve az Alföld öntözése iránt indítvánnyal 
fordultam a közgyűléshez és a közgyűlés fel-
iratot intézett a kormányhoz, onnét „Az ön-
tözés" cimü hatalmas müvet kapta a város. 
Egyéb szegedi vonatkozásban ebben a kér-
désben nem történt. Evvel szemben ezt olvas-
suk az egyik lapban: „Debrecen városa az il-
letékes kormánytényezőkkel már régóta tár-
gyal a Hortobágyon építendő nagyszabású 
víztároló létesítéséről. E terv megvalósításával 
nagyrészt megoldást nyerne a Hortobágy ta-
lajjavításának és Tiszántúl öntözésének prob-
lémája s amellett lehetővé tenné a modern 
tervgazdálkodást az Alföld mostohatalaju vi-
dékein. A városi törvényhatóság legutóbbi 
közgyűlésén Debreczeni Jenő és Ruffy-Varga 
Kálmán felsőházi tag, gazdasági akadémiai 
igazgató ismertették a tároló tervezetét és be-
számoltak arról, hogy illetékes kormányténye-
zők részéről is nagy megértés mutatkozik a 
terv megvalósítása iránt és igy megvan min-
den remény arra, hogy a régóta vajúdó köz-
érdekű probléma rövidesen a komoly megva-
lósulás stádiumába l ép . . . " 

Már a múltban, amikor rámutattam arra, 
hogy a levetkőztetett Szegeddel szemben m i 
minden jut Debrecennek. Debrecen polgár-
mestere avval vádolt, hogy a két város közötti 
harmóniát akarom megbolygatni. S most új-
ra reá kell mutatnom arra, hogy milyen nagy-
szerű helyzetben van és kerül újra Debrecen. 
Mi itt a tulajdonképeni Alföldön homok kö-
zepén vagyunk, ahol vagy a talajvíz, vagy a 
viz hiánya az öntözés létesítését kenyérkérdés-
sé feszegeti, óriási terület, valódi Szahara te-
rül itt el s a viznek rendszerbe szorítása, azaz 
öntözés nélkül annak produktív használható-
sága el sem képzelhető. A szegénység az, 
amely e vidéken szétterpeszkedik s az embe-
rek munkakedvének lelohasztását kell figyel-
nünk, amikor verejtékes munkásságának gyü-
mölcsét szeretné leszedni és csak homokot ' 1 -
lál, homokot lát, mert nincs viz. Nincs meg az 
az éltető erő, amely párosulva az egyén mun-
kájával, nemzeti vagvonunkat, nemzeti jöve-
delmünket gyarapítaná'. 

S amikor mindezekre rámutatva, az öntözés 
kérdésének vidékünkön való intézményes és a 
kormány segítségével történő rendezését is 
sürgetjük, akkor mi Sajó Elemér kitűnően 
szerkesztett hatalmas müvét „Az öntözést" 
kapjuk; a valódi öntözési problémát pedig 
Debrecenben oldják meg, vagy legalább is kö-
zel viszik a megoldáshoz. 

Nem lehet és nem szabad az Alföld ezen 
legégetőbb problémáját negligálni. Mindent el 
kell követni az egységes és együttes megoldás 
érdekében. S ha a Hortobágyot 15.000 holdas 
víztároló építésével lehet megöntözni, akkor 
a Szeged környéki Alföld részére, ahol már a 
homok is elvadult és elfut gazdájától, valami-
lyen megoldást kell keresni és találni, hogy az 
éltető erőt és vért jelentő, jövedelmet hozó vi-
zet az öntözés céljaira megszerezzük, tároljuk 
és szűkség felmerülte esetén felhasználjuk. 
Amint az Alföld egy egészet alkot, ugy meg-
javítása és hasznothajthatóvá tétele is csak 
együttesen, az egészet behálózóan hajtható és 
hajtandó végre. Gál Miksa. 

H z teé 
"A Szegedi Meteorológiai Obszervatórium Je-

lenti. Időjárási helyzet: A harometrikus minimum 
magja Anglián 769 mm, a minimum az óceánon és 
a Fekete tengeren 755 mm. Csapadék a minimu-
mok körűi volt 

Szegeden a hőmérő legmagasabb állása 12.6 C, 
a legalacsonyabb 1.2 C. A barometer adata null-
fokra és tengerszintre redukálva reggel 765.2 mm, 
este 763.8 mm. A levegő páratartalma reggel 80, 
délben 43 százalék. A szél iránya északnyugati, 
erőssége 3—5. 

Időjóslat & Délvidékre: Változó felhőzet, né-
mi hőemelkedésseL 

A Meteorológiai Intézet jelenti este 10 órakor: 
.Változékony idő, kisebb futó esők lehetségesek. 

Két halottja van a német banditák vaduzl 
merényletének 

Feldkirch, 'április 6. Tegnap délután hatal-
mas autó robogott a liechtensteini területről 
Voralberg felé. Götziz falu mellett a csendőrök 
körülvették a kocsit, lövésre kész fegyverek-
kel és letartóztatták 6 utasát: Reinberg Péter 
Németországban tanuló liechtensteini diákot, 
Lehmann Frigyes, Wieser Adolf, V/itt Miksa, 
Drommeper Gotthilf és Kress Tivadar kon-
stanzi lakosokat. A bőrkabátos társaságon kí-
vül előkerült a kocsiból a „rakomány" is: 1 
fecskendő, 7 darab kloroformos fióla, 2 gáz-
pisztoly és 6 pisztoly. A foglyokat a feldkirchi 
fogházba kisérték. 

Az autó feltartóztatása előtt negyedórával 
történt: a Berlinből megszökött 2 színigazga-
tó, Rotter Frigyes és Rotter Alfréd, Rotter Alf-
rédné és egy Wolffné nevü berlini asszony kí-
séretében Vaduz környékén sétált, mikor az 
uton megállt mellettük egy autó, kiugrott be-
lőle 6 fiatalember és töltött revolverrel rájuk 
támadtak. El akarták hurcolni az egész társa-
ságot, de a Rotter-fivérek védekeztek és 
védekezés közben súlyosan megsebe-
sültek. A sebesült Rotter Frigyest sikerült 

megszijazni és bedobni az autóba, á társaság 
másik 3 tagja a meredek hegyoldalban leug-
rott. Wolffné súlyosan megsebesült, Rotter 
Alfréd és felesége meghalt. Az autó ezután 
120 kilométeres sebességgel száguldott el aa 
osztrák határ felé. A megszijazott és súlyosan 
sebesült Rotter még Liechtensteini területen 
kivetette magát az autóból, amely nélküle roj 
bogott tovább. 

A Rotter-fivéreket évekig Berlin legismer-
tebb színigazgatóinak mondották. Az utóbbi 
időben azonban egyre jobban hanyatlott a 
színházak látogatottsága, nagy adósságokba 
keveredtek és egy napon eltűntek Németor-
szágból. Később Liechtensteinban találkoz-
tak, mert ez az állam nem adja ki a hitelezési 
csalás miatt feljelentett adósokat. 

A hegyoldalban lezuhant 2 halottat, Rotter 
Alfrédet és feleségét olyan összeroncsolt arc-
cal találták meg a mélységben, hogy személy-
azonosságukat nem is tudták azonnal megálla-
pítani. Wolffnét és az országúton talált Rot-
ter Frigyest délutánig nem lehetett kihallgat-
ni. 

fflreJc 
Í J ) Péntek. Róm. kath. Fájd az. Prot 

• Hermann. A nap kel 5 óra 28 pere-
kor, nyugszik 6 óra 37 perckor. 

Somngyi-kfinyvtár Vftznapokon délelőtt ' , n töl 
l-ig, délután 4-től 7-lg, a Várost Muzeum minden-
nap, vasár- és ünní>pnap is, délelőtt 10-tf" fél 1-ig 
van nyitva Folyóiratcsere kedden, csütörtökön, 
szombaton délután fél S-tfll fél fi-lg. 

Egyetemi könyvtár (központi egyetem, T. eme-
let) nyitva vasárnapok kivételével mindennap. 

Szegeden a gyógyszertárak kőzöl szolgálatot 
tartanak: Apró Jenő Kossuth Lajos-sugárut 59. 
(telefon 1996), Borbély József Tisza T.ajos-körut 
20 (telefon 2268), Bulcsu Barna Kálvária-tér 7. 
(telefon 3278), Gerle Jenő Klauzál-tér S. (telefon 
1359), Moldván Lajos Újszeged, Vedres-ucca 1. 
(telefon 1846), Nagy Gy. örök.: bérlő Takács L, 
Boldogasszony-sugárut 31. (telefon 2125), Selmeczi 
Béla Somogyitelep IX. u. 489. (telefon 3425). 

— Irodalmi előadás. B á l i n t György, a kiváló 
irő tart vasárnap este 6 órakor előadást a keres-
kedelmi és iparkamara kőzgvülési termében, a 
Szegedi Fiatalok Művészeti Kollégiumának elő-
adásai során. Az előadás cime: „Tiszta" irodalom? 
Belépődíj nincs. 

— A cipőipari kiállítás. Vasárnap este 7 
órakor rárul a szegedi cipőipari kiállítás az 
ipartestület székházában. Megtekinthető min-
dennap reggel 9 órától este 7 óráig. Beléptidi j 
nincs. 

ÍGYEN nem, de nagyor . 
oImóti mir kapbat 
pr/ltrV módra pfl-
oolt h u t v é l l SONKÁT! 

«^v»®-« . Fárolvnáf,Kolflm n B0M12 " 
rlrstll P 1--40 I SsentMromsáff n 80. 

— Istentisztelet a zsinagógában pénteken dél-
után 6 órakor. írásmagyarázat szombaton dél-
élőtt. 

x Ha Budapestre utazik, első utja legyen a fé-
nyesen átalakított és kibővített Hungária-fürdőbe 
(Budapest, VII., Dohány-ucca 44.) menni. Ott m á r 
r e g g e l 5 ó r a k o r n y i t n a k és 1.40 pengő-
é r t n e m c s a k m e g f Q r ö d h e t , h a n e m j ó l 
meg is r e g g e l i z h e t 

I 
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Welsz Sándor, lAzsal, Pál, István, Ilonka és 
Micike gyermekei, valamint testvérei, menyei, 
veje, unokái ég az összes rokonai nevében 
fájdalomtól megtört sziwei tudatjuk, hogy 
drága jó Anyánk gtb. 

özv. Welsz FUlöpné 
•rflL Kleser R ó z a 

f. hó 5-én hosszú kinos szenvedé» után el-
hunyt Temetése: 7-én pénteken d. u. 3 óra-
kor a zsidó temetff ointerméből. tti 

— öngyilkossági kísérlet Ingkővel. Jelentette 

a Délmagyarország, hogy a Londoni-körut 8. sz. 

alatti házból a mentők lugkőmérgezéssel a köz-

kórházba szállították T ö r t e l l Józsefet A nyo-

mozás során megállapították, hogy Tőrteli, aki a 

Szent István Tápszermüvek ügynöke, öngyilkossá-

gi szándékból ivott marólúgot A házbeliek eszmén 

letlenül találták rá szobájában. A kórházban meg-

állapították, hogy Törtell állapota rendkívül sú-

lyos, nagymennyiségű lugkőoJdatot ivottmeg. Ki-

hallgatni még nem lehetett. 

— Baleset. Csütörtökön délelőtt S z a 153 Sán-
dor 19 éves Feltámadás-ucca 14. szám alatt Iak<^ 
fémipariskolai tanulót két ujján lőtt »ebbel at 
kórházba szállították a mentők. A nyomozás meg-
indult. 

Zsarolás három malacért 
(A Délmagyarország munkatársától.) ötta-

gú társaság került csütörtökön a szegedi tör-
vényszék Gőmőry-tanácsa elé zsarolással vá-
dolva. Miksi János, a felesége és Molnár Sán-
dor ószentiváni földművesek még a mult év 
tavaszán elvállalták, hogy felszántják Kovács 
Márton földjét. A gazdálkodó a munka fejé-
ben egy-egy malacot igért nekik. Míksiék a 
munkát elvégezték, azonban a malacokat 
nem kantáik meg, bár többször kérték Ko-
vácsot, hogy fizesse ki őket. A gazdálkodó 
azonban vonakodott megadni a malacokat, mi-
re Miksick elhatározták, hogy azokat, ha kell, 
erőszakkal is elveszik. Egy délután beállítot-
tak a Kovács-portára és a gazdától követelték 
a malacokat. Velük volt Bodó Ferenc és Bodó 
János is. Amikor látták, hogy szépszerével 
nem kapják meg a malacokat, elkergették az 
udvarról a gazdát és elvitték a három mala-
cot. 

A csütörtöki tárgyaláson azzal védekeztek, 
hogy cs?k jogos járandóságukat vitték el, 
amiért megdolgoztak és amit nem tudtak Ko-
vácstól megkapni. A bíróság Miksi Jánost, a 
feleségét, valamint Molnár Sándort zsarolás 
bűntettében mondotta ki bűnösnek és fejen-
ként 6—6 hónapi börtönre itélte őket A másik 
két vádlottat a biróság felmentette. 

Húsvéti kóser 
cukor, csokoládé, kókuszzslr, bor 
és mindennemű f iuzeráru kapható 

H a j n a l Dessső 
235 füszerkereskeddnél, Vidra ucca 3. 


