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Meg kell erősiíeni a tiszai rakpartot 
Az inségmunkálatok során végzik el a munkál 

(A Délmagyarország munkatársától.) Az 
idén a Tisza szokatlanul viselkedik. Már a ta-
vaszi áradás is meglehetősen nagy volt és ju-
liusban is hat méterre emelkedett a folyó víz-
állása. Néhány nappal ezelőtt ismét áradni kez-
dett a Tisza és az áradás elérte a négy métert, 
úgyhogy mindkét szivattyút üzembe kellett 
helyezni, mert a Tisza vize beömlött a városi 
csatornahálózatba. Az apadás ugyan már meg-
kezdődött, de félő, hogy az őszi esőzések még 
itt találják a magas tiszai vízállást és akkor 
ismét nagyméretű lesz az áradás. 

A városi mérnöki hivatal még a tavasz fo-
lyamán javaslatot tett arra, hogy az árvízvé-
delmi munkálatok során a Stefánia sétány 
előtti rakpartot, valamint az alsórakpartot erő-
síttesse meg a város. Ezeket a részeket ugyan-
is a legutóbbi nagy áradás rendkívül megvi-
selte, miért is a mérnökség célszerűnek találta, 
hogyha a töltéseket még az idén megerősítik. 
A mérnökség javaslata ügyében azonban még 
semmi sem történt, hanem a téli inségmunká-

latok során fogják a rakpartokat megerősíteni, 
pedig ajánlatos lett volna, ha már az őszi ára-
dást is megerősített töltésekkel várja a város. 

A mérnökségen számolnak azzal, hogy a bor-
sodmegyei ármentesitési munkálatok befolyás-
sal lesznek a Tisza vízállására is. Borsodban a 
tavasz folyamán 15.000 hold területet ármente-
sitenek és a fertőző talajvizeket a Tiszába ve-
zetik le. M i h á 1 y f y műszaki tanácsos tanul-
mányozta ezt a kérdést és véleménye szerint 
a borsodi ármentesítés következményképpen 
Szegednél 15—18 centiméterrel fog emelkedni 
a Tisza vízállása. 

Rendes vízállásnál ez a 15—18 centiméteres 
emelkedés mitsem számit, ha azonban megtör-
ténik, hogy ismét 9 méter fölé emelkedik a Ti-
sza, akkor sulvos következményekkel jarhat. 
A mérnökség sürgetni fogja, hogy az Ínség-
munkálatok során először is a javasolt ármen-
tesitési munkákat végeztesse eí a város, ne-
hogy a tavaszi áradás alkalmával kelljen er-
ről sürgősen gondoskodni 

HERRIOT: 
VÖRÖS EZREDES 

(Budapesti tudósítónk telefon jelentése.) Mosz-
kvából jelentik: H e r r i o t volt francia minisz-
terelnök vörös ezredes lett A vörös hadsereg 
főparancsnoka szerdán délelőtt közölte vele. 
hogy a szovjet-hadseregben tiszteletbeli ezre-
dessé nevezte ki. Herriot örömmel vette tudo-
másul a kinevezést és megköszönve a szovjet-
hatóságok figyelmét, megemlékezett arról, hogy 
erejében régi katonavér folyik, ő is katonatiszt 
gyermeke. Rendkívül meghatotta őt az orosz 
nép barátsága. A maga részéről mindent el fog 
követni, hogy mesvedje az orosz-francia ba-
rátságot. 

Az idő 
A Meteorologiai Intézet jelenti este 10 óra-

Kor: Az északi szél kissé gyengül. A hőmérsék-
let nem változik lényegesen. Keleten még le-
hetnek esők. 

— Tizenhármán jelentkeztek a szegedi pénz-
ügyigazgatóság kerületében az adógabona-tör-
lesztésre. Jelentette tegnap a Délmagyarország 
hogy Szegeden mindössze egyetlen gazda je-
lentkezett, hogy multévi adótartozását gaboná-
ban kívánja törleszteni. Szerdára befutottak a 
jelentések a szegedi pénzügyigazgatósaghoz, 
hogy a kerületben — tizenhármán jelentkeztek 
a gabonában való adótörlesztésre. Szentesen 
891 mázsa gabonát jelentettek be, Hódmezővá-
sárhelyen 1 vagonra tehető az a mennyiség, 
amelyét adótörlesztésre felajánlottak a gazdák. 

— A debreceni filléres gyors. Kisasszony nap-
ján, pénteken — mint ismeretes —, legalább 
500 utas jelentkezése esetén Szegedről Debre-
cenbe filléres gyors közlekedik. A gyors Sze-

fedről reggel 5 óra 6 perckor indul, Debrecen-
e 10 óra 22 perckor érkezik. Visszaindul Deb-

recenből este 8 óra 16 perckor. Szegedre érke-
zik 1 óra 22 perckor. A menetjegy ára 5 pen-
gő 30 fillér. 

— Az inségadó. A népjóléti kiadások fedezé-
sére a mult év őszén Szegeden is kivetették az 
inségiárulékot. A városi adóhivatal összesen 
290000 pengő bevételt irányzott elő inségadó-
ból, évközben azonban közel hetvenezer pen-

főre tevő összeget törölni kellett a kivetések-
ői, mert behajthatatlanná vált. A 220.000 pen-

gő inségiárulék behajtását erélyesen forszírozta 
az adóhivatal. Szerdán dr. H a m m e r Fidél tb 
tanácsnok, a városi adóhivatal vezetője arról 
tett jelentést a polgármesternek, hogy az in-
ségadó kilencvenszázaléka befolyt. Arról még 
nincs hír, hogv a pénzügyminiszter engedé-
lyezi-e, hogy lövőre is kivessék az inségadót, 3 
hatóság azonban számit arra, hogy az erre vo-
natkozó rendelkezés hamarosan megjelenik és 
a jövő esztendőre is kivetik az inségjáruléko-
kat. 

— Kitüntetés. Budapestről jelentik^ A kor-
mányzó a pénzügvmíniszter előterjesztésére 
megengedte, hogv V é k e s Bertalan ny. keres-
kedelmi és inarkamarai jegyzőnek, a Szegedi 
Néphank Szövetkezet igazgató-elnökének a 
szövetkezeti élet terén évek hosszú során át 
kifeitett tevékenységéért elismerését tudtul 
adják. 

Vakmer5 beSerés 
a Bécsi körúton 

(A Délmagyarország munkatársától.) Szer-
dára virradó éjszaka vakmerő betörést követ-
tek el ismeretlen tettesek a Bécsi-körut lb. szám 
alatti házban. Itt lakik Zoltay János, akinek la-
kásában jártak a betörők. Valószínű eg álkulcs 
segítségével jutottak be a lakásba és ott min-
dent felforgattak. A fiókokat kihúzgálták, a 
bezárt szekrényeket feltörték és a benne lévő 
ingóságokat szétdobálták. A betörők nyugodtan 
dolgozhattak, mert Zoltay Jánosék nem tartóz-
kodtak otthon. így egyelőre azt sem lehetett 
megállapítani, hogy mit vittek magukkal A 
betörést reggelre fedezte fel a házmester. A 
rendőrrég megindította a nyomozást Azt hi-
szik, hogy ezt a betörést is ugyan aj ok követ-
ték el, akik az utóbbi időkben iöbb hasonló 
bűncselekményt követtek el. 

Statáriális vioci ver a 
llétel helyeit béke 

(A Délmagyarország munkatársától.) A 
rendőrkapitányság felkeresése alapján a pol-
gármester — 'mint ismeretes — elrendelte az 
úgynevezett piaci bíráskodás bevezetését. Erre 
az intézkedésre igen nagy szükség van alig mú-
lik el hetivásár, hogy a piacon komoly konflik-
tusok ne támadnának vevő és eladó között. Mi-
vel az eiadó rendszerint tanyai termelő, aki 
harminc-negyven kilométernvi távolságról ;ött 
be a városi piacra, nincs alkalma, mód js arra, 
hogy sérelmere pereskedés utján szerezzen or-
voslást és igy eleg gyakran súlyos károsodások 
érik. 

A polgármester — mint ismeretes — a köz-
ségi bíróságot utasította, hogy az anyagi termé-
szetű piaci konfliktusok ügyében rövid uton, a 
piaci biztosok, vagy a helypénzszedók utján 
idézze meg azonnalra a feleket és a vitás ügyet 
még a piacidő alatt tárgyalja le. 

Szombaton tartották meg a piacon a statá-
riális bíráskodás premierjét. A községi bíróság 
elölt szerdán folyt le az első statáriá'is eljárás. 

Simon József dorozsmai termelő szőlőt ho-
zott be a szegedi piacra. Reggel kilenc és tíz 
óra között egy mázsa csemegesző!őt eladott 
Zöldi Gvörgyné gyümölcskereskedőnek 24 fil-
léres árban. Ugy állapodtak meg, hogy Zöldi 

ÍS dijfafan kisegitőtisztviselő 
csalása a makói közkórházban 

(A Déimagyarország makói tudósító ját ól.) 
Nagyszabású csalásnak jöttek nvomára a ma-
kói közkórházban. A kórház gondnoka díjtalan 
kisegítőként alkalmazta a gondnoki irodában 
Sipos István 45 éves volt segél jegyzőt, Sípos 
István volt makói városgazda fiáit A díjtalan 
irodai kisegítő életmódja és az utóbbi időben 
tapasztalt mulatozásai, felhívták az illetékesek 
figyelmét reá. Figyelni kezdték, m?id vizsgá-
latot tartottak. A vizsgálatnak csakh&mar meg-
lepő eredménye lett. Kiderült, bogy Sipos Ist-
ván a kórházi ellenőr aláírását npgyszerüen 
utánoz** és ennek segítségével jogosulatlanul 
vett fel penzeket, amelyeket azu'án megtartott. 

A vizsgálat során eddig megállapították. I.ogy 
a város által behajtott kórházi ápolési dijak-
ból, ameiyeket a város közegei a kórház «észé-
re befizetlek, Sipos néhány 100 pengőnyi csz-
szeget *ret' át, azonkívül kisebb összes ket, ame-
lyeket mint vizsgálati dijakat, különböző egész-
ségügyi intézetekhez kellett volna beküldenie, 
megtartott magának. 

A vizsgálat még folyik, de az eddigi eredmé-
nyek alapján a rendőrség őrizetbe vette Sipos 
Istvánt. 

— Népünnepély a Szabadság-téren. A város 
népjóléti ügyosztálya vasárnap jólékonycélu 
népünnepélyt rendez a Szabadság-téren. A nép-
ünnepély jövedelmét az Ínségesek felruházásá-
ra fordítják. 

közséqi bíróság előtt 
és száz kiló szőtő 
György,iá délben jelentkezik a szőlőért, az árát 
is akkor fizeti ki, de a megállapodásról jegyzé-
ket adoct át Simon Józsefnek. Délben jelentke-
zett Zöldiné. de kijelentette, hogy a sz-őlőt csak 
tizennyolc filléres áron veszi át. A piac akkor 
már végeíelé járt. Simon József nem talált 
volna már vevőt a szőlőre, amelyet korábban 
eladhatott volna és igy ragaszkodott ahhoz, 
hogy Zö'diné vegye át a lefoglalt gyümölcsöt. 
Igazának bizonyítására mutogatta a kereske-
dőtől kapott jegyzéket, de azt Zöldiné kikavta 
a kezéből és összetépte. 

Simon József panaszt emelt ellene a közsé-
gi bíróság előtt nem került Ítélethozatalra a 
gositották hogy az ui rendelkezések értelmé-
ben a községi' bíróság azonnal letárgyalja az 
ügyet. A bíróság felvette a panaszt és az egyik 
piaci biztos utján azonnali hatállyal maga elé 
idézte Zöídinét, aki azonban erre meggondolta 
a dolgit. kijelentette a piacbiztosnak, nogy in-
kább átveszi a szőlőt az eredeti áron, csak von-
ja vissza a panaszát. 

Az ügy békésén intéződött el. Zöldiné bató-
sági asszisztencia mellett átvette a száz kiló 
szőlőt, kifizette érte a 24 pengőt így a közsé-
gi bíróság előtt nem került itéltthozatalra a 
sor. 

— Alomkór. Londonból jelentik: Saint Luis-
ban az álomkórjárvány halálos áldozatainak 
száma 72-re emelkedett. Legújabban 90 meg-
betegedés történt. 

— A Szegedi Fiatalok Művészeti Kollégiumá-
nak kiállítását a nagy érdeklődésre való tekin-
tettel vasárnapig meghosszabbították. A kiál-
lításon a haladó szellemű fiatal szegedi művé-
szek mutatiák be ujabb alkotásaikat. B u d a y 
György kollektív kiállítása mellett itt mutatja 
bé először külföldön megjelent fametszetsoro-
zatait és díszletterveit: K á r á s z Judit pedig a 
„15 km." című szociofotó-gyüjtemény anyagát, 
mely a tanyai és városi élet párhuzamát fe jezi 
ki. Á kiállítás a Kárász-ucca 15 szám alatt dél-
előtt 9-től délután 6-ig tekinthető meg, belépti-
dij nincs. 

— Osztálysorsjáték. Budapestről jelentik: Az 
Osztálvsorsjáték szeida délutáni húzásán öt-
ezer pengőt nyert a 81495, háromezer pengőt a 
34130. kétezer pengőt a 23480, 27092, 76227, 
egyezer pengőt nyert a 21911. 46499, 79819 és a 
81567 számú sorsiegv. 
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