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Rohamosan árad. a Iissza 
(A Délmaqyarország munkatársától.) A leg-

utóbbi áradás után á Tisza még vissza sem 
tért medrébe, máris ujabb áradásról érkeztek 
jelentések a városi mérnökséghez. Három nap 
ota rohamosan emelkedik a Tisza vízállása. 
Hétfőn 58 centimétert áradt a viz, kedden dél-
ben már 78 centiméter volt az áradás, szerda 
délig, 24 óra leforgása alatt pedig ujabb 52 
centimétert áradt a Tisza. 

A felső folyószakaszokról érkező jelentések 
arról szóínak, hogy a Tisza továbbra is árad. 
sőt a mellékfolyóknál is emelkedik a vízállás. 
A mérnökség véleménye szerint az őszeleji 
áradás az erdélyi és felsőmagyarországi esőzé-
sekkel van összefüggésben, tavaly ilyenkor 
Iszintén áradt a folyó, bár akkor egy méternél 
nem volt nagyobb az áradás. Most minden at-
tól függ, hogy a következő napok időjárása 
milyen lesz. 

Dr. Somogyi Szilveszter polgármester a szer-

dai napon intézkedett, hogy az árvízvédelmi 
bizottság már a legközelebbi napokban kezdje 
meg működését. A bizottság első ülését csü-
törtökön délben tartja és ezen az inségmunkák 
során végrehajtható árvízvédelmi munkálatok-
ról fognak tárgyalni. Az árvízvédelmi bizottság 
összehívásáról Berzenczey Domokos műszaki 
főtanácsos a következőket mondotta a Délma-
gyarország munkatársának: 

— A bizottság csütörtöki ankétja semmi 
összefüggesben sincs a Tisza mostani áradá-
sával. Már régebben elhatározott dolog volt, 
hogy szeptember utolsó napjaiban megkezdi 
tanácskozásait a bizottság. Most arról fogunk 
dönteni, hogy a már tervbevett árvédelmi 
munkálatokát milyen sorban végeztessük el. 
Az árvízvédelmi bizottság ezután is perma-
nenciában marad és évekre előre szolgál majd 
javaslatokkal, hogy milyen árvízvédelmi mun-
ka elvégzésére volna szükség. 

A Hitler kormány 6 pengőről 30-ra 
emelte fel a magyar szilva vámiát 

A szegedi gyömölcsklvllel! bizollsóg érlekezlele 

(A Délmagyarország munkatársától.) Szer-
dán délelőtt ülést tartott a városháza tanács-
termében a szegedi gyümölcskiviteli bizottság, 
amelyen megjelent dr. V e r m e s Gyula, a 
Külkereskedelmi Hivatal képviselője is. Az 
ülésen W a g n e r Adolf gazdasági főtanácsos 
elnökölt. 

V e r m e s Gyula először a szilvakivitel 
helyzetét ismertette. Elmondotta, hogy a szege-
di gyümölcstermelőket teljes joggal depri-
málta Németország eljárása. 

Németország a magyar termelésű szil-
va beviteli vámját hat pengőről egy-
szerre harminc pengőre emelte föl, 
ami a magyar szilvát versenyképtelen-

né tette a német piacon. 

Pedig a német piac volt az egyik legjelentő-
sebb fölvevője az elmúlt években a magyar 
szilvának és így az idei nagy szilvatermést a 
teljes pusztulás fenyegette A Külkereskedelmi 
Hivatal idejekorán megtette a szükséges lépé-
seket, hogy u j piacokat kutasson föl a magyar 
szilvatermés szamára. Ez a kísérlet sikerült 
is, Svájc hatalmas szilvatömegeket vett át, sőt 
a kiviteli helyzet még javult is, mert a mult 
évi négyszáz vagonos szilvaexporttal szem-
ben az idén már nyolcszáz vagon szilvát he-
lyezhettek el a magyar gyümölcstermelők a 
külföldi piacokon, pedig a legnagyobb piac, 
Németország az értékesítési lehetőségek közül 
teljesen kikapcsolódott. 

Foglalkozott ezután a bizottság a szegedi 
gyümölcstermelő gazdák helyi vonatkozási 
kívánságaival és elhatározta, hogy átiratban 
L'ri a város hatóságától 

a kisvasúti állomásokhoz vezető utak 
sürgős rendezését. 

Ezek az utak jelenleg teljesen gondozatlanok, 
sok helyen járhatatlanok, a kisvasutra szál-
lított gyümölcs tönkre megy teljesen, amíg el-
jut a kisvasúti állomásig. 

Ma í&tszik 

Belvárosi Mozi 
Budapesttel egy időben 

Volt egyszer 
egy muzsikus 

Főszereplők: 

Szőke Szakáll, Verebes Ernő 
Trudie Berliner 

Foglalkozott a bizottság 

az exportpiac 

elhelyezésének kérdésével is és megállapította, 
hogy félreértették azok a helyzetet és a gazdák 
kivanságait, akik a gyümölcsexport piacot a 
Mars-térről a kisvasút átrakodó állomása mel-
lé kívánják helyezni. Piac számára ez a hely 
egyáltalában nem felel meg. A legjobb megol-
dás, ha az exportpiac továbbra is a Mars-téren 
marad, arra azonban igen nagy szükség lenne, 
ha a város a kisvasút atrakodó állomása köze-
lében, tehát a nagyvasut teherállomása mellett 
megfelelő csomagoló helyiségekről gondoskod-
na. Az exportőrök a Mars-téren összevásárolt 
gyümölcsöt ide szállíthatnák, itt azután szak-
szerűen becsomagoltathatnák az exportra al-
kalmas árut és azonnal berakhatnák a nagy-
vasut vagonjaiba. 

Szóba kerültek az ülésen a különböző gyü-
mölcsvédelmi kérdések is. Az egyik gyümölcs-
termelő bemutatott néhány pompásan fejlett, 
teljesen hibátlan almát, amelynek épségét zacs-
kózással védelmezte meg. A zacskózás az eddig 
nyert tapasztalatok szerint teljes biztonsággal 
megvédelmezi a gyümölcsöt mindenféle külső 
fertőzéstől. 

A bírák ÉS ügyészek 
kongresszusa Szegeden 

(A Délmaqyarorszáq munkatársától. A va-
sárnapi birói és ügyészi kongresszus vidéki 
vendégei szombaton délután érkeznek Szeged-
re, a gyulaiak és a pécsiek félnégy, a buda-
pestiek felhat órakor. A vendégek: dr. T.ázár 
Andor igazságfigvminiszter, dr. Juhász Andor, 
a Kúria elnöke dr. Osváth István, a Kúria 
másodelnöke Deqré Miklós, a budapesti tábla 
elnöke, dr. Olrhváry Zoltán, n debreceni tábla 
elnöke, dr Sólyom Andor, a gvőri tábla elnö-
ke, dr. Korczwald Endre, a pécsi tábla elnöke, 
dr. Polqár Viktor kúriai tanácselnök, dr. Ras-
kó István nyugalmazott kúria' tanácselnök, 
dr. Wolff Karoly, a főudvarnagyi bíróság el-
nöke, egyesületi elnök, dr. Pethő Gyula, a bu-
dapesti törvényszék másodelnöke, az egyesü-
let ügyvezető-elnöke, dr. Halász Lajos nyugal-
mazott koionaügyész. dr. Hubert Ottó. dr. Födi 
Károly, dr. Tóth József közigazgatási bírák 
dr. Ludvig Dezső kúriai biró. az ál-
lomásról a fogadalmi templom elé vonul-
nak, ahol megkoszorúzzák a Hősök emléktáb-
láját és megszemlélik a Pantheont 

A vasárnapi közgvülés 11 órakor kezdődik a 
városházán. Wolff Károly mond elnöki meg-
nyitót, majd dr. Lázár Andor igazságügymi-
niszter beszél, ezután dr. Oswald Zoltán szó-
lal fel, majd a helyi hatóságok és testületek 
képviselői: vitéz dr. Shvoy Kálmán altábor-
nagy. dr. Somogyi Szilveszter polgármester, 
dr. Heller Erik. áz egyetem >ofy karának dé-
kánja, dr. Széli Gyula, az ügyvédi kamara el-
nöké, dr. Jedlicska Béla, a kőziegyzőí kamara 
elnöke. A gyűlés után a Tiszában felöltőkor 
ebédet rendeznek a vendégek tiszteletére. 

MÓRA FERENC 
HAZAÉRKEZETT 

Szerdán délután a budapesti gyorsvonattal 

visszaérkezett M ó r a Ferenc. Végtelennek tet-

sző hetek maradtak mögötte és a rendkivül 

súlyos operáció, amely bravúros sikerrel sza-

badította meg betegségéből és adta vissza 

egészségét, munkakedvét. 

Csak kevesen tudtak érkezéséről, de hivei, 

tisztelői közül igen sokan ott voltak az állo-

máson és várták a gyorsvonatot Ott voltak a 

családtagokon és a két Móra-unokán kivül a 

kultúrpalota emberei, ott volt dr. S z a 1 a y Jó-

zsef és ott voltak a szegedi ujságirók, akik 

hatalmas virágcsokorral fogadták a hazatérő 

írót. 

Móra Ferenc kissé sápadtan, de mosolyog-

va szállt ki felesége után a vonatból. Szájá-

ban vidáman füstölt az örök Virzsinia, biz-

tató tiltakozás az arcszín ellen. Azt hitték, 

hogy nagyon leverte a súlyos betegség, le 

akarták segíteni a lépcsőn. 

— Hagyjatok csak, le tudok én szállni ma-

gam is, erős vagyok! — szabadkozott nevet-

ve és fürgén lépett le a szegedi földre. 

— Hát megérkeztem, itthon vagyok — mond-

ta az ölelések, a kézszoritások után és szonv 

jas szemmel fürkészte a réglátott szegedi ar-

cokat 

Ifjabb Ferenc, a „Vadember" simult szeli-1 

den hozzá, kishúga buzavirágszemimol ciró-

gatta nagyapját. 

— Azt parancsolta a pesti doktor — me-

sélte Móra —, hogy mához három hétig ne 

nyúljak munkához. írói szavammal nem elé-

gedett mec, mnzenmigazgatói szavamat vette, 

hogy betartom parancsát Azt hiszem,^ hogy 

amikor elérkezik az ideje, minden becsület-

szótól függetlenül is odakerül a toll a kezem-

be, mint ahogy a szivar is a számba került. A 

betegség alatt szinte imádkoztak azért, hogy 

szivarozzanak azok, akik különben mindig el-

lene voltak... Ezen aztán jót mulattam volna; 

ha lett volna kedvem hozzá. 

Közben odaért a várakozó autóhoz, amely 

egészen megtelt virággal. Ifjabb Ferenc nagy 

buzgalommal segítette nagyapját, aki moso-

lyogva integetett az autó ablakán keresztül, 

majd szorosan magához szorította a két gye-

reket 

Az autó megindult és néhány pere múlva 

megállt a Boldogasszony-sugáruü ház előtt. 

Móra Ferenc hazaérkezett és a város meleg, 

naav szeretettel fogadta falai közé. 

G$zofó motorkerékpár 
a Kossuth Laios-susárulon 

(A Délmagyaroszáq munkatársától.) Szer-
dán délután félhárom órakor súlyosabb kime-
netelű motorkerékpár baleset történt a Kos-
suth Lajos-sugárut és a Bocskav-ucca sarkán. 
Egy motorkerékpár, mely a Kossuth Lajos-
sugáruton haladt lefelé, elütötte özv. Henrdüs 
Mártonné 77 éves piaci árust, aki eszméletle-
nül terült el a kövezeten. A mentők az asz-
szonvt a közkórházba vitték, ahol megállapí-
tották, hogy a fején szenvedett meglehetősen 
súlyos sérülést. Az eljárás a gázoló motoros 
ellen megindult. 

Lilike Kálmánná továbbra is 
viselheti fférie nevét - v ^ 

Budapest, szeptember 20. Annakidején, ami-
kor Rutkay Gábor tragikus halálával kapcso-
latban bűnvádi eljárás indult Littke Kálmánné 
ellen, volt férje, Littke Kálmán bankigazgató 
azt kérte a törvényszéktől, hogy tiltsa el felesé-
gét neve viselésétől. A budapesti törvénvszék 
szerdán hozott ítéletet az ügyben. Littke Kál-
mánt keresetével elutasította azzal az indoko-
lással, hogy Littkéné nem tanúsított olyan 
magatartást, amely miatt érdemtelenné vált 
volna férje nevének viselésére. 


