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Január elsefe óla 
2S0 kanyarómegbetegedés történt Szegeden 

(A Délmagyarország munkatársától.) A 
legutolsó időben egyre emelkedik Szege-
den a kanvarós megbetegedések száma. 
Naponta 15—20 uj megbetegedést jelen-
tenek be a tiszti főorvosi hivatalban. Az 
év eleje óta 280-an betegedlek meg ka-
nyaróban. Bizonyos azonban, hogy ez a 
szám sem fejezi ki teljesen a megbetegedé-
sek számát, mert sokan nem jelentik be 
a kanyarót. Az utóbbi héten több súlyo-
sabb megbetegedés is előfordult, "éppen 
ezért a tiszti főorvosi hivatal szigorúan 

kötelezővé tette a kanyarómegbetegedések 
bejelentését. 

A kanyarón kivül szórványos mérték-
ben vőrhenymegbetegedések is előfordul-
tak, a megbetegedettek száma azonban 
nem haladja meg a szokásos méreteket. 
Ugyanez a helyzet az influenzás megbete-
gedéseknél is. Tekintettel arra, hogy a ka-
nyarójárvány a jelek szerint enyhébb 
lefolyású, még nem történt intézkedés a 
járványkórház megnyitására. 

A Tisza tavaszi árviz-fenyegetése 
550 ezer pengőbe kerül a töltés megerősítése 

(A Délmagyarország munkatársától.) Ilyen-
kor, tavasz táján, mindig fölbukkan az árviz-
veszedelem problémája, amely ilyen módon 
ünnepli évrol-évre az 1879. márciusi árviz év-
fordulóját A Tisza ilyenkor kezd el nyugta-
lankodni, ilyenkor kezdődik meg az első tava-
szi áradás és ilyenkor figyelmezteti az illetéke-
seket hogy a veszedelem — ha csökkent is —, 
de nem mult el, sok még a tennivaló és ala-
pos megerősítésre szorulnak a töltések is, ame-
lyek évről-évre kevesebb biztonsággal védel-
mezik a 79 után újjáépített és körtöltéssel kö-
rülbástyázott várost. 

A szakemberek már megállapították, hogy a 
töltések fölépítése óta igen komoly változások 
történtek a Tiszával. A medret évről-évre ma-
gasabbra tölti a lerakodó iszapréteg és a felső 
szakaszok árterületeinek megszűntetése követ-
keztében is egyre magasabb és magasabb víz-
állásra lehet és kell számítani. A Tisza két 
évvel ezelőtt szolgált igen komoly intéssel, 
amikor olyan magasra emelkedet hogy a Ste-
fánia sétány töltesének könyökfalán sürgősen 
be kellett falazni a lejáró nyílásokat, mert kü-
lönben a Tisza vize befolyt volna a városba. 
A szakértők megállapítása szerint — bár egye-
lőre közvetlen veszedelemről nem lehet beszél-
ni, mert a töltések koronája valamennyivel 
magasabb, mint a várható legmagasabb vízál-
lás —, de azért ideje lenne a töltések feleme-
léséről gondoskodni, mert a Tisza még mindig 

szeszélyes és igen könnyen szolgálhat tragikus 
következményű meglepetéssel. 

A két év előtti szokatlanul magas vizállás 
után el is határozta a város hatósága, hogy el-
készítteti a töltésmagasítások tervét és költség-
vetését. Ezzel a problémával foglalkozott azóta 
a födlmivelésügyi minisztérium vízrajzi osztá-
lya is, amely szintén megállapította a töltés 
megerősítésének sürgősségét. A mérnöki hiva-
tal a tervezés és a költségvetés munkájával 
most készült el és az eredményt hétfőn mutat-
ta be a tanácsnak. A terv szerint a Tisza szege-
di töltéseit legalább annyival kellene fölmaga-
sitani, hogy egy méterrel haladják meg a két 
év előtti maximális vizállást Ez a munka a 
mérnöki költségvetés szerint 350.000 pengőbe 
kerülne. 

Dr. P á 1 f y József polgármesterhelyettes el-
határozta, hogy a töltésemelési terv végrehaj-
tásának engedélyezéséért a város hatósága ne-
vében kérvényt intéz — dr. S o m o g y i Szil-
veszter polgármesterhez, mint vízjogi hatóság-
hoz, bár egyelőre még csak kilátás sincs arra, 
hogy a város elő tudja teremteni a gátemelés 
költségeihez szükséges 350.000 pengős fedeze-
tet. A tanács mégis ugv határozott, hogy leg-
alább formailag előkésziti a munkát, mert hát-
ha a véletlen — még sorsiegye is van a város-
nak! — pénzhez juttatja Szegedet és akkor ké-
sedelem nélkül megkezdhetik a töltéserősítést. 

Fosromlását 
Í 0 0 0 / •te moffakndűlyozza a 

HYPERDENT 

NÉGY BOLDOG EMBER 
A 2 0 0 ezer p e n g ő s főnyeremény szegedi története — 4 0 - 4 0 ezer 
pengőt nyert egy kereskede lmi alkalmazott, egy özvegyasszony, 

egy makó i és egy környéki k e r e s k e d ő 

(A Délmagyarország munkatársától.) 
Hétfőn reggel 9 órakor kezdődött Buda-
pesten az osztálysorsjálék húzása. Az első 
percekben kihúzták á 200 ezer pengős fő-
nyereményt, amelyet a 80257-es számú 
sorsjegy nyert meg. Ez a szerencsés sors-
jegy szegedi, illetve szegedkörnyéki kis-
emberek tulajdona. Negyedóra múlva már 
tudták Szegeden, hogy a főnyereményt 
szegediek nyerték. A sors különös kedve-
zése folytán a hatalmas összeg, mely a 
levonások után is 160 ezer pengő, négy 
kisemberé lett, olyanoké, akiknél a leg-
jobbkor, szinte az utolsó pillanatban ér-
kezett a segítség. Mind a négven, egymás-
tól függetlenül vették meg az egynegve-
des sorsjegyet, talán az utolsó fillérükért. 
Egyikük a sorsjáték harmadik osztályá-
ban már nyert egy másik számmal, de 
csak annyit, hogy megvehette ezt a sors-
jegyet. 

Sikerült megállapítani, ho iy kik nyer-
ték a főnyereményt. Az egyik nyerő 

egy belvárosi divatáru-cég alkal-
mazottja, 

TAVASZI nűi Kaiapuidonsagok 
megérkeztek! <s 

Alakításokat B l n g l f A l 
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nős, családos ember, akinek szerény jö-
vedelmét a felesége varrással toMottameg. 
Hétfőn reggel m'ég mint szegény, gondok-
kal küzdő ember ment be az üzletbe. Fél-
tízkor már gazdag ember volt: 

negyvenezer pengőt 
számoltak le a kezébe. A kereskedősegé-
det délután már nem lehetett az üzletben 
megtalálni. Kerestük telefonon, de a cég-
tulajdonos azt a választ adta, hogy a bol-
dog nyertes beüzent, hogy többé nem 
megy be az üzletbe... Lakásán is kopog-
tattunk, de nem volt otthon senki. Szőrén-
szálán ellünt, elveszett, va^színüleg a gra-
tulációktól való félelmében. 

Jó helyre jutott a másik 40 ezer pengő 
is. 

Egy szegedi özvegyasszony 
nyerte, aki az év legnagyobb részét vi-
déki rokonainál tölti. Jelenleg cseh meg-
szállt területen lévő kis fahicskában tar-
tózkodik. Délelőtt telefonon értesítették a 
nagy boldogságról. Sírva fogadia a hirt 
és közölte, hogy azonnal csomagol és uta-
zik Szegedre. A sorsjegy ugyanis nincs 
nála, szegedi lakásának valamelvik fiók-
jában van, egv ré-n könyv lanjaí között... 

Érdekes esel történt a harmadik negyed 
tulajdonosával. Ez 

egy környékbeli kiskereskedő, 

aki valamikor jómódú ember volt. Ma 
néhány pengői forgat lassan ballagó üz-
letében, kínlódik, verejtékezik, hogy fenn-
tartsa magát és családját. Hónapokkal ez-
előtt még más baj is érte. Felesége sulyo* 
san megbetegedett. Az orvos szanató-
tóriumi kezelést javasolt. Ehhez azonban? 
pénz kellett volna, de honnan? Igv az-
után a feleség odahaza kínlódott a gon-
dokkal és a betegséggel. Hétfőn reggel a? 
kereskedő bejölt Szegedre, hogy egy-két 
üzleti ügyét elintézze. Néhány perccel! 
előbb érkezett a hir, hogy kik nyerték a, 
főnyereményt. Nemsokkal később ott ha-i 
ladt el a kereskedő az elárusító üzlet előtf. 
Behivták és közölték vele, hogy 40 ezer 
pengőt nyert. , 

— Ne tessék velem viccelni! — legyin-
tett fáradtan. 

Alig lehetett meggyőzni arról, hogvf 
tényleg ilyen hatalmas összeget nyert»' 
Amikor azután mégis elhitte, sírva fakadt 
és rohant haza, a beteg feleségéhez..„ 

Egy makói kereskedő 

ia negyedik szerencsés nyerő. ValamlkoB 
30 hold földje volt. Az üzlet lassan meg-* 
ette a földet, ma mar semmije sincs. Igetí 
nehéz helyzetben volt, azon a ponton ál* 
lott, hogy ott kell hagynia üzletét, amelyl 
30 zsíros holdat evett meg a nehéz esz-
tendők alatt, őt is telefonon értesítettéiül 
Válaszolni nem tndott, csak ezt mondtaí 
el igen sokszor egymásután: 

— Ez jó, ez igen jó... 
Ketten még hétfőn felvették az őket 

megillető nyereményt, 80 ezer pengő! 
még várja a boldog tulajdonosokat... 

II választójogi javaslat 
A Budapesti Értesítő jelenti: Az ufŐBBÍ 

napokban politikai körökben sok szó esett 
arról, hogy a kormány rövidesen a Há* 
elé terjeszti az n j választójogi törvényjaJ 
vaslatot. Jól értesült körökben hanqsu-* 
lvozzák, hogy a részletekbe menő találgat 
tások még koraialA . 

Kétségtelen — mondja' a közlemény —f 
hogy a reform előkészítése ügyében folyj 
nak a munkálatok és politikai körökbent 
most már biztosra veszik, hogy közveW 
len a költségvetés letárgyalása után meg-
történik a döntés, még ebben az évben 
valóban a törvényhozás elé kerül a iavas-
lat. Eddig három alapelvet döntöttek el 
kétséget kizáróan: 

1. A törvényjavaslat változatlanul fenn-
tartja a népképviseleti rendszert, 

2. az egész vonalon bevezetik a titkos* 
ságot, 

3. megszüntetik a mai ajánlási rend-> 
szert. 

Vitás még, hogy fenntartják-e a ma i 
kerületi beosztási rendszert, vagy pedig 
a laistromos rendszert vezetik be. 

Széchenyi Mozi 
Greie Garbó legnagyobb alakítása: 

Krisztina királynő" 
Egy hatalmas királynő életsorsa, akit 
egy még nagyobb hatalom, a szerelem 

győzött le. ' Partnerei John Glibert és Lewls Sione 
Mindennap friss a lmás, túrós, meggyes , mákos , 

diós h á z i rétes 1 drb 12 flll. 
Papp cukrászda, Stefániává, szemben, no 


