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Javuíi a helyzet 
az elöntőit Móvavávosban 

Ax eldugult sxürök okoxták a keddi árvi-
xet — /I mély fekvésű kertek, udvarok és 
pincelakások még mindig vix alatt állnak 

(A Dclmagyarország munkatársától.) A Móra-

városban, amelynek uccáit keddre alaposan elbo-

rította az esővíz, szerdára javult a helyzet. Ki-

derült, hogy a bajoknak tulajdonképen nem is a 

hosszantartó eső volt a főoka, hanem az, hogy 

a szivattyúte'épnél lévő sztirőrács, ame-

lyen keresztül az odavezetett víznek át 

kellett volna haladnia, eldugult. 

A rács nyilasait,csaknem teljesen befödte a sze-

mét és igy a víz csak nagyon lassan szivárogha-

tott át rajta. Kedden délután fedezték fel ezt a 

hibát, azonnal megtisztították a rácsot, a szivaty-

tyute'epek viszont éjjel-nappal dolgoztak és igy 

szerdára virradóra a ¡«gtöbb móravárosi uccából 

részben már eltűnt a víz, csak a fene-

ketlen sár felezte, hogy ott volt. 

A polgármester utasítására a mérnöki hivatal 

munkásai szerdán reggel kockaköveket hordtak 

ki az elborított uccákba, hogy azokkal teremtse-

nek a járó-ke'.ők számára közlekedési lehetőséget. 

Sok helyen már nem került sor ezeknek a kövek-

nek az «'.helyezésére, a járdákról eltűnt a víz, 

lefolyt a csatornákon keresztül a Cserepe^jsori 

tóba, onnan pedig az alsónyomássori csatornán 

keresztül a szivattyútelephez. 

A méh/fekvésű udvarok és kertek még 

mindig viz alatt állnak. 

A legtöbb helyen felszedik a járdák egy darabját, 

mélyebb árkot ásnak rajta, hogy azon ke észtül 

kifolyhasson a viz az uccai csatornába. 

A móravárosi pincelakások naaurészo is 

viz alá került. 

Most már erekből a lakásokból is szorgalmasan 

hordják, meregetik ki a vizet. Több helyen kis 

kéziszivattyukkal dolgoznak, de bizony a legtöbt 

helyen vöárökkel hordják ki a vizet az uccai csa-

tornákba. 

Szerdán délelőtt 

a viz annyira alámosta a Holló-ueea 5. 

szám alalli lakóházat, hogy annak több 
fala bedőlt. 

A lakásból azonnal kitelepítették a bennlakókat, 
Konkoly János öttagú családját A hajlék alánná 
vált család elhelyezéséről a népjóléti ügyosztály 
gondoskodott. 

A Móravárosban és a Somogyi-telepen 

több elöntött lakásból ki kellett költöz-

niük a lakóknak. 

öt családot a váYosi szükséglakásokban helyez-

tek el ideiglenesen. Ha még további kilakoltatá-

sokra is szükség lenne, akkor a rókusi iskola tor-

nacsarnokban helyezik el a hajléktalanokat, de 

most már remélhet, hogy vége lesz a veszede-

lemnek, mert az eső is gyengült, szerdán dél-

előtt már alig esett valami és a viz szintje min-

denütt csökkent. 

236,000 pengő veszteség 
fenyegeti a város háztartását 
4 kormány meg akarja szüntetni a városok kövezet- és hldvám-

szedési jogát 

(A Délmagyarország munkatársától.) Az autő-
és motorkerékpártulajdonosok érdekeltsége, vala-
mint az idegenforgalmi szervek évek óta küzdenek 

Nagyon sokan elmaradlak 
a második tífusz-oltásról 

Szövődményes influenza megbetegedés nem fordult elő a héten, sok 
a mer hii leses beteg 

(A Délmagyarország munkatársától.) Tíz nap 

óta folynak Szegeden a kötelező tifuszoltások. A 

mult héten elsőizben oltottak, három nappal ez-

előtt megkezdték a másodszori oltást. Az elmúlt 

három nap alatt azonban sokkal kevesebben je-

lentek meg az oltóhelyeken, mint amennyire szá-

mítottak a tiszti orvosok. Éppen a jelentkezők szá-

mának csökkenése miatt torlódás most nem for-

dult elő, az oltások rendben folytak. 

Tegnap délelőtt végigjárta az oltóhelyeket dr. 

Sajó Lajos tiszti főorvos, aki észlelőéiről a kö-

vetkezőket mondotta: 

— Lehetséges, hogy a rossz időjárás következté-

ben a héten kevesebben jelentkeztek oltásra, mint 

amennyire számítottunk. Az első oltás után egy 

héttel kell ujből jelentkezni a második oltásra. 
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a Metró filmgyár grandiózus alkotása! 

"Világhíres sztárok filmje: 

IClark Gabié , Jeane í ie MacDonaid , Jack 
Hóit Spencer Tracy és Jessie Ra lph 

Sokan a beoltottak közül bizonyára ugy gondol-

koznak, hogy nem je'ent semmit, ha pár nappal 

később jelentkezik a második oltás vlgett. Ez 

pedig súlyos tévedés, mert az egyhetes interval-

lumot az oltások között pontosan be kell tartani, 

lla ugyanis az első oltás után egy hétnél hosszabb 

idő telik cl, akkor az első oltás teljesen kárba 

veszett, mert hatása megszűnik. Az egyhetes in-

tervallumot az oltások között tehát mindenkincil: 

pontosan be kell tartania, mert csakis igy tudjuk 

a tifuszelleni védettséget biztosítani. 

— Aki elmaradt a második oltásról, most már 

késede'em nélkül jelentkezzék, akár a lakóhelyé-

hez legközelebb eső oltóhelyen, vagy ha innen 

leké ett volna, akkor más kerületben is jelent-

kezhet. A második oltást ezen a héten befejezzük 

és a jövő héten már harmadszor oltunk, március 

tizenötödikén pedig megkezdődik a pótoltás azok 

számára, akik egyszer sem oltatták be magukat. 

Aki erről is elmarad, holott a je'entkezés köteles-

sége lett volna, azt rendőrrel fogjuk elövezettetni 

és kényszeroltást alkalmazunk. 

A város közegészségügye most általában ked-

vező, f« tőző megbetegedés nem fordult elő, szö-

vődményes influenzamegbetegedést sem jelenteti-

tek be ezen a héten a főorvosi hivatalban. Az 

orvosi je'entésekből azonban megállapítható, hogy 

könnyebb lefolyású, náthával járó meghűléses meg-

betegedésben tömegesen szenvednek. Ezak a 

megbetegedések azonban pár nap alatt elmúlnak 

minden komplikáció nélkül, úgyhogy ;en a hiva-

talokban, sem pedig az iskolákban kirivó mu-

lasztások nincsenek. A mostani esős időjárás elő-

segíti a megh üéít, da a tiszti főorvosi hivatalban 

be.'o'entctt esetek száma egyelőre jóval az átla-

gon alul van. 

azért, hogy ne legyen egy városnak sem kövezetvám-
szedési joga. Azt célozza a mozgalom, hogy autók, 
motorkerékpárok és kocsik után az egyes városok 
ne szedhessenek kövezetvámot és töröljék el a 
hidvámokat is. Az iparügyi minisztériumban helyt 
adtak a kérelemnek és most azzal a tervvel foglal-
koznak, hogy az autósokat terhelő kövezetvámot, 
valamint a hídvám szedését megtiltják a városok-
nak. Állítólag még ebben az évben sor kerül a 
vámok eltörlésére. 

A Magyar Városok Országos Szövetsége a mi-' 
nisztérium tervével szemben most egyöntetű állás-
foglalásra hivta fel az érdekelt városokat. A tf>-
vezetvámok szedésének megtiltása huszonhárom 
várost érintene érzékenyen, köztük Szeged váro-
sát is. A vámszedési jog megvonása különösen sú-
lyosan érintené Szegedet, mert az idei költségve-
tésbe kövezetvám címén 186.000 pengőt, a hidvá-
mokból pedig 50.000 pengőt irányzott eló a város. 
Ez összesen 236.000 pengőt tesz ki, ilyen jelentős 
bevétel elmaradása felborítaná a költségvetés 
egyensúlyát. 

Szeged egyébként már tavaly elhatározta, hogy 
a közúti hidvámot fokozatosan megszünteti, január 
elsején tíz szazálékkal csökkentették a hidvámokat. 
Ez ötezer pengős kiesést okozott a költségvetés 
bevételi rovatában. 

Kétségtelen, hogy a kövezet és hidvám nagy 
tehertétel a jármüvek számára, azonkívül pedig 
kényelmetlen és a forgalom zavartalanságának 
rovására megy a vámdijaknak apró, kis összegek-
ben való szedése. Ezen a helyzeten a forgalom fej-
lesztése szempontjából változtatni kellene, de az 
iparügyi minisztérium nem kívánhatja azt, hogy 
a városok egyszerűen lemondjanak erről a jelentős 
bevételi forrásról. A Magyar Városok Szövetsége 
most a huszonárom város vonatkozó adatait ösz-
szegyüjti és memorandummal fordul a kormányhoz, 
hogyha tényleg sor kerül a kövezet- és hidvámok 
megszüntetésére, ugy megfelelő kártalanításban ré-
szesítsék a városokat. 

K«sz í i n i> tny l l r ánT l á< . 
Mindazon rokonok, jóbarátok, isme-

rősök és„ egyesületek, akik felejthetetlen 
drága jó Édesanvánk 

özv. ttozi Imrttié 
temetésén megjelentek és fájdalmunkat 
koszorú- és virágadományaikkal enyhí-
tették, ezúton fogadják hálás köszöne-
tünket. Nemkülönben megköszönjük a 
Mattyasovszki temetkezési vállalat pon-
tos, figyelmes kiszolgálását. 

A gyászoló család. 


