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Elfogták a pécsi 
izgató röpcédula 

tettesét 
Rnaszlólövések az egyik bánya 

elől! 

Pécs, február 6. Szombaton délelőtt ujabb fegy-
verhasználatról terjedtek el hirek Pécsett. A hirek 
szerencsére túlzottak voltak. Szombaton reggel, 
amikor egy nagyobb munkáscsoport leszállt a bá-
nyába, több munkás az úgynevezett Szamárkut 
környékén sétált. Ez a csoport, amikor egy idegen 
rendőrökből álló őrjáratot vett észre, amely meg-
állásra szólította fel őket, futásnak eredt. A bá-
nyászok elmondották, liogy a rendőrök, amikor ók 
elfutottak, revolvert használtak; riasztólövést ad-
tak le a levegőbe. Sebesülés nem történt A rend-
őrök három embert állítottak elő. Az előállított 
munkások a rendőrségen azt vallották, hogy hem 
akarták megzavarni a bányába leszálló munkáso-
kat, többen összetalálkoztak és csak utáltak. 

A pécsi bányaközségekben elszórt 

röpcédulák 

ügyében nyomozást índitottak. Megállapították, 
hogy az izgató tartalmú röpcédulákat Kraszkó 
János 25 éves pécsi orvostanhallgató szövegezte 
és rendelte meg. Az orvostanhallgató barátainál 
bujkált és igy csak szombaton reggel sikerült elő-
állítani. Az orvostanhallgató beismerte, hogy a röp-
cédulákat ő szövegezte, ő rendelte meg és gon-
doskodott azok terjesztéséről, azt azonban tagadta, 
hogy izgatni akart volna. 

Kraszkó ismert szélsőséges diákveecr. A két év 
előtti tüntetéseket ő szervezte meg és állítólag 
nagyrésze volt a legutóbb lejátszódott tüntetések-
ben is. Két évvel ezelőtt az egyetem rektora meg-
dorgálta. Az egyetemi bajtársi egyesület vezetői ki-
jelentették, hogy a bajtársi egyesületeknek nincsen 
semmi része az izgató tartalmú röpiratok előállí-
tásában, azt Kraszkó egyéni akciójának minősitik, 
eljárását elitélik. 

A keresztény-szociális szervezet titkára kijelen-
tette, hogy 

a sztrájkot folytatják", 

mert a munkásság részére ez az egyetlen fegyver 
áll rendelkezésre. A szükséget szenvedő bánva-
"»'iDkasok részére a gyűjtés tovább tart 
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A SZEGEDI METEOROLÓGIAI OB-
SZERVATÓRIUM jelenti: Szegeden a 
hőmérő legmagasabb állása 11.0, a leg-
alaesonyabb 3.0 C. A barometer adata 
nullfokra és tengerszintre redukálva 
reggel 75A.4, este 754.4 mm. A levegő 
páratartalma reggej 92, délben 80 szá-
zalék. A szél iránya délkeleti, erőssé-
ge 3-3. 

A Meteorológiai Intézet Jelenti este 

' 10 órakor. IDŐJÓS LAT Gyengülő 

északnyugati szél. több helyeu jégeső, 

nyugaton már változó felhőzet és rö-

vid zápor. Az éjjeli lehűlés nyugaton 

kissé erősödik. A nappali hőmérsék-

let főleg keleten, valamivel alacso-

nyabb lesz. 
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Lányok 
egymás között 

A francia filmgyártás attrakciója 3, 5, 7, 9. 
Fősz. D á n i e l ' « P a r r l e u x é> J o i a t t e Try 

Széchenyi N o i l Ma és mindennap 

SAN FRANCIS K O 3,5 7,9 
Clark Gab 'e é s i e a n e t l e H a c D o n a l d 

K o r s ó K o x l Szombattól hétfőig 

Bufalló Bili az Igazi férfi 
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haját helyesen ápolja, 

mindig örömét leli benne 
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Súlyos 
a 

árvízveszély 
szegedi tanyákon 

A Pesímegyéből átzuduló ár sokezer holdat elön-
tött Felsőtanyán — Baiástyán és Csengelén ta-
nyákat dönt össze az óriási víztömeg — A leg-

sürgősebb intézkedésre van szükség 

(A Dó! magyar ország munkatársától.) A város 

belterületéről már csaknem teljesen lefolyt az a 

hatalmas víztömeg, amely a hét első napjaiban 

gyűlt össze a mélyebben fekvő városrészek uccáín. 

A Móravárosban a közlekedés helyreállt, csak egy-

két ház udvarán láthatók még az árviz nyomai. 

Ezzel szemben 

Szeged 140 ezer hofdas tanyavilágából 

érkeznek egyre megdöbbentőbb hirek 

és a mérnöki hivatal, megállapítása szerint a hely-

zet egyre súlyosabbra fordul. Különösen Felső-

tanya szenved sokat a vadvizektől, amelyek fel-

tartóztathatatlan áradatban zudulnak át Pestmegye 

területéről a szegedi határba és borítanak el ezer, 

meg ezer hold termőföldet. 

Szombaton délben a balástyai gazdák küldött-

ségét vezette Németh József törvényhatósági tag 

dr. Pálfy József polgármester elé. A küldöttség 

tagjai elmondották, hogy 

a balástyai kapitányság területén a vls 

már közel ezer holdat borított el, sok 

helyen egg-másfélméteres magasságban. 

A viz elér már a magasabb helyekre épített tanya-

házak küszöbéig, befolyik az istállókba és a gyen-

gébb épületeket sorba dönti össze. A baj az, moov-

dották a küldöttség tagjai, hogy az óriási meny-

nyiségben érkező vadviztömegeknek nincs elég 

gyors lefolyásuk, mert a néhány évvel ezelőtt 

épített ármentesitő csatorna befogadókepéssége 

kicsi. Az egyre növekvő bajon csak akkor lehetne 

segíteni, ha a város átvágatná azokat az ut-töltése-

ket, amelyek akadályozzák a viz szabad lefolyá-

sát, de még igy is félős, hogy az áradás sokezer 

hold föld termését elpusztítja. Úgyis segíthetne a 

város hatósága a gazdák helyzetén, ha a dűlők 

mentén, egymással párhuzamosan ideiglenes csa-

tornákat ásatna. 

A polgármester azonnal magához kérette Bretno-

vlts Vilmos műszaki tanácsost, a mérnöki hivatal 

külterületi osztályának vezetőjét és jelentést kért 

tőle a felsőtanyai helyzetről. Breinovits elmon-

dotta, hogy a balástyai küldöttség előadása min-

den tekintetben megfelel a helyzetnek, amely rend-

kívül fenyegető. 

— Pestmegye területéről fantasztikus 

víztömeg zudul Szeged felé 

— mondotta a műszaki főtanácsos — és a leg-

nagyobb baj az, hogy az utóbbi esztendőkben vég-

zett ármentesitő munkálatok következtében a viz 

utfa megváltozott. Olyan területek felé ömlik a 

vadvíz, amelyeken eddig ismeretlen volt ez a 

veszedelem. Súlyosbítja a helyzetet, hogy PestH 

megye teljesen rendszertelenül építtet vadvizl.-ve-

zető csatornákat és az érdekelt törvényhatóság 

gokat előzetesen sohasem értesiti erről, holott erra 

a törvény kifejezetten kötelezi. A veszedelmet na 

is fokozza, hogy a viz kénytelen elkerülni a Szeged 

felett mintegy ötven kilométernyire fekvő Kömpöc« 

pusztát, amely ezelőtt műveletlen legelőterület 

volt, nemrégen beépült. A régebbi vizes esztendők-« 

ben ezen a területen szabadon folyhatott* keresz-i 

tül az északi részekből leszivárgó víztömeg, amely 

most nagy kerülővel köze'.edhat csak a Tisza felé, 

Elmondotta m ég Breinovits Vilmos, hogy a 

tanyavilág lakossága körében teljesen alaptalanul 

olyan hirek terjedtek el, mintha a hatóságok az 

érdekeltekre bíznák a viz ellen való védekezést. 

Ennek következtében 

a gazdák egymás területére engedik át 

a vizet, 

hogy maguk minél hamarabb szabaduljanak tőle, 

átvágják a töltéseket és egymásnak okoznak fel-

becsülhetetlen károkat. A mérnöki hivatal már át-

vágatta azokat az utakat, amelyek az utóbbi idők-« 

ben épültek és amelyeknek töltése akadályozza a 

viz szabad lefolyását. /' 

A növekedő vadvizek — a városhoz érkezett je» 

önnek is futhat 
terv szerint a sok főnyereményből 
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