Kedd, 1937 március Ö.

Oet MAGy AROR

SZXG

3

Továbbra is súlyos a helyzet
a vadvizekkel elöntött
felsőtanyai határbau
Hétfőn szakértő bizottság helyszint szemlét tartott
a vízben álló területeken
(A Dclmagyar ország munkatársától.)
A felsőtanyái árvízről a legfantasztikusabb hirck jelentek
meg Egyes híradások szerint a szegedi tanyák és
a pestmegyei területek népe a nagy mennyiségben
özönlő vadvizek miatt valósággal háborúra készül
egymással. Annyi tény, hogy
a helyzet igen súlyos a felsőtanyai
határban.
X l fnt

legutóbb beszámoltunk róla, nagymennyiségű
víztömeg rendszertelenül
ömlik át a szegedi határba és az illetékesek megállapítása szerint Pcstínegyében .tényleg történtek szabálytalan
csatornázások.
Ilétfőn reggel a földmívelésügyi minisztérium
távirati utasítására szakértő
bizottság
utazoll
ki
Felsőtanyára. A bizottságban Baucr
Sándor műszaki tanáesos képviselte a folyammérnöki hivatalt,
Jtre.inovits
Vilmos műszaki tanácsos a város mérrtjkí hivatalát, Bokor Mihály mérnök az árvnentesitő társaságot. A bizottság tagjai késő este érkeztek vissza Szegedre. A Délmagyarország
munkatársának Bokor Mihály mérnők a következőket
mondotta a helyszíni szemléről:
A tényleges helyzet az, hogy Pestmegye
te-

rületéről,
különösen
Majsa felöl óriási
f/iz özönlik
át a szegcdi területekre
a
árkoiásoti
következtében.
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mennyiségű
szabálytalan

A viz igen nagy területeket arasztól t el Kistelek és Fclsótanya között.
— Megállapítottuk, hogy sürgős
intézkedésekre
van szükség. A szükséges teeudőket kedden tárgyaljuk le. Az ármentesitő társulat álláspontja nz,
hogy a fokozatos
elzárkózás
elvét kell alkalmazni.
Pestmegye
területén
feltétlenül
lokalizálni
kell a
vizet, mfg kel] szüntetni azokat a szabálytalan és
leginkább önhatalmúlag
végzett
átvágásokat,
amelyekkel a pestmegyeiek
szegedi területre
engedlek áUa vadvizeket,
'főkép Halas és Majsa környékéről. Ilyen veszedelmes időben mást nem lehet
lenni. Az elv ugyanaz, mint a tüzeseteknél. A bajt
lokalizálni
kell. mert sokkal kisebb kárt jelent, ha
egyes helyeken
állnak elő kisebb károk, mintha a
veszedelem
nagy területen
lép fel. A második teendő pedig az, hogy sürgősen meg kell kezdeni a
kérdés végleges rendezésének
előkészítéséi.
Kedden a bizottság Felsőtanya másik részét
fogja megtekinteni.

A futballkapus és a drukker
Egy műsoron kívüli súlyos ütés miatt feltételesen 3 hónapra ítélték az izgatott kapust
f.\ Dclmagyarország
munkatársától.)
A" szegedi I ment és ennek következtében történhetett a sérütörvényszék Ilabermann-tanácsa hétfőn tárgyalta a 1 lés.
mult év novemberében lejátszott
Móraváros—MaA bíróság több tanút hallgatott ki, akik terhelő
kói AK futballmérkőzésen történt emlékezetes botvallomást
tettek a szegedi kapus ellen. Szerintük
rány ügyét. November elsején a szegedi Móraváros
látszott
Wolford
viselkedésén, hogy
szándékosan
a Lóverseny-téri pályán vendégül látta a makóiakat. A szegediek kapuját Wolford
Sándor védte, i rohant Bakónak. Amikor rohanásában Bakó mellé
aki a játék végefelé kellemetlen incidensbe kevere- j ért, még fel is ugrott, hogy nagyobb erővel ülhesse
meg. Azt nem tudták azonban megállapítani, hogy
dett az egyik makói szurkolóval, Bakó József koöklével, vagy a térdével ütötte-e meg a makói futvácsmesterrcl.
ballhivőt. Kihallgatták Bakó Józsefet is, aki elmonA makóiak l:0-ra vezettek", ami a móravárosiadotta, hogy mint a csapat masszórjének. joga volt
fcat szerfölött idegesítette. A makói csapat továbbra
a kapu mögött tartózkodnia. Látta, amikor a labis támadott, az incidens kitörése előtti percekben ' da a kapu mellett kigurult. Előzékenyen szaladt a
is két makói csatár tanyázott a móravárosi kapu
labda után, lehajolt érte, ekkor irtózatos
ütés érte,
előtt. A kapu ezuttal megmenekült, a labda mellé
aminek következtében rövidesen
elvesztette az
gurult. Az elguruló labda után egyszerre iramodott
eszméletét. Lehetségesnek tartja, hogy Wolford
a szegedi kapus és a makói drukker. A kapus a
azért ütötte meg, mert azt hitte, hogy a: ic.5l akarlabda után nyúló Bakót azután ugy ütötte
meg.
ja húzni azzal, hogy a labdát magához-kaparintja.
hogy elterült,
a mentőknek
kcllclt
a
kórházba
Sérülése következtében megrokkant,
abba
kellet.*
szállítani.
A kórházban megállapították, hogy súhagynia
a kovácsmesterségét,
amiből pedig öreg
lyos ütés érte a veséjén, amelynek következtében
szüleit is el kellett tartania. Többheli kórházi keuescgyulladást
és vesevérzést
szenvedett. Hetekig
zelés után sem lelt sokkal jobban, ma is betegesfeküdt a kórházban, dc elbocsátása után sem gyókedik. Bejelentette, hogy 100 pengő megítélését
kéri
gyult meg teljesen.
Wolforddal
szemben
kórházi költségek és munkamulasztás fejében.
A hétfői tárgyaláson kihallgatták Wolford
Sándort, aki tagadta
bűnösségét
és azt hangoztatta,
A perbeszédek elhangzása után a bíróság Ítélefcogy véletlen következtében
történt Bakó sérülése.
tet hozott, amelyben bűnösnek
mondotta
ki TVofA mérkőzés végefelé járt az idő, amikor az incidens
ford
Sándort
súlyos
testisértés
vétségében
és hatőrtént, — vallotta. Nagyon ideges volt, mert a
romhónapi
fogházra
ítélte, dc az ítélet
végrehajtákapuja előtt két makói játékos állt és tarott attól,
sát felfüggesztette.
Bakót kártérítési igényével polhogy gólt rúgnak. Dc azért is ideges volt, mert
gári perre
utasította.
csapata nem tudott eredményt elérni. Amikor a
labdp mellé gurult, nyomban utánaszaladt, hogy kéA biróság enyhítő körülménynek tekintette az
sedelem nélkül visszajuttassa a játékba. Bakó is
Ítélet meghozatalánál, hogy a vádlott, mint
sporta labda után nyúlt és ő abban a hiszemben volt,
ember, csapatja
mérkőzésén
vett részt és a
játék
hogy a makói drukker a labdát magánál akarja
hevében
nagyfokban
ideges volt. Enyhítő körültartani, hogy ezzel is húzza az időt. Nem ütötte ( menyként mérlegelte n biróság büntetlen előéletét
azonban meg. hanem futás közben véletlenül
nekiis. Wolford envhitéséft fellebbezést jelentett be.

Szegedi tanárnő
amerikai kutatásai
a főiskolát végzett nők

kiállításán

(A Délmagyarország
munkatársától.)
Vasárnap
nyílt meg ünnepélyes keretek között az egyetem
növénytani intézetében az Egyetemet és Főiskolát
Végzett Magyar Nők Egyesületének szegedi kiállítása, amelynek keretében Kol Erzsébet, a szegedi egyetem növén3'tani intézetének magántanára
mutatta bc amerikai tanulmányutjának gyűjtését
Dr. Kol Erzsébetet a mull esztendőben az a kitüntetés érte, hogy az egyetemet végzett nők Londonba
székelő szövetsége 1500 dolláros ösztöndijat küldött
amerikai tanulmányut céljaira. A magántanárnó
ezzel az összeggel nyolc hónapot töltött Amerikában, ott kutatásaia során Smithsonian
Iustitul
ujabb ösztöudijjal tüntette ki. Dr. Kol
Erzsébet
főleg Alasca növényvilágát tanulmányozta. Útjáról
nemrégiben tért vissza Szegedre és rendkívül értékes anvagot hozott magával.
A kiállítás megnyitásán megjelentek dr. Fdlfg
Józscfué, dr. Erdélyi
László egyetemi rektor, dr,
Ditrói Gábor és dr. Győrffy István, egyetemi taná1
rok és még sokan mások.
Dr. Erdélyi
László meleghangú beszédben nyitotta meg a kiállítást és köszöntötte a magyar névnek külföldön is hirt szerzett dr. Kol Erzsébetet,
aki 35 nemzet leányai
közül színié olimpiai
győztesként került ki az ösztöndíj
elnyerésével.
Dr,
Baranyai
Erzsébet felszólalása után dr.
Győrffy
István professzor mondott beszédet és a közönség
figyelmébe ajánlotta az értékes gyűjteményt,
A kiállítás anyagát a közönség nagy érdeklődéssel tekintette meg. Érdekes csoportosításban láthatjuk a kiállításon az északamerikai Colorado és
Alasea jégmezőinek földrajzi és néprajzi nevezetességeit, a növényi rostokból készült eszkimó kosarakat, a fókabőrből készült díszes alascai papucsokat, kezlyüket, az alascai indiánok kanalait, amelyeket a hegyi kecske szarvából készítenek. Bcmutatják a kiállításon az alascai egyetem földjén tenmett búzát is, amelynek az az érdekessége, hogy
alig egyhónapos nyár alatt érett be. Szerepelnek a
kiállítás anyagában az aranymosások során talált
mamutcsontok, coloradói színes hímzések, selyem
háziszőttesek, kaktuszháncsból készült csipkék, canadai madárlábból készült táskák és még rengeteg
• érdekes tárgy. A kiállítást nagy érdeklődés kiséri.
B e l v á r o s i Mo*i
Kedden utoljára.
FcInAltRhack.

Lőntfoh eőumás Között

Eou asszon», aki válni akar

S z é c h e n y i Mozi

iCodd, szerda

Nagyszabású társadalmi dráma.
l'őszereplí:
M i r n a Loy és W. Baxter
Ezt a kiváló filmet, mely három héten keresztül
Budapest legelőkelőbb szinbázának volt tnüsordarabja, rniisorlorlődás miatt csak két naoig játfzufr.

