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9 ezer holdat öntött el 
a lelsőtanyai árviz 

Pestmegye területéről teljesen rendszertelenül és önhatalmú-
lag zúdítják a szegedi határ felé a vadvizeket 

(A Délmagyarország munJcatársától.) Dr. Pálfy 
József polgármester kedden délelőtt magához ké-
rette Brcinovics Vilmos műszaki tanácsost, a mér-
nöki hivtal külterületi osztályának 'vezetőjét, aki 
szakértő bizottsággal együtt bejárta az elárasztott 
felsőtanyai részeket és jelentést kért tőle a bizott-
ság észleletéiről. 

— Brcinovics tanácsos jelentése szerint —• 
mondotta a polgármester —, a biozttság különösen 
Csengelén és Balástyán nagyon csúnya állapoto-
kat talált. A hozzávetőleges megállapítás szerint 

eddig mintegy kilencezer katasz-
trális hold került >iz alá, de bizo-
nyosra vehető, hogy a nagy tömeg-
ben érkező vadvizek még nagyobb 

területeket is elárasztanak. 

Megállapította a bizottság, hogy a jelentkező 
bajok óka a szokatlanul nagy vizén kívül a viz-
levezclc's terén mutatkozó renászerte'enségbcn 
rejlik. Pestmegye területéről bocsájtják át telje-
sen rendszertelenül és önhatalmúlag a vadvizeket 
a szegedi határba és ennek következtében no-
gyon félős, hogy az itt elárasztóit területeken 
megreked a víz és nemcsak a tavaszi szántást 
teszi lehetetlenné, hanem kipusztítja az őszi ve-
téseket is. 

— A bizottság, amelyben helyet foglalt a vá-
ros mérnöki hivatalának képviselőjén kivül Dauer 
Sándor műszaki tanácsos, a folyammérnöki hiva-
tal vezetője és Bokor Mihály ármentesitőlársulali 
szakaszmérnök, megállapította, hogy a viz leveze-
tésének meggyorsítása céljából milyen műszaki 

intézkedésekre van szükség. Ezeknek' az intézke-
déseknek a foganatosítására megadtam a szüksé-
ges felhatalmazást. Még 

szerencsénk, hogy a Tisza apadása 
megkezdődött, 

a vízállás különben sem tulmagas, tehát a lúdvári 
zsilipen keresztül a körülményekhez képest elég 
könnyen átsajtolhatjuk az odáig elvezetett víz-
tömeget a Tiszába. Ez természetesen igen lassú 
folyamat, lényegesen lassúbb, miiit amilyen arány-
ban az uj víztömegek Szeged területére érkez-
nek. 

— Annak a táviratnak", amelyet az "észlelt sza-
bálytalanságok megakadályoztatja céljából Er-
délyi Lóránthoz, Pestmegye alispánjához intéz-
tem, már van következménye. Az alispán a dorozs-
mai főszolgabirósághoz értekezletet hívott egybe. 
Azt hiszem, szerdán tartják meg ezt az értekezletet, 
amelyen az érdekelt törvényhatóságok képviselői 
tárgyalják meg a tennivalókat. 

Szolnoknál megáradt a Tisza, 

kedden kilépett a medréből cs elöntötte a több-
ezerholdas árterületet. A viz magassága miatt 
kénytelenek voltali lezárni a Zagyva és a Ti-
sza zsilipjeit és a talajvíz nem tud lefolyni. 
Ennek következtében a Kisgyepről folyó talaj-
víz az állat vásártér körüli házakat ismét ve-
szélyezteti. A veszély elhárítására szivattyúkat 
vettek igénybe, a tűzoltóság éjjel-nappal dol-
gozili. 

Érdekes határozat az ipartestületi választások után 

A régi vezetőség vezeti tovább 
az ipartestület ügyeit, 
a választás ellen beadott fellebbezés elbírálásáig 

(A Délmagyarország munkatársától.) Megírta a 
Délmagyarország, hogy az ipartestületi választások 
eredményét ötvenhat szegedi iparos fellebbezéssel 
támaáta meg és kérte az iparhatóságot, hogy a 
fellebbezés elbírálásáig a regi vezetőséget bízza 
meg az ügyek intézésével, miután az ipartestület 
ügyrendje igy rendelkezik. 

A fellebbezési határidő a mult vasárnap járt le. 
A kút héttel korábban megválasztott uj vezetőség 
már átvette tisztségét az ipartestületben és műkö-
désbe is lépett. Az első ténykedése az uj elöl-
járóság összehívása volt. A meghívókat hétfőn 
küldtek szét az uj elöljáróság tagjainak. A meg-
hívó szerint a napirenden szerepel a bizottságok 
megalakítása is. A meghívóval együtt körlevelet 
is kaptak az ipartestület tagjai. A körlevél szö-
vege a kővetkező: 

„Igen tisztelt Tagtársunk! Amikor az ipar-
testületi közgyűlésen megnyilvánult biza-
lom folytán az ipartestület vezetését átvet-
tük és első elől járósági ülésünket tartjuk, 
ugy érezzük, hogy ennek ünnepélyes, díszes 
külsőt kell adnunk. Éppen ezért elhatároz-
tuk, hogy működésűnket ünnepi istentiszte-
lettel és Veni Sancte-val kezdjük meg, me-
lyet az elöljáróság ülése követ. Az ünnepi 
mise a fogadalmi templomban f. évi már-
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cius bó 11-én d. e. 10 órakor lesz megtart-
va. Felkérjük, szíveskedjék az ünnepségen 
megjelenni és c célból a fent megjelölt na-
pon d. e. fél 10 órakor az ipartestületbe 
jönni, ahonnan együttesen indulunk a 
templomba." 

A mcgpeticionált elöljáróság és vezetőség gon-
doskodni kivánt arról, hogy működését ünnepi 
külsőségek között kezdje meg. Annál nagyobb volt 
a meglepetése, amikor megérkezett az ipartestü-
letbe az elsőfokú iparhatóság határozata, amely 

felhívja a régi vezetőséget, hogy a 
fellebbezés elbírálásáig vegye át 

és intézze a testület ügyeit. 

Az érdekes határozat így szól: 
„Vitéz Csányi János és társai ipartestü-

leti tagok a szegedi ipartestület 1937. évi 
február 21-én tartott évi rendes közgyűlésén 
megejtett tisztújítás eredménye ellen törvé-
nyes határidőben fellebbezéssel éltek, amely 
fellebbezésükben a tisztújítás ügyében ho-
zott közgyűlési határozat megsemmisítését 
kérték. Egyben azt a kérelmet is előterjesz-
tették, hogy a tisztújításra vonatkozó határo-
zat jogerőre emelkedéséig szerezzen a 
felügyeleti hatóság az ipartestületi ügyrend 
10. paragrafusa utolsó bekezdésének érvényt, 
amely szerint tisztujilások után ezen hatá-
rozatok jogerőre emelkedéséig a regi veze-
tőség intézi az ipartestület 'ifgycit. A fel-
lebbezés • érdemi elintézése céljából a fel-
ügyeleti hatóság a fellebbezés indokainak ki-
vizsgálását elrendelte. Az ipartestület ügyel-
nek intézése tekintetében előterjesztett ké-
relemnek a felüí^ekü hatóság az iparügyi 
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minisztérium illetékes ügyosztályának uta-
sítása s az ipartestületi ügyrend 10. parag-
rafusa utolsó bekezdése értelmében már mosl 
helyt ad és felhívja a szegedi ipartestü-
let korábbi vezetőségét, hagy a tiszlujitá-t 
sok ügyében hozott határozat jogerőre emel-
kedéséig az ipartestület ügyeit továbbra is 
intézze. 

Ez ellen a határozat ellen jogorvoslat-' 
nak nincs helye. A határozat folytán esetleg 
előállott sérelem orvoslását az 1929. évi 
XXX. t. c. 48. paragrafusának 3. bekezdés« 
értelmében a fellebbezésre hozott véghatá-
rozat elleni jogorvoslatban lehet kérni. Er-
ről értesítem az ipartestület régi vezetőség« 
képviseletében Körmcndy Mátyást, Rainer 
Ferencet, a fellebbezéssel megtámadott köz-< 
gyűlési határozattal megválasztott vezetőség 
képviseletében és a szegedi ipartestület hi-
vatalát. Dr. Rőlh Dezső t. tanácsnok." 

Ezek után 

az u j elöljáróság nem tarthatja 
meg március 11-re egvbehivott 

ülését, 

nem tartják meg a fogadalmi templomban ter-
vezett Veni Sancte-t sem. Az ügyek intézését * 
régi vezetőség veszi át addig, amig érdemi hatá-
rozat nem történik a fellebbezés ügyében. 

Előzetes letartóztatásba 
helyezték a véres 

támadás szervezőjét, 
Kémeri-Nagy Imrét 

Közigazgatási eljárást is indí-
tanak 

Budapest, március 9. K i m e r í - N a g y lm-» 
rét és E r d é l y i Endrét. I g n o t u s Pál h i r i 
lapiró hétfői támadóit kedden reggel átkisér--
ték a főkapitányság bűnügyi osztályára, ahol 
kihallgatták őket. Kihallgatta a rendőrség a4 
„Esti Kur i r " szerkesztőségének tagjait is, 
akik megakadályozták, liojjy a két vakmerői 
támadót a felháborodott altisztek és a nyom-
dászok meglincseljék, az ügy előzményeinek 
megfigyelőit is kihallgatták. 

A kora délutáni órákban kihirdették Kémen 
előtt a rendőrség letartóztató végzését. Meg-
mondták a támadóknak, hogv magánlaksértés 
büntette és testi sértés cimén tartóztatták le. 

Tekintettel arra, hogy Kémeri-Nagy Imre ; —» 
akinek már régen semmi köze nincsen a főis-
kolához és indokolatlanul lázítja az egyetemi 
hallgatókat — nem akar a társadalomban, 
mint rendesen dolgozó polgár elhelyezkedni, 
a rendőrség ugy intézkedett, hogy a mostani 
eljáráson kívül közigazgatási eljárást is iiulit 
a támadó ellen. 

Erdélyi Endrével közölték, hogy ellene a* 
eljárást lefolytatják, de szabadlábra helyezik. 
Erdélyi ezután el is hagyta a rendőrség épü-
letét. 

A Magyar Újságírók Egyesületének' e lnök! 
tanácsa kedden délután ülést tartott, amelyem 
egyhangúlag a következő határozatot hozta: 

— A Magyar Újságírók Egyesülete, amely} 
alapszabályszerűen köteles őrködni a sajtósza-
badság és a magyar újságírók érdekei felett, 
megütközéssel tiltakozott az ellen, hogy törvé-
nyes rendelkezések ellenére egyesek a sajtóval 
é3 annak munkásaival szemben önbíráskodást 

piobalnak gyakorolni» 


