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Ujabb veszedelmes 
áradással fenyeget 
a tiszai „zöldár" 

(A Délmagyarország munkatársától .) Acél-
mű i t betekben a Tisza Szegesd határában ál-
landóan és fokozatosan apadt, a vízállás most 
má r az ót méter alatt van. Péntekig napon-
kint átlagosan 15—20 centimétert apadt a Ti-
*>2a~ Két nappal ezélőtt o jabb árhu l l ám köze-
ledését jelezték a felsőbb vidékekről, a tegnapi 
napon már .isméit 9 centimétert emelkedett a 
Tisza vize. Ez aránylag jelentéktelen áradás-
nak számit és valószínű azzal van összefüg-
gésben, hogy az utóbbi napokban ismét kiadós 
esőzések .voltak. A néhánycentiméteres ára-
dásnak tehát nem volna különösebb jelentő-
sége, ha nem kellem1 tartani a má jus i zöld-
ár megjelenésétől. 

Tapasztalat szerint má jus első feléiben ér-
kezik meg a Tiszára a zöldár, amelv ú jbó l 
jelentékenyen emelheti a Tisza vízá l lását A 
tavaszi áradás rendszerint elszokott vonulni 
addigra, amikor a zöldár megérkezik és már 
az alacsony vízállást találja itt. Ha azonban a 
tavaszi áradás ilyen lassú tempóban sűlyed a 
Tiszán, könnyen megtörténhetik, hogy a má-
jusi zöldár esetleg 4—5 méteres vízállást talál 
itt és akkor ismét viz alá kerülnek a hu l l ám -
területek és a bevetett árterületeken megsem-
misül a termés. 

Az Időjárás alakulása arra mutat, hogy 
má ius hónapja általában nem lesz esős és igy 
a Tisza apadását az időjárás nem fo«ja hát-
rányosan befolyásolni. Ha a következő hetek-
ben e.lvonul az áradás, akkor a zöldár már 
nem lehet veszedelme*. m<»rf n*m emeli a 
vízállást G méter fölé. 

— ELÖAPASOK. Az Emerieana katolikus sza 
Sadegyetemének befejező előadása ma este 8 óra-
kór lesz a tanárképző főiskola dísztermében (Bol-
dogasszony-sugárut 6.) Előad dr. Somogyi Jó-
zsef főiskolai r. tanár .,Népek világharca"' címen. 

— Kinevezés Budapestről jelentik: A val.lás-
fe közoktatásügyi miniszter dr. L l p p s y László 
ügyvédjelöltet Szatmár-Ugocsa-Bereg közigazga-
tásilag egyesitett várme^r^ terfiletér* tanügyi 
fogalmazóvá kinevezte 

— A Budapesti Nemzetközi Vásár textilcsarno-
kának külön szenzációja a Trunkhahn posztógyár 
szővetkiáUítása. Ez a hírneves gyárunk a ma 
már országszerte fogalommá vált Tmnkhabn-
szingyapjuszöveteket készíti angolos gyártási mó-
don és rendeléseket ruhánkint is felvesz a vásáron 
Aki egyszer Trunkhahn szövetből visel ruhát, 
mindig megmarad mellette. Kérjen még ma költ-
ség- és kötelezettségmentes mintakollekciót köz-
vetlenül a trváFtól, Budapest, XI. Lenke-ut 117. 

• i a z í v ó ^ 
A SZEGEDI METEOROLÓGIAI OB-

SZERVATÓRIUM jelenti: Szegeden 8 

liömérö legmagasabb állása 19.4, s 
legalacsonyabb 10.8 C. A barometer 
adata tiullfnkra és tengerszintre re-
dukálva reggel 7B1.4, este "tífl.J mm. 
A levegő páratartalma reggel Sí), dél-
ben (>7 százalék. A szél iránya észak-
keleti, erőssége 1. A lehullott csapa-
dék mennyisége 8.8 mm. 

4 Meteorológiai Intézet jeleuti es.te 

1<> órakor IPö.TÓSLAT: Gyenge 

északkeleti szél, változó felhőzet, 

lyenkint eső, esetleg zivatar, a bőmér-

séklet nem változik lényegesen. 

Fájdalomtól megtört szívvel tudatjuk, 
hogy szegény jó feleségem 

KISlS'ÓH iánosní sz.Röresök Mária 

2-án hosszú szenvedés után meghalt. 
Drága halottunkat 4-én fél 4 órakor te-
metjük a közkórház halottasházából az 
alsóvárosi temetőbe 

K1S1STÓK JÁNOS és CSALADJA. 

FÉLÁRU UTAZÁSI 
IGAZOLVÁNYOK 

a budapesti Nemzetközi Vásárra és 

a s z e g e d i i p a r i v á s á r r a a 

DÉLMAGYARORSZAG 
szegedi, békéscsabai, gyulai és makói kiadóhivatalában 

MAKÓ v. 4. 
ötezer pengős támogatás a mezőgazdasági ki-

állításra. A csanádmegye! gazdasági egyesület ké-
relmére a vármegye közgyűlése a szeptemberben 
Makón rendezendő mezőgazdasági és állatkiállitás 
oéljaira 5000 pengő támogatást szavazott meg, 
amelyből a kiállitás anyagi kedvező eredménye 
esetén 1000 pengőt kell a rendezőegyesületnek 
visszafizetnie. 

összeégett anya és leánya- Görbe Istvánné 
Dembinsj&y-ucca 21. szám alatti lakos vasárnap 
délelőtt az udvarra kivitt tűzhelyen főzött ebé-
det. A tűzhely körül kuktáskodó 11 éves Rozália 
nevü kisleánya egv óvatlan pillanatban a tűzhely-
nél meggyújtotta a ruháját, amelyet csak nagyne-
hezen tudott az anya eloltani- Amikorra az oltás 
sikerült, a szerencsétlen kisleány teste már sú-
lyosan összeégett s az asszony is súlyos égési 
sebeket szenvedett kezén és karján. A kórházban 
vették ápolás alá őket, minthogy azonban a kis-
leány égési sebei rendkívül súlyosak, felépülésé-
hez alig van remény. 
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Gyártelep 

Kifosztottak egy makói ékszerüzletet. Vakme-
rő betörést követtek el ismeretlen tettesek vasár-
nap éjszaka Makó főterén. Közvetlenül a város-
háza mellett a Szöllősy-féle házban van Sántha 
Tános órás- és ékszerüzlete. Ma reggel az üzlet 
kinyitásakor megdöbbenve látta a tulajdonos, hogy 
az üzletben betörők jártak. Az üzlethelyiség 
mennyezetén egy 50x80 centiméter nagyságú rés 
tátongott s az üzlethelyiségből minden értékesebb 
holmi, ami nem volt a Wertheim-szekrénybe el-
zárva, hiányzott. A rendőrség megállapítása sze-
rint a tettesek az este folyamán fellopózhattak- az 
épület padlására, ott átvágták a mennyezet tartó-
gerendáit s az igy támadt lukon, kötélhágcsó se-
gítségével ereszkedtei le az üzletbe. A betörést 
10—11 óra kAzött követték el, amit kétségtelenné 
tesz az a me.gállapitás, hogy a Fő-téren eblvn az 
időben őrszolgálatot teljesítő rendőr, de a kör-
nyékbeli házak lakót is dörrenésre Mtek figyel-
mesek. Kiderült, hogy a dörrenés az ékszerüzlet 
kirakati szekrényének biztonsági jelzőberendezése 
általi jelzés volt. A készülékben rsak a riasztó-
patron volt benne a szokásosan használt könny-
gázfejlesztő készülék hiányzott. Igy is azonban a 
szakértők szerint a riasztőpatron, amely pontosan 
arcmagasságban volt elhelyezve, a betörő arcán 
égési sebeket kellett, hogy okozzon. Ezen a nyo-
mon remélik, hogv hamarosan sikerül kézrekeri-
teni a vakmerő tetteseket, akik mintegy 3000 pen-
gő értékű zsákmányt szereztek. 

Trafikrahlás. Hétfőre virradó éjszaka ismeret-
len tettesek kifosztották özv. Kollár Endréné 
Aradl-uecaí trafíkbődéját, amelyből 70, pengő ér-
tékfl trafikot és némi késznénzt vittek el. 

Anyafcfinwi hirek. Házassásra jelentkeztek: 
Braun Pál "Welsz Etellel. Házasságot kötöttek: 
Nagy György Nagy Máriával. Elhalt Singer I<r-
nác fiO éves (Vav-ucea 19.Y. 

Még nincs kész 
a vasárnapi válogatott 

futballcsapat 
Budapest, május 3. Dr. Dietz Károly szövetségi 

kapitány hétfőn este 15-ös keretet állított össze, 

amelyből pénteken jelöli ki azokat a játékosokat, 

akik vasárnap Budapesten a magyar színeket a 

jugoszláv válogatott ellen képviselni fogják .A ne-

vek a következők: 

Szabó (Hungária), Háda (Ferencváros), YágO 

(Bocskai), Korányi (Ferencváros), Biró (Hungária), 

Palotás (Bocskai), Turai, Dudás (Hungária), Lázár 

(Ferencváros), Sas és Cseh II. (Hungária), dr. Sá-

rosi (Ferecváros), Teleky (Bocskai), Zsengellér (Új-

pest), Titkos (Hungária). 

A Belgrád ellen kiálló B) válogatott csapat a 

következő: 

Hori (Újpest)—Kiss (Hungária). Joós (Új-

pest)—Pázmándi, Lengyel (Elektromos), Szalay 

(Újpest)—Kocsis (Újpest), Kiss (Ferencváros/), 

Szendrödí, Kolosvári (Elektromos), Hajdú (Bocs-

kai). 

Páratlan sikerrel folyik 
a Budapesti 

Nemzetközi Vásár 
Óriási sikerrel folyik a Budapesti Nemzetközi 

Vásár. Akik eddig látták, mind egyek abban a vé-
ileményben, hogy nagyságban, szépségben, új-
szerűségben, messze felülmulfS az eddigieket. 

Amig máskor a vásár bárom első napján rekord-
nak számított a százezres szám, addig ez a mos-
tani vásár máris elérte a háromszázezres láto-
gatószámot. Vidéki és külföldi látogatót — tavaly 
például 70.000-et kapott a vásár összesen — tnost 
már a három első napon elérte ez a szám as 
50.000-et. És ez az óriási tömeg a legjobb hír-
verője a vásárnak. 

A vásár első vasárnapján, amikor százezernél 
jóval több ember hullámzott a vásár területén, 
pompás teherpróbát állott ki ez az intézmény. 
Bebizonyosodott, hogy helyes volt il\en hatalmas 
tereket és uceákat és ilyen monumentális nagv 
csarnokot épitení, jó volt nem takarékoskodni i 
hellyel sem a kűl-, sem a beépített területeken. 
Sehol sem volt torlódás, mindenki kényelmesen 
mozoghatott és tolongásnak még csak nyoma sem 
volt. A vásár idejére eső másik két ünnepnapra: 
áldozócsütörtökre és a következő vasárnapra m< 11 

már nyugodtabban várja a rendezőség a tömege-
ket, hiszen tudja már, hogy bármennyien jöjjenek 
is, mindenki zavartalanul élvezheti ki a vásár 
minden gyönyörűségét. 

A vonatok állandóan zsúfolva érkeznek, m-m 
csökken a forgalom csöppet sem, ami természetes 
is, hiszen a minden utazást irodában kapható 
vásárigazolvány kedvezményeivel május 10-én. 
hétfő délig lehet Budapestre érkezni 

tendü 

anqol uri ri'vat és egyenriiha-
szabéság P o i l v e n i l é 9 , 
Szeded, Fekotesas ucca 15. sz. Telefon: 14—23. 

Csarkást és k a t o n a c i k k e k r a k t í r * . t 


