Harminc nagyszéksési tanyát
küriilzárt a KancsaMé kiáradt
vize

fiz alsótanyai csatorna megnyitását kérték
a nagyszéksési gazdakUldöhsóg tagjai
(3 Délmagyarország munkatársától) Beszámolt a Délmagyarország az ismét súlyossá vált
falvizi helyzetről, amely különösen AJsótanyán
kezd aggasztó méreteket ölteni. Erről tanúskodott az a küldöttség, amely szerdán délelőtt
kereste fel panaszával a polgármestert.
A
'tégyszéksósi gazdák népes küldöttsége jelent
meg a városházán Mása Miklós vezetésével és
előadta, hogy a Kancsal-ló megduzzadt vize
döntötte az utakat, szántóföldeket, Jegelöket és
mintegy 30 tanyát teljesen körülzárt. Ezeknek
u
tanyáknak cgyrésze már összedőlt, másik rémost omladozik Elmondották a küldöttség
tagjai, hogy a földjeik víz alá kerülése miatt
rém tudják elvégezni a tavaszi mezőgazdasági
munkákat, nem tudják áltataikat takarmány özei, az útak használhatatlanná válása következtében pedig gyermekeik nem tudnak. isJcolába
látni,
A küldöttség azt kérte, hogy a most épített
'lsótanyai Csatornát, amely a Kancsal-tó vitének levezetésére is szolgál, de amelyet jelcnta® a többi vízlevezető esatornákkal együtt a
tarolóhelyek telítettsége miatt elzárlak, nyismeg és a vizet vezessék le a. Holttiszába.
Dr. Tóth Béla helyettes polgármester és
^teinovics Vilmos műszaki tanácsos hallgattak meg a küldöttség panaszát. A helyettes
^Őlgármester nyomban intézkedett, hogy a pad r ó l vegyenek fel jegyzőkönyvet és a esrcfoftta megnyitását leérjék az ármcntcsítő tátA vízlevezető Csatornák megnyitása
takíntetéb'etf egyedül az ármentesítő társulati k van joga intézkedni.
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Telefon-jegyrendelés: 21-85.
A' várva várt és a technikolor csodálatos szinciben ragyogó káprázatos filmrcmek l
E M B E R E K ! Éltek, küzködtök, panaszkodtok, elégedetlenek vagy toki
Hajszol játok, keresitek a boldogságot..., de a boldogság ritka m a d á r . . ,
»KÉK MADÁR«
Keressétek, mint mesém hősei, a KÉK MADÁR titkát... a boldogságot..,
. . . a z cn madaram meg fogja mutatni az utat.
(Maeterlinck.)
Maeterlinck, a NOBEE-dijas belga költő örökbecsű müve, minden métere, költői ihlet
— kristálytiszta művészeti

A KÉK MADÁR
az idei szezon legköilőibb és legirodalmibb filmje,
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és a két tündéri gyermek: SHIPLfcV T E K P L E — JOMftV RUSSEL

Ni nos ehlicH a városban senki, aki nem a
legmélyebb éa legőszintébb megrendültséggel
hallotta volna a gyászbírt, hogy Vinkler Elemér nemes élete felett győzodelmeskedett a
halál. Ebben az eldurvuló korban, az egyre ridegebbé és keményebbé váló életviszonyok között a nemes előkelőség cs szívbéli jóság nagyköveteként élt közöttünk s ahol megbecsült
haugját felemelhette, a szeretetnek, jóságnak,
megértésnek és megbckülésnek aposföli munká3 Tisza átadása a jelek szerint szerdán ját végezte. Nem itt született, de szegcdivé tet"teOlassult, a folyamrendőrség jelentése szerint te jósága és szeretete s méltó folytatója volt
emelkedés keddről szerdára csak 1 Zicntimé- azoknak az elődöknek, akiknek munkája felépífo?- X szerdai vízállás 837 éra volt.
tette és fenntartotta ezt a várost. Az ő világa
nem a romboló gyűlöleté, de az alkotó szereteté vált, a szivekben épített templomot a leghűségesebb nemzeti érzés s legtisztább és legpmelkedettebb keresztényi alázat, nem a szavakban díszelkedő, de a Cselekedetekben élő
Budapest, május• 7. "A biztosító vállalatok a szeretet örök templomát.
faPökban
Mérhetetlen szegényedése © város társadalkiadott rendelet értelmében a biztomának, hogy Vinkler Elemér sincs többé- A
tasi összeg évi 6 ezrelékének megfelelő pótdíj
város társadalmának legelső vezetői közé tarfaonében a biztosítási összeget a biztosított fél
tozott; nem pozíciókat, hanepi munkahelyeket
faborús események követkoztéberí történő eltöltött be, nem az elismerés díszeit, hanem a
faálozása esetén is megfizetni tartozik. A
helytállás kötelességeit vette magáfa. Elnöke
Qzd
p gyminiszter a háborús események bcállvolt a belvárosi egyházközségnek — s ezt a
fa'faötl. április 11 napjában határözta meg,
tisztségét tartott® munkássága és tiszta szánfafa a pótdíjfizetési kötelezettség kezdőpontdéka legmegtisztolobb elismerésének —, elnöke
, *
jelentette. Honvédségünk gyors fellépése
volt a Baross-Szövetségnek, ügyvezető elnöke
azonkan 3
Bs/
Délvidék megszállása saerenvolt a MÉP-nek, kiválóan értékes tagja volt
^tesen kevés véráldozattal rövid pár nap alatt
a közgyűlésnek, kisgyülésnek, közigazgatási bifaréjeződöth Ilyen körülmények között a pénzzottságnak s a köjzgyűlés valamennyi jelentős
>. fa'kmiszte? szükségtelennek tartja a hiztosíszakbizottságának ügyésze volt. az Orvoska^ uknak háborús halálozási pótdíjjal való
marának, választmányi tagja — sokáig pénztág ^terhelését és ezért a háborús
halálozási
rosa — volt az Ügyvédi Kamarának, tagja volt
fa^ázati pótdíj kezdőpontját megállapító renaz Ügyvédi Kamarák Országos Bizottságának,
c(
u'- ét hatályon kivül helyezte. A biztosító inSzeged város felsőházi póttagja volt — szinte
ete
E vállalták, hogy a Délvidék mcgszálláss
felsofnlhatatlan. hogy polgártársai bizalma,
e
8e"r tasett biztosítottak életbiztosítási összeszeretete és megbecsülése a társadalmi munkáU
tátdij nélkül is toh'östtani foaíák.
nak és polgári kötelességleljesftésnek hány
frontján parauCsolta polgártársai nemes érdeB
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keiért mindig harcolni kész egyéniségéi A feladatok súlya alatt meg kellett őrlődnie a szívColjára
5, 7, 9.
nek, annak a szívnek is, amelyik csak szeretetet árasztott s szeretetet kapott viszonzásul. S
ha frissen ácsolt ravatala mellett elmQndliatjuk, bogy közéleti küzdelmeiben sem voltak ellenségei s hogy még ebben a szeretetlen városban is Csak megbecsülés, elismerés és szeretet vette körül, akkor halott szive fölé a legnottckuck.
tündöklőbb kitüntetést tűzzük, ajpit. poljárnak
péntek B ő l T Ő r O S i
polgártársai adhatnak.

Megszüntették
* bizfositási háborús pótdija;

KORZOBAN

Szép, harmonikus, hasznos cici ért véget H
ha az élet ránkkövetkező harcaiban halálával
a várost ért veszteség arányaihoz inéltó lesz as
őt idézőemlékezés, akkor fogjuk Csak megbecsülni azt a nemes, áldozó és alkotó életet, ami
ennek a városnak szolgálatában lobbant c?I.

Utolsó hetei
a Délvidék visszatéréséig
Dr. Vinkler Elemér szinte majdnem az utolsd
hetekig állandó aktivitásban dolgozott mindazokban a pozíciókban, ahová gazdag közéleti, hitéteti
és ügyvédi működése állított. Munkásságának k o
rónája lett volna az, ha visszatérhetett volna felszabadított szülőföldjére, Szabadkára, ahol fontos
hivatás várt volna rá. A Bácska visszatérését
még megérhette, de aktív munkássága életének
ennél a legnagyobb ünnepénél hirtelen megtört és
szerdán délben tragikus gyorsasággal véget ért.
Az 59 éves Vinkler Elemér egészen a IcgutolsA
időkig fáradhatatlanul és látszólag töretlen egészségben folytatta működését Először mintegy bet
hónappal ezelőtt jelentkeztek bántalmai, szédülése
és kimerültség vett rajta egyre sűrűbben erőt és
amikor megvizsgáltatta magát, angina pecterisf
állapítottak meg orvosai. A baj azonban nem jelentkezett olyan súlyosan, hogy gyors katasztrófától kellett volna tartani. Dr. R u s z n y á k István
professzor utasítására a közelmúltban Balatonfüredre utazott, ahol teljes visszavonultságban keresett gyógyulást megtámadott szivére. A profesarsaor utasításai szerint legalább 3—1 hetet bellett
I volna eltöltenie teljes pihenésben. Alig két hét
" mult el, hogy megkezdte a füredi gyógyknrát és
láthatólag javulás jelentkezett, de még további
teljes nyugalomra lett volna szüksége. Ékkor következtek lic a húsvéti nagy magyar történetim'
eseménvek, amelyek nagyszerű föllépéssel visszaszerezték a Bácskát, forrón szeretett Szabadkáját.
Ezeket a dübörgő eseményeket Vinkler Elemér nem tudta teljes tétlenségben és visszavonul [ságban messziről szemlélni. Az orvosi tanácsok
ellenére gyors elhatározással visszatért Szegeire,
hogy aktive belekapcsolódjék Szabadka újból magyar éleiébe. Etrész életét hetötiöttc a fclszabadu-

SZÉCHENYI M O Z I

Csütörtökön 5, 7 és 9 érakor
A legnagyobb film a világhódító császár magánéletéről, arról, ami a zárt ajtók és titkos
falak mögött történik, a Tuillériák és a Maimaison forró éjszakáiról
p
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C9»k tö éven felülieknek!
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