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(A B álmagyar ország munkatár-

sától) Megrendülve hallgatjuk az 

írógépek egyhangú zakatolását és 

alig tudjuk mechanikusan és tár-

gyilagosan leírni a hírt: kedves, jó 

kollégánk és bajtársunk, -dr. Szilá-

gyi Béla hírlapíró, a Magyar Táv-

irati Iroda szegedi fiókjának veze-

tője szombaton délután hosszas, ne-

5ez szenvedés után elköltözött közü-

lünk. Dr. Szilágyi Béla, a legjobb 

bajtárs, a hű küzdőtárs, a kemény 

slhatározású, egyenes derekú férfi, 

nemcsak a magyar újságírás ha-

lottja, de hősi halottja a magyar 

küzdelemnek. 47 évet élt, küzdött és 

szenvedett végig, életének állomá-

sai a világháború kemény küzdel-

mei, a lövészárokharcok, a hadifog-

ság és a hazatérés után az újság-

írás, az állandó szolgálat között je-

lentkeznek. Egyaránt bátor, gerin-

cet nem hajtó, kemény férfi, megal-

kuvást és visszaszűkölést nem is-

merő egyéniség volt, akár a front 

első vonalában, akár a hírlapírás 

állandó készenlétében. A hősi halot-

tak lobogójával letakart holtteste 

előtt tisztelegve és legjobb érzé-

seinkben megrendülve állunk. Sze-

gényebbek lettünk egy nemes egyé-

niségű férfivel, egy megingathatat-

lan magyarral, hű bajtárssal, ne-

mes baráttal és kötelességét mindig 

minden feladat között hívan tel-

jesítő hírlapíróval. Egyénisége, ál-

dozata, bátor és egyenes férfiassá-

ga mindenkor példakép marad ba-

rátai és bajtársai előtt 
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évet engedélyezett az első világhá-

ború zivatara, amely még most hu-

szonöt év után is a dicsőségbe emeli 

nőseit. Egészen fiatalon, szinte isko-

lái elvégzése Után került ki a világ-

háború első vonalába, ahol hősies 

^tartással, megingathatatlanul t.al-

lositette kötelességét. Mint töhhszö-

fösen dekorált főhadnagy, orosz 

fogságba került, ahonnan csak hosz-
szú évek után nyílt meg számára 

a szabadulás. Bajtársai, akikkel 

'STütt töltötte a fogság keserves 

'lejét, soha el nem múló szeretettel 

'ették körül mindvégig, emlékezve 
l*Ta a vigasztaló bajtársiasságra, 

'mellyel sök-sok magyar hadifo-

goly keserű sorsát igyekezett eoyhí-
ö n i , könnyebbé tenni. Az első vo-

nalban, illetve később a szibériai 

ogságb'an szerzett olyan súlyos he-

sseget , amely most huszonöt év 

j'tán végzett vele. Hazatérése után 

ntszólag felgyógyulva a Magyar 

/ávirati Iroda kötelékébe lépett és 

i'zenöt év előtt Közma Mik-

° s a szegedi kirendeltség vezetésé-

ü l bízta meg. Szegcdi működése 

' a közéletben, a szolgálatban. 

b e l v á r o s i M O Z i 

Ma, hétfő, kedd 3, 5, 7, 9 

e g y s z í v 

H e g e n y e 

(AJíELIE). Három nemzedék sziv-

bemarkoló története, főszerepekben 

küISE ULLRICH, WERNER 

"&AUSS, KARL LUDWIG DIEHL 

J^21 a filmet mindenkinek látnia kell 

a kollegiális életben egyaránt egész 

férfinek és nemes érzésű embernek 

ismerték meg. Közérdekű munkás-

ságáért városi megtiszteltetésben 

részesült, kollégái pedig a szegedi 

hivatásos hírlapírók két ízben is a 

Szegedi Újságírók Egyesülete el-

nökének választották meg. Betegsé-

ge időnként ismét igénybevette 

gyöngülő szervezetét. Legutóbb a 

tavasszal hosszabb szabadságra kef-

lett mennie, hogy leküzdje a fron-

ton szerzett súlyos betegség líjabb 

támadásait. Akkör látszólag ismét 

egészségesen tért vissza Szegedre, 

míg a közelmúltban újult erővel je-

lentkezett a baj és most máf nem 

lehetett segíteni. Néhány napja to-

vább súlyosbodott állapota, már lát-

szott a vég kezdete. Utolsó erőfeszí-

téssel megpróbálkoztak azzal, hogy 

a nagybeteg férfit mentőautón Gyu-

lára vigyék, ahol a szanatóriumban 

kísérelték volna meg a lehetetlent. 

És szombaton délután, alig hogy a 

gyulai szanatóriumhoz ért a mentő-

autó. dr. Szilágyi Béla nem mozdult 

többé. A világháború késői hősi ha-

tottja, a magyar hírlapírás kitűnő 

munkása, a hű bajtárs és kedves jó-

bar'át holtteste előtt megrendülve, 

könnyesen tisztelegve állunk. A 47 

éves korában elhunyt dr. Szilágyi 

Bélát kar társain kívül felesége és 

nyolcéves fiacskája gyászolja. 

Egyenes egyéniségét, gerinces fér-

fiasságát, derűs humorát, segítő 

készségét, közérdekű szolgálatát, 

dr. Szilágyi Béla emlékét megőriz-

zük a szivünkben. 

Dr. Szilágyi Béla temetése hét-

főn délután fél 3 órakor lesz Gyu-

lán, szülővárosában. 

Hétfőn megindul 
a gyorsvonatközlekedés 

Szeged és Budapest kőzött 
('A Bélmagyarország munkatár-

sától) A nagyarányú havazások 

miatt — mint ismeretes — nemrégi-

ben leállították a Szeged és Buda-

pest között közlekedett két gyors-

vonatot és csupán az éjjeli személy-

vonattal volt alkalmuk a szegediek-

nek felmenni a fővárosba. A pálya-

nehézségek azonban részben helyre-

állottak s így a MÁV a jövő hét ele-

jétől kezdve visszaállítja a Szeged 

és Budapest közötti gyorsvonatpárt. 

Erre nézve ugyan a szegedi sze-

mélypályaudvar állomásfönöksége 

még nem kapott a MÁV üzletvezető-

ségétől semmiféle hivatalos értesí-

tést, de a budapesti Nyugati-pálya-

udvar állomásfőnöksége közölte a 

szegedi pályaudvarral, hogy hétfőn 

este 8 óra 14 perckor Szegedre érke-

zik ismét a Budapestről induló esti 

gyorsvonat. Szegedről Budapestre 

kedden. 10-én reggl 6 óra 28 perc-

kor indul az első gyorsvonat Bu-

dapestre. Ezzel helyreáll a gyorsvo-

natpár menetrendje. Természetesen 

az éjszakai személyvonat ezentúl is 

közlekedik Budapest—Szeged és 

Szeged—Budapest viszonylatban, a 

zsúfoltság azonban ilyenformán is-

mét elkerülhető lesz. 

Bárczay 
árvízvédelmi kormánybiztos 

Hódmezővásárhelyen és Makón 
Hódmezővásárhely, február 7. 

Bárczay János földművelésügyi 

lamtitkár, az árvízvédelem országos 

kormánybiztosa szömbaton folytat-

ta szemleútját a Tisza Déli vidékén 

és tárgyalásokat folytatott a belvi-

zek által sújtott^ helyek hatósági 

yezetőivel és az érdekelt gazdákkal. 

Hódmezővásárhelyen 

dr. Simkó Elemér főispán és En-

drey Béla polgármester fogadta az 

államtitkárt. A városházán tartott 

értekezleten felszólaló szakemberek 

rámutattak arra, hogy Hódmezővá-

K o r z ó b a n 

Ma a nagy magyar k é m I i 1 m ! 

ftkii eikan az ar 
Simor Erzsi, Hidvéghy Valéria, 

Mihálylfy, Főidényi. Petbes 

sárhelyen és környékén rendkívül 

súlyos a helyzet a belvizek miatt. 

Míg Szeged határéban és általában 

a Duna-Tisza-közön a talajvíz már 

apadt, mert a földben a tavalyi 

helyzethez képest körülbelül egy 

méterrel mélyebben kezdődik a víz, 

addig a Tiszántúl déli részein, így 

Hódmezővásárhelyen és környékén 

•nemtsak, hogy nem apadt, hanem 

meg emelkedett a talajvíz szintje. 

Ez természetesen a legnagyobb ve-

szélyeket rejti magában, mert a hó-

olvadás megindulása után a talaj 

telítettsége miatt beszivárgás útján 

nem tűnhet el a víz és ha a vastag 

hóréteg elolvadásából keletkezett 

Csak akkor tesz szép a lakása, rm E 
bútorát nálunk vásáioljal 

ASZTALOSMESTEREK 
CSARNOKA 
Szandranyl Géza 6»T4ríil 
szeged, Dugonlos-tér il. 
I >, • t' -28. 

vízhez hozzászámítjuk Békés és 
Csanád vármegyékből Hódmezővá-

sárhely felé lefolyó vizeket, előre-

láthatólag könnyen katasztrófa ko 

vetkezhetik be. Természetesen min-

den attól függ, hogy a Tisza olva-

dása hol kezdődik és milyen ütem 

ben történik. Ha a Tisza felső folyá 

sánál kezdődik, akkor nem lesz baj 

mert míg a hegyekből lezúdul ez a 

víztömeg, a kártevő belvizek jelen-

tékeny részét is le lehet vezetni a 

Csatornákon keresztül a Tiszába, mi-

után a csatornák torkolatánál l év í 
zsilipeket nem kell lezárni a Tisza 

magas vízállása miatt. A léuyeg te-

hát az, hogy a csatornákat megfele-

lő időben ki kell tisztítani, hogy z 

belvizekből az olvadás megindulása 

után nyomban rövid idő alatt mi-

nél többet le lehessen vezetni a Ti-

szába. A meglévő csatornák fejlesz-

tésén kívül igen sürgős feladat, 

hogy a legveszélyesebb helyeken 

sürgősen kiépítsék a. tervezett ú l 

csatornákat. Ez mindenekelőtt igen 

nagyszabású földmunkát, jelent és a 

probléma legnehezebb része az, hogy 

megfelelő pénzösszeg álljon rendel-

kezésre. Ha ezt a munkát el tudjak 

végzni, akkor a kedvezőtlen időjá-

rási viszonyok ellenére is a káro-

kat jelentékenyen csökkenteni le-

het. 

Bárczay államtitkár ezután 

Makón 

tartott hasonló értekezletet Fejér 
István főispán, Bécsy Bertalan pol-

gármester, más hatósági vezetők ée 

a gazdaközönség képviselőinek rész-

vételével. Makó is igen nehéz hely-
zetben van a talajvíz miatt, mert 
már most nagyobb területet borított 
el a talajvíz, mint tavaly tavasz-
szal. Az árvízvédelmi kormánybiz 

tos a szakemberekkel részletesen 
megvitatta a tennivalókat és hala 
déktalanul intézkedett a legsürgő-
sebb munkák megkezdéséről. 

S Z É C H É N Y I M O Z I 
Ma utoljára! 

A csodálatosan szép, végig szin&; 

rajzfilm 1 

PINOCCHIO; 
á 

Siessen jegyről gondoskodni!!! 

Előadások 3, 5, 7, 9 órak«i $ 

Február 9-én, hétfőtől 
A fiatalság filmje 

MEGÉRTÉS 
Egy, a sikerektől elkapatott fiatal- § 

ember életének regénye • r 
Főszereplők: 

R I C H Á R D Ü R E E N E 
és B R E N D A J O Y C E 
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