
A Turáni Vadászok 
seregszemléje Kolozsvárott 

Az a céltudatos és határozott szer-
vezkedési munkásság, amelyet a Tu-
ráni Vadászok Országos Egyesülete 
az ország mindrn részében egyre fo-
loaódó tempóban fejt ki, az elinalt 
lét végén hozta meg gyümölcsét Ko-
lozsvárott, ahol az egyesület tarjai 
sorába jelentkezett és felvett bajtár-
sak hatalmas tömegének részvételé-
ve! megalakult a helyi szervezet. 

A kolozsvári alakuló gyűlésen az 
országos központ részéről vitéz baráti 
Ir. Huszár Aladár felsőházi tag. or-
szágos társelnök, vitéz Boé r Tibor, a 
gazdasági osztály elnöke, dr. K e ö p e 
Viktor, a kulturális osztály elnöke, a 
Nöi Tábor képviseletében dr. Ker-
tész Róbertné alelnök, három tagu 
íüldötlséggel, B a r t h a János orszá-
gos főtitkár, valamint B u j t á r Ká-
roly a szervezési osztály titkára vet-
tek részt. 

A budapesti vendégeket a kolozs-
vári pályaudvaron a Turáni Vadá-
szok helyi szervezetének egyenruhás 
díszszázada fogadta. Külön feltűnést 
keltett a felsővárosiak (Hochstadtiak) 
szakasza. Az állomásról a menet 
zászlóval az élen a Mátyás királv 
Diákházba vonult, ahol a zsúfolásig 
megtelt nagyteremben zajlott le 

ICiirják a szegedi idegklinika 
tervpályázatát 

az 
A közönség első 

a helyi hatóságok 
a kolozsvári had-

alakuló közgyűlés, 
soraiban ott voltak 
képviselői, közöttük 
tcstparancsnnk is. 

A közgyűlést id. I l a d h á z y T.ász. 
ló nyitotta meg. majd a központ ré-
széről vtéz baráti dr. H u s z á r Ala-
dár mondott lelkesitö üdvözlő beszé-
det. majd B a r t h a János főitltkár is-
mertette a Turáni Vadászok szerveze-
tét. eddigi munkásságát és az alapsza-
bályt. amelynek értelmében egvhangu 
lelkesedéssel a következő tisztikart 
választották meg: 

Elnök: dr. Suba Károly városi 
fnnáesnok. társelnökök: dr. H a r n y 
Béla főorvos és id. C s i k v Sándor, 
alelnökök: id. R a f f a y Tstván. B. 
S z a b ó Zoltán és ifj. C s i k v Sán-
dor. titkár: dr. B a r a n y a i Lőrinc 
ny. rendőrtisztviselő. 

A mégválasztott tisztikar nevében 
dr. ó v á rv Elemér disaelnök mon-
dott nngvhatásn beszédet, amelyben 
ígéretet tett arra, hogy a kolozsvári 
Turáni Vadászok becsülettel és hü-
réggo! fogják sznlüálni mindazokat az 
zszméket. amelyeket ez a hazafias szer-
vezet zászlójára tűzött. Lelki szemeink 
előtt örökké ott fog lebegni a legszebb 
jelszó; >Mindent a Hazáért!* Hogyha 
valaki, akkor az erdélyiek tudják — 
mert a 22 éves rabság alatt megta-
nulták —, hogy milyen hatalmas erő 
van az összefogásban, a pártokon fe-
löli szolgálatban. Tudják, hogv csak 
n7. önzetlen bajtársiasság képes a 
kflnnven szertehulló magyarság össze-
fogására és együtt tartozására. 

Dr. K e ö p c Viktor tartotta meg 
ezután nagysikerű előadását >Oseink 
hadviselése, műveltsége és malija* ri-
mán. majd a közgyűlés szűnni nem 
üknró lelkesedéssel ünnepelte vitéz 
nagybányai H o r t h y Miklós kor-
mányzó urat és vitéz nagybányai Hor-
thy Tstván kormányzóhelyettest. Az 
alakuló gyűlésen hódoló táviratot kül-
dött a Kormányzó urnák és a Kor-
mányzóhelyettes urnák és táviratban 
fejezte ki üdvözletét vitéz S i p o s Ár-
pád m. kir. titkos tanácsos, ny. vezér-
ezredes, a Turáni VadásSok elnöké-
nek. 

Este a Mátyás király Diákház dísz-
termében a kolozsvári csoport a metr. 
alakulás emlékére nagysikerű Turáni 
Estet rendezett. Az est műsorán a 
Kolozsvári Nemzeti Színház tagjai, 
valamint a kolozsvári művészek sze-
reneltek. Igazi, forró sikerű, hamisí-
tatlan magyar est volt. amelyen igen 
sok fiatal érték adta művészetének 
javát. A nívós műsor után töhhszáz fö-
nvi teri'él.-en közős vaesora volt 

Elöl /„tóit I; nav) 

f i l l é r é r t 

(A Délningyarorsság munkatársától) 
A város közigazgatási bizottságának 
hétfő déutáni ülésén — mint ismere-
tes — vitéz Meskó Zoltán felsőházi 
tag napirend előtti felszólalásában 
szóvátette, hogy a városban elterjedt 
különböző híresztelések szerint a Hor-
thy Miklós-tudományegyetem ideggyó-
gyászati klinikájának építésére a kul-
tuszminisztérium költségvetésébe fel-
veit összeget más célra akarják fel-
használni. Ezzel kapcsolatban mások 
tudni vélték, hogy a szegedi ideggyó-
gyászati klinika épitési terveinek el-
készítése is halasztást szenved. 

Dr. T u k a t s Sándor főispán bu-
dapesti tartózkodása során a szegedi 
ideggyógyászati klinika építkezése 
ügyében beható tanácskozást folyta-
tott Sz i Ív Kálmán államtitkárral, dc 
ezenkívül a főispán egyéb más szege-
di egyetemi problémákat is részlete-

sen letárgyalt Sz.ily Kálmán államtit-
kárral. E tanácskozások során az á! 
lamtitkár a leghatározottabban meg 
cáfolta a szegedi idegklinika építkezé-
sének terve körül Szegeden szárnyra-
kelt híreszteléseket, 

— Az államtitkár ur felhatalmazott 
nnnnk közlésére — mondotta a főis 
pán —, hogy közölhessem Szeged kö 
zönségével, hogy az ideggyógyászati 
klinika tervpályázatát már a legkö-
zelebbi napokban kiirják. Ennélfogva 
szó sincs arról, hogy az erre a célra 
a költségvetésben tartalékolt összeg-
nek más helyen, esetleg más célra 
való felhasználására kerülne sor. En-
nek következtében Szeged város kö 
zönségének a híresztelésekkel kapcso-
latosan semmi oka sincs arra, hogv 
az egyetemi építkezések állítólagos 
elhalasztása miatt aggódjék. 

1) E I M A G V A K O K N/At j 
Pén t ek , 1942 m á r i l u s 20. 

Megérkeztek 
az algyői szivattyútelep 
kibővítéséhez szükséges 

alkatrészek 
A Pallavfcini-uradalom területén tárolják a Fehjr-tóból 

kiszorult vadvizeket 

mindennap (>«<>r/lhiűn*li könvvet » 
P[U v áAyARORSXAO kiilesűnkönyv 
tárában-

(A Délmagyarország munkatár-

sától) Állandóan időszerű téma a 
tavaszi belvizekkel kapcsolatos vé-
dekezés, amely talán évtizedek óta 
nem volt olyan nehéz, dolog, mint 
az idén. A rendkívüli havazások 
miatt felgyülemlett hó alÜg pár 
napja indult olvadásnak s ma az a 
helyzet .hogy a belvízeket annyira 
megnövelte máris az olvadás, hogy 
nincsen hová tárolni többé a fel-
gyűlt. vízmennyiséget. A Fehér tó 
színültig megtelt, úgy hogy a Pnlla-

vicini-Ura dal ómhoz tartozó Irma-

majorra is rá kellett tegnap enged-

ni a vizet. Ez egy kissé csökken-
tette a pillanatnyi veszélyt, az.on-
ban eruiek ellenére olyan súlyos a 
belvíz-helyzet, hogy a sándorfalvi 
országutat minden percben elöntés-

sel fenyegeti és a nemzetközi út né-

hány szakaszán már átcsapott a 
víz. 

A védekezés lehetőségeiről be-
szélgettünk 77 .Papp Istvánnal, az 
Ármentesítö Társulat igazgatójá-
val. aki igen súlyosnak* látja a hely-
zetet. 

— Eddig Hat szivattyúnk műkö-
dik, hogy a vizet átemeljük és ment-
sük, ami menthető, — mondotta, 
majd rámutatott arra, ti ngy az évek 
óta tervezett nagy szivattyútelep 
működése most milyen áldás volna. 

— Én már átvészeltem hasonló 

árvizes periódust, — folytatta — 

IS 16—17—IS—19~ben is ilyen tava-

szok. járlak errefelé. M á r akkor fel-

vetődött az algyői gátnál létesíten-
dő nagy szivattyútelep tervo és az-
óta is folyton ezen fáradozunk. 
Azonban ehhez pénz kellett volna, 
ami nem volt. Mert mi a helyzeti 

ötvenezer hold belvizes terület vé-

delmére alakult meg az Ármentesítö 

Társulat és jelenleg 300.000 hold az. 

amit védenünk kellene. Természe-

tes, hogv a mi berendezésünkkel és 

véges erőinkkel ez lehetetlen. Az ál-

lam segítségünkre siet most. már 
megérkeztek az algyői szivattyúte-

lep kibővítéséhez szükséges beren-

dezési aluktrészelt és nyomban hoz-

zá is fogunk a kibővítés munká'a 

Iáihoz, Mire ezzel elkészülünk, áp-

rilis közepetáján, már valamivel 

nyugodtabban nézhetünk majd a 

belvizek elvezetésénpk lehetőségei 

elé. Ha most üzemben állhatna már 

ez a kibővített szivattyútelep, so-

kat segítene a helyzeten. 

Az algyői szivattyútelep kibőví-
tését egyelőre úgy tervezik, hogy 
másfél, 1.7 köbméter vizet tudjon 
átemelni. Jövőre, ha sikerül, a ter-
vek szerint folytatni a klibövftés 
munkálatait, már 3 köbméter vizet 
tud majd átszivattyúzni a telep és 
így kellene folytatni tovább, amíg 
el nem éri a szivattyútelep a kívánt 
kapacitást. Ezzel kapcsolatban meg 

lehetne oldani az finliizöcsntorna 

kérdését is. a vizet tárolni lehetne, 
azonban ehhez is pénz kell. Az Ár-
mentesítö Társulat igazgatójának 
véleménye szerint annyiszor száz-

ezer pengő kellene, ahány köbméter 

kapacitásra aknrják megnövelni n 
szivattyútelepet. 

77. Papp István igazgató a bel-

víz-hely/,etrűl jelentést tett szerdán 

délelőtt dr. Pálfy József polgármes-

ternek, akivel ismertette a védeke-

zés lehetőségeit és a szivattyúzás 

munkálataik 

Arvizveszély a József főherceg" 
és az Aigner-telepen 

Szerdán este riasztó hírek érkez-
tek az Aigner telepről. A központi 
lovasőrség jelentette telefonon a 
rendőrség központi ügyeletének, 
hogy az Aignertelepnól húzódó 
akoltelepi csatorna ríze áttörte a 
osatorna töltését é- oeömlött a 

lepre. A jelentés arról számolt be, 
hogv a töltésen átömlő víz elöntés-
sel fenyegeti az egész telepet és a 
házak veszélhen forognak. A rend-
őrség központi ügyeletéről a város 
mérnöki hivatalát értesítették az 
áignertelepi veszélyről. A mérnöki 

hivatal szakközegei Csütörtökön 

-éggel tartottak szemlét a telepen 

és megállapították, hogy a Csatorva 
vizének betöréséről szóló hirek erő-

sen túlzottak. Mindössze arról vau 

szó, hogy az akoltelepi csatornának 

a Maty-ér felduzzadása miatt meg-

szaporodott vize. átszivárgott a töl-

tésen és elöntötte a Tapolcsányi-

uteát. amely a telep szélén húzódik. 

Ennek az utcának a házai csak-

ugyan veszélybe kerültek, de itt 

sem olyan nagy a veszély, hogy a 

házak lakóinak kiköltöztetésére ke-

rülne sor. A mérnöki hivatal intéz-

kedett, hogy a csatorna töltését 

erősítsék meg és a telepre beszivár-

gott vizet szivattyúzzák ki. A töl-

téserősítési munkálatok megkezdőd-

tek és állandóan folyik a szivattyú-

zás is. 

Sokkal nagyobb veszély fenye-
get a József-főherceg-telepen, tthol 
a Nagymarostőből botort vadviz el-
árasztotta a városrész középső ré-
szét. Az egész telepet viz alá borí-
tással fenyegető áradás ellen úgy 
védekeznek, hogy a mérnöki hiva-
tal gumicsizmás emberei töltési 
építenek a telep szélén és az így el-

rekesztett vizet szivattyúzással pró-
bálják majd a telepről kiemelni. 

Horváth István tiizoltófőpa-
ranesnok csütörtökön kintjárt a ve-
szélyeztetett József főherceg-tele-
pen és személyesen irányította a 
töltésépítési, valamint szivattyúzá-
<i munkálatokat. A csütörtökön reg-
gel üzembehelyezett két szivattyú 
nem bizonyult elegendőnek a telep 
11 teáit elboritó víz eltávolítására, 
mire a főparancsnok intézkedett, 
hogv hal vauik szirntyút is helyez-

zenek üzembe. M i n t a főparancs-

noktól értesülünk, a gátépítés pén-
tek estére elkészül és ekkor eredmé-
nyesebb lesz a szivattyúzás is. Re-
mélik, hogy ilyenmódon sikerül el-
hárítani az árvízveszélyt n József 
főhereeg-telppről. 

Fajöyalázásért 5 hónapra 
ítéltek egy tisztviselőt 
(A Délmagyarország munkatár-

sától) A szegedi törvényszék Hó-
Hfl.y-tanáesn csütörtökön délelőtt 
fajgyalázási ügyet tárgyalt. A vád-
lott Klein Dezső, az újszeged! ken-
dergyár tisztviselője volt, aki ellen 
bizalmas feljelentés érkezett a rend-
őrségre, hogy viszonyt, folytat a 
gyár egyik keresztény női alkalma-
zottjával. A detektívek a feljelentés 
nyomán elmentők Klein lakására, 
ahol a fiatalembert bizalma* ket-
tesben találták. 

Klein iigyét zárt ajtók mögött 
tárgyalta a törvényszék, az ítélet 
kihirdetése azonban nyilvános tár-
gyaláson történt. A törvényszék 
bűnösnek mondotta ki Klein Dezsőt 
fajgyalázás miatt és öt hónapi fog-
házbüntetésre itélte. Enyh í t ő köriil-

ményuek tpdta be a törvényszék, 
hogy a detektívek megjelenésekor 
nem forgott fenn tettenérés esete. 
A sértettként szereplő gyári mun-
kásnő vallomásából azonban tény-
ként állapította meg a törvényszék, 
hogy Klein és a sértett között ne-
mi viszony volt é* ez kimeríti a faj-
gyalázás lé u y á 11 a i lé U á t 

A z ítélet n e m jogerő* , 


