
Ma megnyitják 
az algyői főcsatorna zsilipjeit 

A kétnapos havazás ellenére is javul az árvízhelyzet 

(A Délmagyarország munkatár-

sától) A csaknem kétnapig tartó 

inárcíusvégi havazás ellenére is ör-

vendetesen javult a szegedi és sze-

gedknrnyéki árvízhelyzet. A javulás 

annak köszönhető, hogy — mint a 

folyammérnöki hivataltól értesül-

tünk — .a mult héten naponta 15 

centimétert, apadt a Tisza és bár 

Csongrádnál keddeu egy kis ára-

dást jelentettek, a Tisza vízállása 

Bsökkenő tendenciát rontat. A va-

sárnapról hétfőre virradó éjszaka 

beállott havazás, amely kedd délig 

(ártott. Csupán néhány milliméter-

nyi Csapadékot, jelent s ez nem ront 

egyelőre a Helyzeten. 

Breinovics Vilmos műszaki taná-

csos, a külterületi árvízvédelem ve-

zetője kérdésünkre elmondotta. Hogy 

a Tisza vízállása szerda reggelre el-

éri azt a szintet, amelynél ki lehet 

nyitni az algyői főcsatorna zsilip-

jét és a FeHértóba felgyülemlett vi-

zet lassan le lehet engedni a Tiszá-

be. Szeged megmenekült, ezzel egv 

hátsó elöntés veszélyétől, ame ly 

mindezideig fennállott, A Fehértó 

vízállása olyan magas ugyanis. Hogy 

minden percben gátszakadással fe-

nyegetett s ez esetben a víz a Kará-

csonyi-tanyánál lefolyva, bezúdult 

volna az Aigner-telepre. A zsilip-

nyitás nagy könnyebbséget jelent 

tehát Szegednek s különösen az Aig-

ner-telepnek, amely a legkomolyabb 

árvízveszedelemben forgott. 

Érdekes megemlíteni, hogy az Al-

győi főcsatorna zsilipjének megnyi-

tása az idén aránylag igen szeren-

csés körülmények között történik 

meg. Az elmúlt évben ugyanis 140 

napig volt zárva az algyői főcsator-

na zsilipje, mintán a Tisza vízállá-

sa több, mint négy hónapon keresz-

tül magasabb volt 6 méternél, vagy-

is a zsilip megnyitásához szükséges 

vízszintnél. 1940 ben is 49 napon át 

kellett elzárva tartani az algyői fő-

csatorna zsilipjét és most összesen 

30 napig nem tudták megnyitni a 
zsilipet. 

Az árvízhelyvet tehát szerdára 

örvendetes javulást igér, mert a 

Fehértó vizének a Tiszába történő 

lassú leeresztése napról-napra csök-

kenti az árvízveszélyt és amennyi-

ben nem lesz nagyobb mennyiségű 

Csapadék, az árvízveszedelem 

egyelőre teljesen elmúlik. 

Nagy forgalom 
a városi kihágási biróságon: 

40 tárgyalás egy délelőtt 
Hegnövekedett a forgalom, csökkentették a személyzetet 

t (A Délmagyarorszdg munkatár-

sától) Hat hónappal ezelőtt, amikor 

di*. Szabó Béla th. tanácsnokot meg-

bízta a polgármester az iparhatóság 

vezetésével, a községi bíróság ügyei 

átkerültek a városi kihágási bíró-

ságra. Most az a helyzet, hogy dr. 

Széli Béla th. tanácsnok, a városi 

kihágási híróság vezetője intézi egy-

úttal a községi bíróság ügyeit is. 

Eredetileg an-ól volt szó, hogy ez a 

megoldás Fsak Ideiglenes jellegű 

lesz, de Hat hónapja már elmúlt, 

hogy a kihágási bíró és a községi 

bíró egyugyanazon személy. 

T>f. Széli Béla tanácsnok szemé-

lyében a város egyik legszorgalma-

sabb tisztviselője vezeti a két bíró-

sági hivatalt, tekintettel azonban as 

ügyek rendkívül nagy számára, ez 

a helyzet nem tartható fenn sokáig. 

Az elmúlt évben 2800 volt a kihágási 

híróság ügyforgalma, az idén már a 

700 at is meghaladja a kihágási hí-

róság aktája és ehhez még hozzá-

jönnek a községi bírósági ügyek, 

amelyek 400 körül vannak most. 

Előrelátható, bogy sz év végéig a 

kiháróri és a községi bíróság 
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ügyei elérik az ötezret is. Hetenkint 

álatlában négyszer tartanak tárgya-

lási napot a kihágási bíróságon és 

rendszeint 25—"0 ügyet tűznek ki 

tágyalásra. de a mult héten is elő-

fordult, hogy 40 iigyet tárgyalt le 

egy délelőtt a kihágási bíróság. 

Ujabban már az a helyzet a kihá-

gási bíróságon, bogy hetenkint 3 

napon a kihágási ügyeket, tárgyal-

ják. kétszer pedig a községi bíróság 

elé kerülő ügyek kerülnek tárgya-

lásra. A hétből így azután egyetlen 

nap marad a nagytömegű kihágási 

ügyek megfelelő előkészítésére. 

A segédhivatalnak is nagy a 

munkája, a hivatalos órák" alatt nem 

is tudja elvégezni és nap-nap Után 

délután is bejárnak a hivatalba a 

tisztviselők, sőt gyakran este 8 óráig 

dolgoznak a kihágási híróságon a 

hivatal vezetőjével együtt. 

Annak ellenére, hogy a kihágási 

bíróság hatáskörébe osztották a köz-

ségi híróságot is. csökkent a hiva-

tal létszáma. Ezidőszerint a kihágá-

si bírón kívül 1 segédtiszt, 1 díjnok, 

1 gépírónő és 1 iktató teljesít szol-

gálatot, közülük is a gépírónő szer-

ződéses alkalmazott, az iktató pedig 

szellemi azükségmnnkás. Azelőtt, há-

rom munkaerővel többen dolgoztak 

a kihágást bíróságon. 

Fenn jártunk a kihágási hírósá-

gon, de Széli Béla tanácsnok — a 

polgármesteri rendelkezésre való 

hivatkozással — elzárkózott a nyi-

latkozatadástól. A hivatal várakozó-

szobája azonban telve volt felekkel, 

erre a napra, is "0 tárgyalást tűztek 

ki. A harminc tárgyalás sokkal több 

felet, jelent, mert egy-egy ügyben 3, 

sót í tanút is ki kell hallgatni, Nap-
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nap ntán így van ez, a kihágási bí-

róság esak a legnagyobb erőfeszítés-

sel tudja lebonyolítani a felfokozott 

forgalmat. Ezt a helyzetet azonban 

nem szabad állandósítani és éppen 

a felek érdekében gondoskodni kel-

lene arról, hogy a kihágási ügyek, 

valamint a községi bíróság ügyei 

nek letárgyalására elegendő idő és: 

személyzet álljon rendelkezésre. 

Szegedet 
az idén elkerülte a járvány 
Vitéz dr. Tóth Béla tiszti főorvos fokozott tisztaságra 

hivia fel a sokgyermekes családokét 

(A Délmagyarország munkatár-

sától) A lucskos, csapadékos időjá-

rás a tavaszi járványok időszakának 

beálltát jelenti. Ilyenkor a legcse-

kélyebb a szervezet ellenállóereje, a 

bosszú tél viszontagságai, a vita-

minhiányos táplálkozás, valamint a 

napsütés hiánya — mint köztudomá-

sú —, nagymértékben csökkenti a 

betegségekkel szemben való ellenál-

lást. A járványos időszakka\ kap-

csolatos egészségügyi teendőkből be-

szélgetést folytattunk vitéz dr. Tóth 

Béla tiszti főorvossal, aki jelenleg 

betegszabadságon van ugyan, de a 

főorvosi hivatal megduzzadt mun-

kájára való tekintettel bejár hiva-

talába. 

— Az influCnza-időszak már el-

múlt és Szegeden úgy múlott el, 

hogy járványról szó sem eshetett — 

mondotta a tiszti főorvos. — Szeged 

tehát az idén szerencsésen elkerül-

te az influenzajárványt s ebben ter-

mészetesen nagy része van a tiszti 

főorvosi hivatalnak is, amely a leg-

nagyobb gondot fordította arra, 

hogy a szórványosan fe l lépő in-

fluenza-megbetegedések lehető loka-

lizálásával a járványnak elejét ve-

gye. Szövődményes eset. nem fordult 

elő és ez is mutatja, hogy az in-

fluenza az idén nem lépett fel ko-

moly formában. 

'A tüdővésszel, ezzel a veszedel-

mes és sajnos, nagy számarányban 

pusztító népbetegséggel kapcsola-

tosan — mint ismeretes — Szegeden 

is megrendezték a tuberkulózis el-

leni hetet s ez alatt az idő alatt 

számtalan felvilágosító propagan-

da-előadással oktatták ki a tanyák 

és a külterületek lakóit a tüdővész 

elleni védekezés lehetőségeire. 

— A napokban megindul a ta-

nyai Röntgen-szolgálát. — mondot-

ta a tiszti főorvos a tiidővész elleni 

tavaszi védekezéssel kapcsolatban. 

Ismeretes, hogy tavasszal és ősszel 

mozgó Röntgen-felszerelések járják 

a tanyákat és különösen az iskolai 
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vizsgálatokra fektetnek nagy súlyt 

Az így felfedezett tüdőbeteg, fertő 

zött, vagy hajlamos gyermekekc 

azonnal kiemelik környezetükből é 

az erre a célra kitűnően felszerel' 

tüdőgondozó otthonokban helye 

zik el. 

— Jelenleg 150—170 ágy áll mind 

össze a tüdögoqdozás rendelkezését 

— folytatta nyilatkozatát a tiszt 

főorvos —. de közelesen megindul 

hat majd az építkezés, bogy leg 

alább újabb 50 ággyal emeljük f 

rendelkezésre álló kórházi ágya1 

számát. 

Minden remény megvatí arra 

hogy a belügyi kormányzat segítse 

gével az ujszegedi modern építke 

zésű. kitűnően felszerelt tüdőgondo 

zó otthont kibővíthetik. Az újszeg© 

di tüdőgondozó otthon jelenleg csa 

20 ágyas, de igen jó fekvésű, szó 

kert közepén áll és a kibővítésre k 

válóan alkalmas. 

A kiütéses tífusz iránt is érdél 

lődtünb. Vitéz dr. Tóth Béla tiszt 

főorvos örömmel jeleutette ki, hog 

kiütéses tifuszeset nem fordult eb 

eddig Szegeden, sem a környékei: 

A főorvosi hivatal természetesen a 

legszigorúbb ellenőrzést gyakorol 

ja mindazok felett, akik — tisztát* 

lanság révén — a kiütéses tífusz 

terjeszthetik. Állandó felügyelet 

alatt tartják a cigányokat, a kóbo-

zenészeket és a Cirkuszokat, ezpnkí 

viil az iskolákban is a legnagyobl 

elővigyázatosságot gyakoroltatják. 

A tanítói korhoz a. tiszti főorvosi h> 

vatal felhívást intézett a r r a vona t 

kozólag, hogy a gyermekek tiszta 

ságára az eddiginél is gondosabbar 

ügyeljenek fel s a tiszti főorvn 

most ezt a felhívást a Délmogyaror 
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