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k. Czecz Kata meghalt 
Szegednek egy rendkívül érdekes 

egyénisége tért 83 éves korában örök 
pihenőre. Kéméntzyné Czecz Kata sze-
mélyében. Unokahnga *vo!t a magyar 
történelemben közismert Czecz János 
negyvennyolcas tábornoknak, aki ame-
rikai szabadsághősként végezte életét, 
de vités főhadnagy volt a szabadság-
harcban az édesapja is, aki ott hagy-
ta egyik lábat a küzdelemben. Az ifjú 
rendkívül decens Kata a színészi pá-
lyára lépett s Szegeden kezdte meg 
működését N a g y Vince társulatánál. 
Egy két évig működött csak, mert ak-
kor nőül ment a város egyik kiváló 
ara nyitjájából, K é u i é n t z y Károly 
földbirtokos-vaskereskedőhöz s ezzei 
visszavonult a színpadtól. Kéméntzy 
üzlete a Kárász-uteában volt, a Városi 
nyomda mai helyén. Kéméntzyé volta 
ház is, amelyet épp ngy elúsztatott a 
magyar ősi átok, a másokért való 
váltó-jótállás, mint az üzletet, meg a 
vándorlásra ítélt földeket. Sok küzde-
lem, kísérletezés, után virágüzletet nyi-
tottak a Rudolf-téri Abafi.házban s 
ez lett Szeged első nagyszabásn keres-
kedése ebben a szakmában. Innen in. I 
dúltak ki a színházi sikerek első meg-' 
nyilvánulása!, sokszor éjjel-nappal 
fonták a színházi kosborukat, diszitet-
ték a virágkosarakat páratlan művé-
szettel és főleg jóizléssel. Czecz Katá-
nak mert ez maradt a neve halá-
láig egyenlő értékű segítőtársa volt 

a munkában a hűséges Giza, a jóság 
ég önfeláldozás mintaképe, aki akkor 
sem hagyta el, mikor özvegyi sorban 
bizony szűkös viszonyok között kellett 
az esztendőket átvészelni. De jó idő-
ben, rosszban egyaránt megmaradt a 
mind szűkebbre zsugorodó iizlct (im-
már a lakás céljait is szolgálván), 
amolyan kaszinófclének, ahol az iró 
és a színész® ilág mindennapos látoga-
tása adta a derűt s szőtte a mnlt. a 
régi dicsőségek aranyszálait elszakít-
hatatlan finom szövetté. A jó Giza 
előbb távozott a másvilágra, nyilván 
hogy puha fészket készítsen az egyre 
lörődcittebbó váló Katának, ott is gon-
doskodva róla. Egész külön, intim kis 
részek volt ez a virágkereskedés, ame-
lyet megfelelő töke és vezetés hijján 
ugyancsak megtépázott a rohanó élet. 
az egymás hegyin-hátán támadt sok 
nj üzlet- Czecz Kata aztán betegesked 
>.í kezdett, bár régi ragyogó szelleme 
életszeretete, érdeklődése minden, Fő-
leg a színházi figyek után. akkor sem 
hagyta el. Már csak a Dóra lánya 
maradt meg támasznak, meg néhány 
kegyeletes jó lélek, akik tapintatos 
megsegítéssel itt rendeltek virágkosa-
rabat, ahol egy szál virág se volt 
már. Jóformán maguk hozták el az 
anyagot, Kata njjai nyomán aztán fel-
ragyogott még egyszer a szép mult s 
fonta olyan ambícióval, kedvvel, mint-
ha most kezdené. Elmerült korok 
pasztell színárnyalatú novellája ez, 
néni is lenne szabad másképpen meg-
irni, de legalább egy Dickens szüksé-
geltetnék hozzá- Az tudná megrajzol-
ni az »Údon ritkaságok boltja«-t, 
amelynek kirakatában a naiv lelkiség 
mindig elhelyezett valami eladni va-
iöt, saját tulajdont, vagy bizományi 
tárgyat. Hol egy ócska szervizt, ame-
lyet alapjában renditett meg az idő. 
meri uem voltak kikezdhető felületei, 
hol levitézlett kardot, — mintha 
Czeezék dicsőségét elevenítenék meg! 
— porgyűjtő divánok mellett anzik-
szokkal* tapétázott spanyolfalat, immár 
iiros virágvázát, továbbá a kirakatban 
tálcikában néhány bélyeget, ami csak 
mostanában érkezett kftzelvidékj levél-
ről került le. de fontos lehet kisdiá-
koknak. akik bújják a kirakatokat, 
hátba kezükre játszi a véletlen egy 
eltévedt Mauritiusi. Czecz Kata szentül 
hitte, bogy körülötte minden érték és 
Képtelen voh megérteni, bogy az ® 
pretíum offectivuis-e von be niindeirt 
ködbe soba nem olvadható varázszsal. 
bogy másnak nem lehet elvan w-tékee 

óg szép az. amihez öt az ifjúság emlé-
ke köti. Bizonyára ebben a* érzésvi-
lágban sóhajtott utolsót szombat reg. 
gel is.mikor végleg megvált a régi-
ségeitől, bogy felkeresse az elniult 
világból valókat Itt már nem volt 
miről beszélni, az nj generáció a ma-
ga dolgát hajszolja és megmosolyog-

ja az öregeket. Pedig azok szép dol- . un a 

gokra, derűs világra gondolhatnak ( közigazgatási 
meglevők 

vissza, azonban mire emlékszik a mai 
ifjúság, ha egyszer megöregszik és 
szintén kutatni kezd a múltban? Czecz 
Kata elmúlását bizonyára kegyeletes 
bánattal fogadja sok régi tisztelője 
és jóbarátja. 

mellett még flte 

kirendeltség felálli-

A lisza-szállá szépen átalakított téli kerthelyiségében 

V a s á r n a p délután S árai tea, t á n c ! 

Minden este 8 órától tánc. 

Huszonegy eve nem volt ilyen alacsony 
vízállás a Tiszán, mint az idén 

(A Délmagyaiország munkatársától) 
A rendellenes időjárás a folyók vízál-
lásának szélsőségeiben is érezteti ha-
tását. Emlékezetes, hogy az idei tava-
szon a Tisza Szegednél kétakkorára 
szélesedett, mint rendesen és a rak-
part, valamint az ujszegedi füzes még 
májusban is viz alatt állott. Kellemes 
meglepetésként hatott, hogy juniusra 
mégis annyira visszatakarodott a med-
rébe, hogy a partfürdőt meg lehetett 
nyitni. A nyár folyamán azután szem 
látomást észlelhető volt a Tisza foko-
zatos apadása. Ez az apadás apróbb 
átmeneti ingadozásoktól eltekintve, 
egész nyáron át tartott és most ősz-
szel is folytatódott. Pénteken reggel 
mínusz 145 centimétert mértek hivata-
losan. 

Régen volt ilyen alacsony a Tisza 
vízállása, mint az idén. Eddig a leg 
alacsonyabb vízállást 1921-ben mérték 
a Tiszán, amikor is miimsz £22 centi-
méter volt a minimum. Azóta más 
években is előfordultak nagyobb apa-
dások, de ezt a süllyedést egy alka-
lommal sem közelitette meg a vízállás. 

Tény viszont, hogy az előző évek 
őszi hónapjaiban inkább a vízszint 
emelkedése volt tapasztalható. Jgy pél-
dául tavaly október 16-án plusz 360 
centiméter, 1910-ben pedig plusz 203 
centiméter volt a vízállás, a mult ®vi 
október 16-iki és a mai vízállás között 
5 méter a különbség, ami eléggé jelen-
tős. A Tisza 'maximális vízállása Sze-
gednél 1932-ben plusz 923 centiméter 
volt Ez emlékezetes ma is, mert a vá 

parti feljárók nyílásait is befalazták, 
hogy a viz beözönlését megakadályoz-
zák. 

A mostani alacsony vízállás két-
ségtelenül abnormális, de korántsem 
olyan mértékben, hogy az a hajózást 
Szegednél megakadályozná. Különben 
is a kotrógépek állandóan üzemben 
vannak, tisztítják és mélyítik a folyó-
medret. Átmenetileg ugyan mutatko-
zik most a hajózásban torlódás, de ez 
onnan származik, hogy a Tisza Sze-
ged alatti részein négy nagy bomokzá 
tony van, amelyek az alacsony vízál-
lás következtében valóban akadályai a 
zavartalan viziközlekedésnek. A négy 
zátony Martonosuál, Mohóinál, Péter-
révénél és óbecsénél van, azokon a 
területeken, amelyek csak nemrégen 
szabadultak fel a jugoszláv bitorlás 
alól. 

Szomorú és felettébb jellemző tény, 
hogy az elmúlt 23 év alatt a szerbek a 
folyómeder tisztításával semmit sem 
törődtek, a Tiszát egyáltalán nem ko-
torták, ezért képződtek a hatalmas ho-
mokzátonyok, amelyeket természete 
sen egyik hétről a másikra nem lehet 
eltüntetni. Megnyugtató azonban, hogy 
mind a négy kritikus ponton teljes 
erővel folyik a Tisza medrének kotrá-
sa és minden remény megvan rá, hogy 
igen rövid időn belül a Tisza déli sza 
kaszán is helyreáll teljes mértékben a 
hajóforgalom. E*t nagymértékben fog-
ja elősegíteni a várható őszi esőzések-
megindulása is, mert szakértői véle-
mény szerint a folyók rendkívül ala-
csony vízállásának főoka elsősorban 

ros mélyebben fekvő területei akkor] a z utóbbi időben nagymértékben fellé-
sokáig viz alá kerültek, bár a r-ctt csapadékhiány. 

tására volna szükség. 

A mul t évben ismét napirendre 

került ez a kérdés a torony alatt s 

a közgyűlés elhatározta, hogy s 

harmadik tanyai kirendeltséget 

Csengelén szervezik meg. Erre 8 

célra 10.000 pengőt* vettek fel * 

költségvetésbe s azt is elhatározta * 

közgyűlés, hogy ezentúl m inden 

esztendőben 10.000 pengőt fordit 

közigazgatási kirendeltségek felállí-

tására- A közgyűlés határozatát * 

belügyminiszter jóváhagyta, a k i . 

rendeltség épülete má r el is készült, 

késett azonban a kirendeltség ve-

zető tisztviselője megválasztására 

hozott közgyűlési Határozat jóváha-

gyása. rA kirendeltség vezetője 

ugyanis itt is egy harmadosztálya 

aljegyző lesz, akinek az állását meg 

kell szervezni. 

Az elmúlt napokban ennek * * 

utóbbi határozatnak jóváhagyása 

is megtörtént s igy most már sem-

m i akadálya nincs annak, hogy a 

legrövidebb időn belül megkezd-

hesse működését a esengelei köz-

igazgatási kirendeltség. Értesülé* 

sünk szerint a legközelebbi közgyű-

lés megválasztja a tisztviselőt, aki 

nyomban el is foglalja helyét a 

csengelei központban. 

fi következő, sorrendben a negye-

dik közigazgatási kirendeltségei 

Kirá lyhalmon ál l í t ják fel a jövő év-

ben. A felállítás költségeinek fede-

zete már biztosítva van s a köz-

gyűlésnek ezzel kapcsolatos határo-

zatát már felterjesztették jóváha-

gyás végett a belügyminiszté-

riumba. 

Az ötödik közigazgatási kiren-

deltségét Lengyelkápolna kapja két 

cv múlva. 

az i g en t i s z t e l t közönséget, hosy a 
elelő É r t e s í t é s ! higénta minden követelményének megfen 

u r í - é s h S l e r y f o d r á s z ü z l e t e t n y i t o t t a m 

Szeatgyörgy u t ca **>. szám alatt, villamos-kitérő mellett, a most épült Franki-
házban. — Tartós ondolálás, hajfestéa, manikűr. Bérletrendszer. 

Szives támogatást kér: Varga Ferenc fodrászmester. 

Még ebben az évben 
megkezdi működését a esengelei 

közigazgatási kirendeltség 
Jövőre felállítják a királyhalmi kirendeltséget 

(A üélmagyarország munkatársá-

tól) A tanyai közigazgatási decctra-

lizálása évek óta napirenden levő 

problémája Szeged városnak. A vá-

ros- száznegyvenezer holdas terüle-

tén a közigazgatási ügyek intézése 

mindig nagy gondot okozott nem-

csak a hatóság, hanem a távoli te-

rületeken lakó tanyaiak szempont, 

jából is. A szegedi terület lakossá-

gának minden ügyét Szeged város 

hatósága intézi s ez a közigazgatási 

ügyintézés sok esetben a legna-

gyobb akadályokba ütközött és 

nagy késedelmekkel járt, sőt jár 

még ma is. Vatmak helyek, ahonnan 

a város központja 40—50 kilométer 

távolságra van s azoknak, akiknek 

valami fontos hivatalos közigazga-

tási dolga akad, innen kell bejárni 
a városba. 

Ezek a felismerések tették szük 

segessé az önál ló működési hatás-

körrel felruházott tanyai közigazga-

tási kirendeltségek felállítását. A 

kirendeltség feladata a közigazga-

tás decentralizálása, vagyis az, bogy 

minden olyan ügyet, amit csak le-

het, ezeknek a közigazgatási kiren-

deltségeknek kell elintézni. Az első; mogatják. 

Indulnak a frontra 
a szegedi prémbekecsek 

és hósapkák 
(A Délmagyarország munkatársá-

tól) Nagy balom vadonatúj , p uha 

meleg holmi tornyosul a Katol ikus 

Nővédő Egyesület székházának 

dísztermében, amelyet a Magyar 

Vöröskereszt rendelkezésére bo-

csátott. S mire e sorok megjelen-

nek, már el is indultak a puha , 

hófehér, vastag báránybőrbekecsek, 

fülvédővel és homlok védővel ellá-

tott gyapjas, meleg báránybőrsap-

kák, praktikus szőrmekeztyiik, sá-

lak, , piilloverek. A rakományban, 

mint különlegesség, egy muff » 

szerepel , . Talán valamtly ik érző-

szivü ú rhö l gy adománya, aki ez-

zel akart álcitzni a haza oltárán 9 

minden Jivatgondot és hiúságot 

félretéve a Vöröskeresztnek ado-

mányozta k a rman t yú j á t . . . Senki 

sem tud meghatottság nélkül el-

menni e halom meleg téli ho lmi 

mellett, gyengéd asszonykezek si-

becézgctik a finoín, 

két tanyai közigazgatási kirendelt- gyapjú dolgokat, amelyek talán 

séget évtizedekkel ezelőtt szervez-' éppen a szeretett férj, testvér, vagy 

ték meg ós állították fel Alsó- és] fiu egészségét, életét védik ma j d 

Felsőközponton. A további kiren-1 odakinn, az orosz mezőkön, az em-

deltségek szervezése és felállítása bertelen, lélekfagyasztó tél gyil-

azonban ekkor elakadt annak cllc- j kos veszedelmei közepette. . . 

nére, hogy K o z m a Miklós belügy-, 11 m i ^ m m ^ m n 

minisztersége idején behatóan fog- ~ A TJSZA VÍZÁLLASA. A 

kdkozott ezzel a kérdéssel maga a. Í ' S T S S J S 
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elkészített tervek szerint megy 11a- m > hőmérséklete 1B fok, « )ev«rd 

pitották, hoc* Szeged tanvavilásá-1 hőmérséklete 7 fok Celziue veit 


