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Hófúváskor egyhangúlag 
megszavazta a tanács a női 
trikó használatát a Strand-

fürdőben. 
Csütörtökön — dacára a meteorológiai intézet 

száraz fagyokat jósló jelentésének — hatalmas 
pihékben hullott a hó és gyorsan vastag fehér 
paplannal takarta be az egé3z várost. A hangulat 
tehát abszolút téli volt, annyira téli, hogy a pol-
gármester megelégedett mosollyal nézett ki a ta-
nácsterem ablakán és csendesen mondotta: 

— Nagyon örülök ennek a havazásnak, leg-
alább isméi adhat a város munkaalkalmat a munka-
nélkülieknek. Most is felveszünk minden jelentke-
zőt, ha kétszáz lesz, hát .kétszázat. 

Hirtelen azonban, minden átmenet nélkül, át-
változott & tanácsterem hangulata, abszolút nyá-
rivá, szinte érződött a kánikulai hőség és a fan-
táziákban karcsú párevezősök siklottak a Tisza 
csillogó hátán. Félangolosra barnult embertestek 
heverésztek a felmelegedett partokon és a karcsú 
női derék kontúrjait kiválóan érvényesítette a 
feszülő — trikó. 

Mert hát hogy, hogy nem, de január havas 
havának ezen a tanácsülésén a legjobban meg-
tárgyalt kérdés a írikóügy volt. A nyári hangulatot 
a Szegedi Partfürdő-részvénytársaság egyik be-
adványa varázsolta a csütörtöki tanácsülés levegő-
jébe. 

Ennek a beadványnak érdekes előzményei van-
nak. Az elmúlt nyároo, mint emlékezetes, az uj 
szegedi partokon nagyon gyakran megismétlődtek 
azok a kellemetlen jelenetek, amelyeknek köz-
pontjában egy-egy mit sem sejtve strandoló 
hölgy Ibe állott, aki a fürdőtoalettjét nem forsrifto-
san álliiotta össze. A szegedi államrendőrség 
ugyanis jobb ügyhöz méltó buzgósággal ellen-
őrizte a város Idevonatkozó szabályrendeletének 
a betartását és kivétel nélkül megindította min-
denki ellen a kihágási eljárást, akin a szabályok-
nak nem megfelelő fürdőkosztümöt talált. A leg-
üldözöítebb vad a női fürdőtrikó volt, amely már 
az ország és a nagyvilág minden valamirevaló 
ürdőhelyén szalonképes öltözet, csak Szeged volt 
az az egyetlen sziget az óceánban, ahol tilos ma-
radt a trikó. De tilos volt a rövid fürdőnadrág és 
kissé mélyebben dekoltált ruha is. 

A rendőrség a szigorú ellenőrzés miatt felsora-
kozó méltatlankodásokat mindig azzal hárította el, 
hogy csupán a városi szabályrendeletet hajtja 
végre — kötelességéhez híven. 

A strandfürdő vezetősége a tanácshoz intézett 
beadványában most elmondja, hogy a strandolás-
boz olyan ruha szükséges, amely a napsugarak 
gyógyító hatását az emberi test összes részein 
érvényesülni engedi, de a közszemérem követel-
ményeit sem sérti. Ezeket a követelményeket az 
olyan fürdőruha elégiti ki, amely a lábszárak „túl-
nyomó részét", a nyakat, a karokat és a fejet sza-
badon hagyja és amely könnyen száradó, szellős 
anyagból készült. Ez az anyag pedig a szegedi 
partokról eddig szigorúan száműzött trikó. Az ilyen 
fürdőruha nem kifogásolható — hiszen a szabad 
fürdőknek ez a nemzetközi egyenruhája, — a köz-
szemérmet legfeljebb a ruha viselőjének maga-
viselete sértheti, az arra hajlamosak azonban ilyen 
közszemérmet sértő magaviseletet tanúsíthatnak 
a fejük búbjától a lábuk ujjáig érö fürdőkosztüm-
ben is. 

A fürdő igazgatósága elavultnak tartja a város 
közrendészeti szabályrendeletének 25. paragrafusát, 
amely kimondja, hogy „az egész felső törzset és 
a lábszárakat térdig eltakaró fürdőruhát kell 
használni." Kéri tehát a szabályrendelet törlését, 
mert annak betűszerinti végrehajtásával a szegedi 
rendőrség gúnyos és lekicsinylő kommentárokon 
klvQI legfeljebb csak azt érte el, hogy a strand-
razziákon nagyon sok kifogástalan urinőt ért kel-
lemetlen inzultus. 

A beadván,! dr. laál Endre referálta és indít-
ványozta annak elfogadását. 

Kedélyes diskurzus indult' meg erre a tanács-
ülésen. A tanács fiatalabb tagjai eleinte nem avat-
koztak bele a vitába, de amikor látták, hogy az 
idősebbek, különösen a tiszti főügyész, sikra száll-
nak a trikó mellett, tettetett rezignáltsággal, de 
egyhangúlag ők is hozzájárultak a trikóhoz. 

— Hiába no. Most a rövid szoknya, meg a 
trikó a divat, a mi időnkben a hosszú szoknya 
járta — állapította meg a polgármester —, nekünk 
is meg kell hódolnunk a divat előtt. Hát tisztelt 
tanács, mi lesz a határozat? 

— En Javaslom a trikót, — mondotta a kullur-
tanácsnok. 

— Gondolkodjunk még rajta — szólt a fiatalok-
hoz sorózható pénzügyi szenátor. 

— Én is előkészítendőnek vélem — nyilatkozott 
Szendrey Jenő. 

— Én föntartás nélkül elfogadom a trikót — 
mondta ki Turóczy Mihály, aki még nem öreg 
ugyan, de azért az idősebb szenátorokhoz tartozik. 

— Akkor mi is elfogadjuk a trikót — szóltak 
kótuaban a fiaía/ok — öiülve, bogy az idősebbek 
mernek olyan haladók lenni, mint amilyenek ők 
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szerettek volna, ha nem restelték volna kissé. 
A polgármester megállapította, hogy a tek. Ta-

nács egyhangúlag elhatározta a szabályrendelet 
módosítását, illetve modernizálását és ilyen értelmű 

előterjesztést tesz a legközelebbi közgyűlésen. 
A tanács tagjai pedig elgondolkozva néztek kit 

az ablakon, de nem hisszük, bogy a havazást 
látták volna... 

A kormány jóváhagyta a tanyai vasúi terveit, 
Megírta a Dilmagyarország, hogy a keres-

kedelmi miniszter a tanyai vasat vonalának 
azokra a szakaszaira, amelyek eltérnek as ere-
deti tervektől, elrendelte a közigazgatási bejlrást. 
A miniszter kiküldöttje Január tizenkilencedikén 
érkezik Szegedre és huszadikán Így megkezd-
hetik a város belterületén lévő szakaszok be-
járását, huszonegyedikén pedig a külterületi 
vonalszakaszokat járhilja be a bizottság. A 
város tanácsa a csütörtöki tanácsülésen foglal-
kozott ezzel a kérdéssel és elhatározta, hogy a 
közigazgatási bejáráshoz szükséges előkészüle-
teket megteszi. Ezzei kapcsolatban szóba került 
a tanácsülésen az is, hogy a kereskedelmi mi-
niszter a vasút már bejárt szakaszait engedí-
iyezte és egészen valószinü, bogy a haszon-
egyedikén bejárandó szakaszait is legkésőbb 
február közepére engedélyezni fogja, léhát az 
épités megkezdésénele minden közigazgatási aka-

dálya megszűnik. 
A polgármester figyelmeztette Berzencsey 

Domokos műszaki főtanácsost, a mérnöki hiva-
tal vezetőjét, bogy abban az esetben, ha már 
minden vasntépitési akadály megszűnik, egy 
teliiilenül marad, még pedig az, hogy a vasúti 
hídnak ast as ivét, amely alatt át kell majd 
vezetni a kisvasatat, nem foglalhatja el a város, 
mert azt kibérelte valaki, aki nem használja, 
aki bért sem fizet érte, de elfalazta és akL 
egykönnyen nem fog onnan eltávozni. 

— Meglárjuk — mondotta a polgármester 
—, hogy ha majd kétz lesz már a vasat, de 
a hid alatt nem mrhet át. Éppen ezért szüksé-
ges, hogy az ügy elintézését állandóan sürges-
sük a szegedi üz etvezelőségen. 

Berzenciey Domokos megigérte, hogy a*on» 
nal felkeresi Rsbbong üzletvezetőt és megsür-
geti a kérdés elintézését. 

Tegnap este tiltakozó gyűlést tartottak 
a párisi magyar emigránsok. 

Károlyi Mihá'y azerínt a munkásságnak közös fronton kell harcolnia 
a mai rendszar ellen. 

Páris, január 14. A magyar emigránsok teg-
nap este a francia szakszervezetek helyiségé-
ben megtartották tiltakozó gyűlésüket. 

A gyűlésen Kovács szaksiervezeti titkár mon-
dott beszédet a frankhamisitási ügyről. Haza 
kell menni — mondotta — és mint Ráköti, 
belülről kell a mai uralom megdöntésére töre-
kedni. 

Etulán Károlyi Mihály gróf szólali fel és 
miután hevesen támadta a magyarországi szociál-
demokratákat s az amsterdami internacionalél, 
kifejtette egyesitő akciójának programját, 
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melynek célja az, hogy a szociáldemokrata 
munkásság minden árnyalata alkosson közös 
fronioi a mai uralom ellen. Az egyesitő törek-
véseknek mintául szolgálhatnak a kapitalisták, 
sőt az arisztokraták is. Az u'óbbi állítás bizo-
nyítására hi átkozott a legitimista Pailavlclni 
György őrgróf Windischgraetz herceget védel-
mező nyilatkozatára. 

Végül hangoztatta, hogy a francia kormány-
köröket minden eszközzel fel kell világosítani 
a franciaországi magyar propaganda ellensúlyo-
zásának szükségességéről-

Megkezdték az ingatlanjelzálogjog tárgyalását 
Budapest, |snuár 14. Ai ingatlan jelzálogjog 

tárgyában csütörtökön délelőtt Szdszy Béla 
igizságügyminisitériutni államtitkár elnökletével 
értekezletet tartottak az igazságügyminisztérium-
ban. 

As első felszólald Németh Károly volt, aki 
különösen a fürdővállalatok, bilneologiai egye-
sületek és sz idegenforgalmi képviseletek állás-
pontját világította meg. Kijelentette, bogy ezen 
érdekeltségek szükségeinek és fontosnak tartják 
ax ingaüanjelzálogjogel. 

Hadik János gróf ax OMOE álláipontját és 
a mezőgazdasági érdekeltségek állásfoglalását 
vázolta ax ingatlanjelzáiogjog tekintetében. Kö-
zölte, hogy az OMOE határozatot fogadott el, 
amelyben kívánja ax ingatlanjelzálognak a leg-
szélesebb keretekben vatt megvalósítását. 

A határozat agy kivinje rendezni a kérdést, 
hogy ax ingatlan jdxálogoi hitelezőket ne sértse 
és azok elsőbbsége minden esetben épségben 
maradjon. 

A QyOSi részéről Fenyő Miksa szólalt fel ét 
a szövetség részéről igen fontosnak és szüksé-
gesnek tartja az intéxmény megvalósítását. 

A kereskedelmi és iparkamara nevében Szeghő 
titkár a kereskedelmi érdekeltlég résxéről axt a 
kívánságot terjesztette elő, hogy az tngójeizá-
logjog ne terjedjen ki árukra és tartsák fenn a 
létminimumot az ilyen korlátozással. Az iparra 
nézve nagyjelentőségűnek és fontosnak tartja az 

Intézményt. 
A kisiparosok képviseletében Széli Jenő és 

Léner István szólalt fel és a kisipari hitel kér-
déiében sürgették az uj intézmény minél előbbi 
megvalósítását. 

Hadik János, valam'nt Bud pénzügyminisz-
ter éppen az iparosok érdekében feltétlenül ép-
ségben tartandónak valiotiák a létminimumot. 
Bud pénzügyminiszter az értekezlet folyamán 
többször felszólalt és kijelentette, hogy minden 
eszközt, amely hitel lehetőséget nyújt, fel kell 
használni, mert az űzemhitelhez nehéz hozzá-
jutni. A pénzügyminiszter véleménye szerint a 
hitelezőkre és adósokra kell bizni azt, hogy 
milyen keretekben állapi sák meg a kölcsön 
biztosítékait, mert a hitelezők ugy is óvatosak 
lesxnek és nem fognak hitelt nyújtani olyan 
tárgyakra, amelyek kellő garanciát nem nyúj-
tanak. 

Az intéxmény berendezésének részleteit foly-
tatólagos ülésben Január 16-án délelőtt fogják 
tárgyalni. 

Jó megjelenésű 
fiatalember 
kereskedők, irodák látogatására kerestetik. 

Papirszakmából előnyben 
Ctm a kiadóhivatalban. 

Kárász ucca 14. Kárász ucca 14. 
Ékszer- és órauidoniígalnt megérkeztek. * Óriási választék. 

fl legkényelmesebb fizetési feltételek 
Csakis eisö minőségű árut tartok raktáromon. 
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