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lövő hét eteménye a 
dr. Forrest» féle 

Beszélő, éneklő és zenélő film 
Nem gramofon! Nem r&dlA ! 
A film maga beszél! 
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A legújabb tervek sxeriM 
részvénytársasági alapon épitsk fel 

a városi strandfürdőt 
A részvények feléi jegyezné a város, a részvények másik fele a szegedi pénz-
intézeteknek és a közönségnek maradna — Fontos értekezleten foglalkoztak a 

városi strandfürdő ügyével 

(A Délmagyarország munkatársától.') Az 
lelmult év nyarán bukkant fel a városi strand-
fürdő építésének a terve, amely körül formá-
lis jelszóháboru keletkezett, amelynek az lelt 
a vége, hogy a nagy lelkesedéssel elkészített 
terveket eldugták a mérnöki hivatal egyik 
iratszekrényének a legbelső fiókjába. Az öt-
let eleinte mindenkinek tetszett, valaki azon-
ban kitalálta, hogy a vájros, mint erkölcsi tes-
tület nem csinálhat propagandát a férfiak 
iés nők közös fürdőzésének, amelyben r>a mo-
dern világszemlélet erkölcstelensége«, nyilat-
kozik meg és igy nagyhirtelen politikai kér-
dés lett a városi strandfürdőből. 

Azóta nem is beszélt Szegeden senki erről a 
kétségtelenül életrevaló tervről, amelynek élet-
revalóságát legjobban taaga a Tisza hátán ki-
fejlődött fürdőélet bizonyítja. A város közön-
sége nemre, társadalmi állásra és politikai 
felfogásra való tekintet nélkül a melegebb 
napokon ezrével lepi el az ujsziegedi partot 
és élvezi a vizet, a napfényt, a homokot. 
Divatba jött a Tisza és ebből a divatból csak 
haszna lehet a város közegészségügyének. 

Most, hogy olyan sok szó esik a szegedi 
Idegenforgalom fellendítéséről, 

ismét (elbukkanta városi strand-
fürdő kérdése 

és a jelek szerint egészen komoly kilátások 
lehetnek rá, hogy a tervek rövidesen meg is 
valósulnak. A mozgalom most kivételesen nem 
a városházáról indult ki, hanem a közönség 
köréből és felkeltette a kérdés a szegedi pénz-
intézetek érdeklődését is. A napokban már 
előkészitő értekezlet is volt ebben az ügyben 
és azon résztvett a város képviseletében dr. 
Pálfy József tanácsnok, a mérnöki hivatalt 
Kövér Tibor főmérnök, a strandtervek készí-
tője képviselte. Megjelent a megbeszélésen 
Kozma Ferenc, a Csongrádi Takarékpénztár 
vezérigazgatója és dr. Cserzy Mihály kama-
rai fogalmazó is. 

Kövér Tibor főmérnök magával vitte 

a strandfürdő gyönyörűen meg-
konstruált terveit 

is, amelyek még a mult évben készültek el 
és amelyek megnyerték az értekezlet részt-
vevőinek tetszését. 

Ezen a megbeszélésen a következő terv ala-
kult ki: A város ne egymaga vállaljon üzleti 
érdekeltséget ebben a kétségtelenül rentábilis 
vállalkozásban, hanem 

engedjen teret a szegedi pénz-
intézeteknek és a nagyközönség-

nek is, 
még pedig olyan formában, hogy a városi 
strandfürdőt részvénytársasági alapon épít-
tesse fel. A részvények felét jegyezze csak le 
a város, másik felének kétharmadát szívesen 
lejegyzik a szegedi pénzintézetek, a harma-
dik harmad megmarad a nagyközönség szá-
mára-

Kövér Tibor terveinek megvalósítása a hoz-
rávetőleges számitások szerint 

ötmilliárd koronába, négyszáz-
ezer pengőbe 

kerülnének, a városra léhát ebből mindössze 
kétszázezer pengő esne, a pénzintézetekre pe-
dig körülbelül száznegyvenezer pengő. Hat-
vanezer pengő értékű részvénynek a közönség 
körében való elhelyezése a pénzügyi szak-

értők véleménye szerint nem ütközik nehéz-
ségekbe. 

Az értekezleten dr. Pálfy József tanácsnok 
kijelentette, hogy eleinte nem gondolt komo-
lyan a városi strandfürdő építésére, most 
azonban, hogy megismerhette a terveket, be-
látja, hogy 

fontos és nagyszabású intézmény 
létesítéséről van szó, 

amely feltétlenül szolgálni fogja az idegenfor-
galom fellendítésének célját és amelyhez a 
város hatósága minden bizonnyal hozzájárul. 

Az előkészitő értekezlet végül is abban ál-
lapodott meg, hogy 

széleskörö propagandát indit a 
városi strandfürdő megvalósí-

tása érdekében, 
felkéri Kövér Tibor főmérnököt a részletes 
tervek és a pontos költségvetés elkészítésére, 
Pálfy tanácsnokát pedig arra, hogy .1 tervek 
elkészítése után tegye meg a szükséges elő-
terjesztést a tanácshoz. 

Kövér Tibor főmérnök, aki most kapóit meg-
bízást a polgármestertől a Taschler-telekrc 
építendő két munkáslakóház terveinek és költ-
ségvetésének, valamint a Szentgyörgy-uccai vá-
rosi bérpalota költségvetésének sürgős elkészí-
tésére, a strandfürdő terveit és költségvetését 
a legjobb esetben csak szeptemberben készít-
heti el és igy a kérdéssel valószínűleg csak az 
októberi közgyűlés foglalkozhat. 

A városi strandfürdő felépítésének propa-
gálói bíznak abban, hogy a Tisza uísziecedi 
partján már 

a jövő nyáron felépül a várost 
strandfürdő 

pompás háromemeletes és száz méter hosszú 
épülete, amely Szegedet az ország egyik leg-
szebb fürdővárosává varázsolja. Arról is sző 
van, hogy a strandfürdő számára esetleg uj 
mélykutat furat a város, amely meleg gyógy-
vízzel is ellátná a fürdőtelepet. 

Jislius 19-ési tartják meg a felszámo!ási tárgyalást 
a iárer-mafom csődiígyében 

(A Délmagyarország munkatársától.) A' 
Márer-malom fizetésképtelenségi ügyében — 
mint ismeretes — a szegedi törvényszék el-
rendelte a csődeliárás lefolytatását. Csődtö-
meggondnoknak a törvényszék dr. Dobay 
Gyula ügyvédet nevezte ki A tömeggondnok 
kinevezése ulán azonnal megkezdte az aktív 
vagyon felbecsülését és számba vette a hi-
telezőket is. A hitelezők közül 81-en Jelen-

lelték be követeléseiket, 
A szegedi törvényszéken dr. Molnár József 

csődbiró fulius 19-én tartja meg a felszámo-
lási lárgyalást. Julius 23-án kerül a esődvá« 
lasztmány elé tárgyalásra a kielégítésre váró 
hitelezők bejelentett követeléseinek ügye. A 
csődválasztmány a julius 23 iki tárgyaláson 
dönt abban a kérdésben, hogy a hitelezfík 
milyen kvótát kapnak. 

1 belügyminiszter 
kétszáznyolcvanszer pengőt vetett ki Szegedre 

rendőrségi hozzáfáriitás óimén 
nagy ö s s z e g miatt a jövő évben kevesebbet kövezhetünk, még kevesebbet csatornázhatunk, 

a világitás kiterjesztésére pedig aiig g o n d o l a t u n k " , — mondja a polgármester 
(A Délmagyarország munkatársától.) Jelen-

tette a Délmagyarország, hogy dr. Somogyi 
Szilveszter polgármester a belügyminiszter 
meghívására csütörtökön reggel Scultéty Sán-
dor főszámvevő társaságában Budapestre uta-
zott, hogy letárgyalja a város rendőrségi hoz-
zájárulásának kérdését. Mint ismeretes, az or-
szággyűlés törvényes fölhatalmazást adott a 
belügyminiszternek arra, hogy az államrend-
őrség fentartási költségeinek tizenöt százalé-
kát a jővő évtől kezdve átháríthassa a váro-
sokra. A belügyminiszter felhatalmazást ka-
pott arra is, hogy ezt az összeget tetszés sze-
rinti arányban ossza fel a városok között. A 
városok kongresszusa hiába tiltakozott ez el-
len az ujabb megterhelés ellen, a kormány 
azzal érvelt, hogy a vidéki rendőrségek álla-
mosítása előtt a városokat terhelte a saját 
rendőrségük fenlartásának teljes összege és 
igy ujabb teherről nem lehet beszélni. Ezzel 
szemben a helyzet az, hogy 

a városokra a rendőrség államosítása 
óta nagyon sok uj terhet hárított már 

át az állam 
és ezek a terhek messze felülmúlják a rend-
őrség fentartásának egykori költségeit anélkül, 
hogy a városi jövedelmek számottevő mér-
tékben emelkedtek volna. 

A csütörtöki értekezletnek már csak formai 
jelentősége és jellege volt. A belügyminiszter 
a városokra eső rész felosztásának végleges 
tervét terjesztette elő, amelynek meíjváltoz-
tatására nem is volt remény. 

9 legnagyobb r é s z természetesen S z e -
gedre és Debrecenre jujott. Mindkét 
városra a belügyminiszter k é t s z á z -

nyolcvanezer pengőt vetett ki. 
Az érdekelt városok képviselői tiltakoztak ez 
ellen a túlzott megterhelés ellen. 

A szegedi polgármester a költségvetés té-
teleivel bizonyította, hogy 

Szeged nem birja el a megterhelés' 
nek ezt a nagy mértékét. 

Hivatkozott a polgármester arra, hogy a tria-
noni békeszerződés határvárossá tette Szegedet, 
amely teljes Hinterlandját elveszitette és hi-
hetetlen nagy áldozatokat kell most hoznia 
kereskedelmi ós inari forgalmának fientartá-
sáért. 

fl városrendezés égetően sürgős prob-
lémáinak megoldására már nem is 

jut tedezet a rendes bevételekből. 
Ez az érvelés azonban hiábavalónak bizo-

nyult. 
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