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Vasárnap a detektívek »erkölcsrendészeti 
megfigyelést« tartottak a strandon, — 

utána a tiszti főorvos félig mezítelenül közegészségügyi razziát tartott 
(A Délmagyarország munkatársától.) Vasár-

nap a zsúfolt strandokon ismét megvizsgálták 
az erkölcsöket. Ennek a »razziának« azonban 
inkább már csak megfigyelési jellege volt. A 
kora délutáni órákban két detektív jelent meg 
a homokon és a strandok felügyelőivel meg-
tekintették a fürdőző hölgyek és urak fürdő-
ruháit. 

A detektíveknek kifogásolni valójuk 
nemigen akadt. 

Néhány hölgyet udvariasan figyelmeztetlek és 
csupán egy u r szegült ellen a felszólításnak, 
aki nem akarta felvenni felsőtrikóját. De a 
renitens u r is deferált végül a parancsszerü 
•kívánságnak és trikóiát felvéve strandolt to-
vább. 
!' Alig vonult el azonban a megfigyelési raz-
izia, a nagystrandon tartózkodók legnagyobb 
meglepetésére motorcsónak kötött ki a mólón, 
amelyből dr. Wolf Ferenc városi tiszti főor-
vos szállt ki egy szolgálatban lévő rendőr kí-
séretében. 

1 A tiszti főorvos felső trikó nélkül je-
lent meg a fürdőzők között. A teljes 
mezítelenségét csupán egy kis fekete 

nadrág óvta. 

'A főorvos furcsa megjelenésére a strand höl-
gyei tiltakozó küldöttséggel járultak a főor-
vos elé-

Dr. Wolf, aki közvetlenül a »megfigyelési 
razzia« után jelent meg a strandon, csak ne-
vetve legyintett kezével: 

— Komolytalan az egész erkölcsrendészeti 
heccelődés! — mondotta. Nézzék meg a kül-
földi fürdőhelyeket! 

És már ment tovább. Közegészségügyi raz-
ziát tartott, megvizsgálta a strandok mentő-
szekrényeit. Láttára a férfi fürdőzők közül 
többen levetették felső trikójukat. Több meg-
jegyzés is elhangzott. 

— Ha a tiszti főorvosra nem vo-
natkozik a kötelező fürdötrikó, akkor 

reánk sem, 
— mondották többen. 

'távozása után a strandok ezrei még so-
káig tárgyalták a tiszti főorvos általános fel-
tűnést keltő megjelenését. 

A »megfigyelési razziával« kapcso'atban kér-
dést intéztünk dr. Borhola Jenő rendőrtaná-
csoshoz, a kapitányság helyettes vezetőjéhez, 
aki kijelentette, hogy az erkölcsrendészeti meg-
figyelés kielégítő eredménnyel végződött. Az 
ellenőröknek komoly kifogásuk egyetlen eset-
ben sem akadt. 

— A megfigyelési razziára azért volt szük-
ség — mondotta —, mert a rendőrséghez 
többrendbeli panasz érkezett olyan férfi stran-
dolók ellen, akik felső trikó nclkül fürdenek. 
Panasz volt arra is, hogy a strandokon ke-
rékpároznak, sőt motorkerékpárral közleked-
nek a fövényen. Vasárnap azonban ilyen 
rendellenességeket nem tapasztaltunk. 

Dr. Wolf Ferenc tiszti főorvos feltűnő 
strand jelenéséről hivatalos jelentés nem ér-
kezett a rendőrséghez. 

Minisztériumi gyorsasági rekord 
a Boldoposszony-sugáruti kisa-

látitások ügyében 
flz Eötvös-kollégium számára a legrövidebb 
időn belül megindítják a kisajátítási eljárást 

(A Dél mag y mország munkatársától.) Né-
hány nappal ezelőtt értesítette a belügymi-
niszter a város hatóságát, hogy az Eötvös-
kollégium számára kiszemelt Boldogasszony* 
sugáruti telek kisajátítására vonatkozó köz-
gyűlési határozatát jóváhagyta és pártoló!ag 
terjesztette át a kereskedelmi miniszterhez a 
kisajátítási jog engedélyezése végett. Hétfőre 
megérkezett a kereskedelmi miniszter értesi-" 
tése is. amely szerint a miniszter a városnak 
megadta a jogot a négy Boldogasszony-sugár-
uti ingatlan kisajátítására, ami a kormánv-
hatósági ügyintézés történelében szinte párat-
lanul álló gyorsasági rekordot jelent. Eddig 
legalább is hosszú hónapokba telt, amig egy-
egy közgyűlési határozat megjárta a minisz-
tériumokat és elintézve visszakerült a vá-
roshoz. Most néhány nap alatt megkapta a vá-
ros azt, amiért ezelőtt hónapokig kellett ki-
lincselnie, ' felirogatnia a minisztériumokhoz. 
Ennek a boszorkányos gyorsaságnak valószí-
nűleg az a magyarázata, hogy maga a kul-
tuszminiszter sürgette meg az-akta elintézé-
sét mind a két mir.isztériumlmn és igv soron-
kivül bírálták felül ugy a belügyminiszté-
riumban, mint a kereskedelmi minisztérium, 
ban a közgyűlés határozatát. 

A kereskedelmi miniszter engedélye, alapján, 
most a lehető legrövidebb időn belül meg-
indul a kisajátítási eljárás, amelynek lebonyo-
lítására a közigazgatási bizottság albizottsága 
illetékes A város hatásága párhuzamosan a 
kisajátítási eljárással, tárgyalásokat kezd az 
érdekelt ház- és telektulajdonosokkal és ab-
ban az esetben, ha sikerül a békés megegyezés, 
akkor a biróság igénybevétele nélkül szerzi 
meg a négy lelek tulajdonjogát és ad ja azt 
át a kultuszminiszternek, aki viszont állítólag 
még ebben az évben lebontatja a telkeken 
lévő épületeket és megkezdeti az Eötvös-kol-
légium építését- A kollégium, amely a DMKE-
palotával szemben, a Boldogasszony-sugárut 
és a Gizella-tér közötti saroktelektömböt fog-
lalja ma.jd el, valószínűleg a jövő év őszén 
kerül tető alá. 
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Az olvasó rovata 

Több autóbuszt a strandra 
és olcsóbb viteldíjat! 

Igen tisztelt Szerkesztő url B. l ap jában meg-
jelent strandriporltal kapcsolatban engedje 
meg, hogy ar ra kérjem, szíveskedjék b. lap-
jában propagandát kifejteni aziránt, misze-
r in t a város hutó ága legalább a strandszezon 
idejében negyedóránként indítson autóbusz-
járatot a strandra és mérsékelt viteldijat szá-
mítson fel, mert a jelenlegi állapot tartha-
tatlan. 

Félóránként indul egy-egy kocsi, a viteldíj 
pedig 24 fillér (a világ legdrágább jármüve!'). 
Ezt nem birja ki az átlagos jövedelmű polgár, 
kivált ha néhány gyermeke is van, már pe-
dig Szegednek eminens érdeke, hogy a sok 
beteg, tüdővészes gyermek legalább a nyári 
hónapokban erőt merítsen a nap áldásos suga-
rától és a Tisza hűsítő vizétől. Ennyi áldo-
zatot elvárhat a közönség a város hatóságá-
tól, mely egyébként úgysem lesz semmit a 
viziélet fejlesztése érdekében, noha ez volna 
egyik főtényezője annak, hogy a tüdővfez és 
egyéb tömegbetegségek ellen védekezzünk. A 
sok ankét és bankét helyett több praktikumot 
kérünk. Tisztelettel: Hálás előfizető. 

fl spanyol király Párisban 
Paris, juüus 22. A spanyol király, aki néhány 

hétig Angliában tartózkodott, ma délután három-
negyed 6 órakor luxusvonatán Párisba érkezett. 
Az uralkodó két-három napig fog a fővárosban ma-
radni. 

Hódmezővásárhelynek nem kell 
egységespárti örökös tag 

|A közgyűlés mind a négy esetben leszavazta a kandidáló bizottság kormánypárti 
javaslatát 

(A Délniagyarország hódmezővásárhelyi tu-
dósítójától.) Hódmezővásárhely törvényható-
sági bizottsága hétfőn délután rendkívüli köz-
gyűlést tartott, amelynek tárgysorozatán az 
tuj közgyűlés négy örökös tagiának megválasz-
tása szerepelt. 

A választásból azonban nem lett sem-
mi, mert a kandidáló bizottság pro-
nonszirozolt egységespárti jelöltjeit a 
közgyűlés nagy többsége nem válasz-

totta meg. 

r A rendkívüli közgyűlést heves harcok előz-
ték meg. A főispán és a polgármester által 
kinevezett kandidáló bizottság először a meg-
választható négy örökös tagsági helyre há-
rom egységespárti jelöltet akart állítani és 
csak egy ellenzékit, Kun Béla országgyűlési 
képviselőt, a vásárhelyi függetlenségi párt ve-
zérét. A függetlenségi párt azonban nem fo-
gadta el ezt a megoldást, azt követelte, hogy 
a négy örökös tag közül 

íegalább kettő legyen ellenzéki, 

a másik kettő akár egységespárti is lehet. 
'Hosszas tárgyalások indultak meg, amelyek-
nek azonban nem volt eredménye. A kandi-
lidáló bizottság ismét összeült és most mál-
lótokban ejtette meg a jelöléseket, amelyek-
éről csak a közgyűlésen szerezhetett tudomást 
|ta/. ellenzék. 

A kandidáló bizottság azt javasolta, hogy a 
^közgyűlés 

Ernyeg Istvánt, a vásárhelyi egységes 
párt elnökét, dr. Genersich Antal 
egészségügyi főtanácsost, a kormány-
párt egyik vezető tag iá', Lázár Lajos 
kormányfőtanácsost és Temesváry 

Imre egyséyespártí képviselőt 
•válassza meg a rendkívüli közgyűlés. 

A kandidálás nagy meglepetést kelteti a 

közgyűlésen. Az ellenzék cvofsan összeállí-
totta és 

beadta a névszerinti titkos szavazás 
elrendelését kérő ivet, 

amelynek alapján az elnöklő Mokcsay Zoltán 
főispánnak. el kellett rendelnie a névszerinti 
titkos szavazást. 

A szavazásnak meglepő eredménye volt 
Ernyeg Istvánt 6i szavazattal 53 elle-
nében, dr. Genersich Antalt 62 sza-
vazattal 4-1 ellenében, Lázár Lajost 
66 szavazattal 44 ellenében és Temes-
váry Imrét 66 szavazattal 42 ellenében 
a közgyűlés nem választotta meg az 

uj közgyűlés örökös tagjaivá. 
Az ellenzéki pártok egységes sikraszállása 

tehát megakadályozta az egységes párt ak-
cióját és lehetetlenné tette, hogy az egységes 
párt jelöltjei örökös tagokként jussanak be 
az u j közgyűlésbe. 

Mivel az u j törvény felhatalmazza a régi 
közgyűlést, hogy a rája eső örökös tagsági he-
lyek közül annyit töltsön he, amennyit akar, 
valószínű, hogy Vásárhely régi közgvülése ez-
zel a hétfői határozattal lemondott arról, hogy 
egyetlen örökös tagot is válasszon az u j köz-
gyűlésbe, amely igy a törvényben meghatá-
rozott valamennyi örökös taasási helyet egy-
maga töltheti be. 

A két vízipóló válogatott 
egymás ellen 

Budapest, juüus 22. Az A. és B. vízipóló válo-
gatott csapat ma este háromnegyed 7 órakor mér-
kőzött a Császár-fürdőben. A B. csapat négy gól 
előnnyel indult. A mérkőzést 7:3 arányban az .4. 
csapat nyerte. Mindkét csapat kiváló játékot mu i 
tátott, úgyhogy augusztusban a vízipóló tornára a ! 
magyar csapat a legjobb esélyekkel indul. 


