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Asz olvasó rovata 
Igen tisztelt Szerkesztő url B. lapjának vezér-

cikkeiből jól esett olvasni, hogy a Délmaggaror-
szág állandóan kifejezést ad a szembetűnően té-
ves városi gazdálkodásnak. Hasznos dolgokra nincs 
pénze a városnak, de céltalan ünnepeltetésekre, 
jubileumokra, bankettekre könnyen kiadják a 
pénzt Újszeged ezért marad vilácitatlan, a járdái 
ezért járhatatlanok, vize ezért nincs és ezért mu-
tat ázsiai képet Szeged külvárosa. Fenn az ernyő 
nincsen kas, ez a mi mentalitásunk és ez meg-
nyilvánul az egész vonalon. A fogadalmi templom 
harmoniumjára nincs fedezet, kulturális célokra 
nincs fedezet és semmire sincs fedezet, ami Sze-
ged fejlesztését volna hivatva előmozdítani, mert 
a »fedezethet másra használják. 

Most várjuk majd szeptemberre a sok idegent 
fgen nagyszabású program van készülőben, ami-
lyent e város még nem látott Itt is az ideje, 
hogy kiemeljük Szegedet az ismeretlenség homá-
lyából, ha már ennyi pénzt áldoztunk a foga-
dalmi templom, Templom-tér, egyetem stb. cél-
jaira. Ezek mi-id alkalmasak arra. hogy idevonz-
fcák a külföld érdeklődőit s megvan minden adott-
ság arra, hogy igen nivós műsorral tegyük a kül-
földiek előtt emlékezetessé ezt a pár napot. Ün-
nepi játékok a templom-téren, kizárólag magyar 
művészekkel, (ha külföldön is élnek, például Né-
meth Mária, Pataky Kálmán, Alpár Gitta stb.), 
talán egy ország se bővelkedik ilyenekkel annyira, 
mint rri Dohnányi, Hubay, Kodály, Bartók, mind 
világmárkák, Léhnerék, Veesey, S; i^eti és kit so-
roljunk még fel, Istenem, ha ez nem Magyarorszá-
gon volna, mit tudnának ebből 1-i'iozni. De mutassa 
most meg Szeged, hogy itt is tudnak valamit. 
Móra Ferenc kiásott kincsei Angliából és az Új-
világból is vonzanának ide tudósokat ha kellően 
propagálják az ittlevő értékes leleteket, de ezt 
már most kell kezdeni, amij van idő. Kapcsol-
junk össze mindent erre a pár hétre. Templomava-
tás, orgonabemutatás, órajáték, muzeumi kin-
csek feltárása, stb. — akkor lesz itt forgalom és 
Szeged bevési magát az idegenek emlékezetébe 
annyira, hogy megismétlődik majd az idegenjárás. 

De minderre természetesen előre kell készülni 
és főleg jól felkészülni. Ennyi embert fogadni 
kell tudni, elhelyezésükről kellően gondoskodni, 
a várost rendbehozatni és nem világitatlan, rossz 
járdáju Újszegedet bemutatni, hanem ellenkezőleg, 
»Nagyszeged« és »Szeged-Fürdőváros« jellegét meg-
fetelően kidomborítani, Tiszapartját rendbebo a'ni, 
fürdőinket, strandunkat és minden kincsünket fel-
tárni, hogy lássa ország-világ népe, mi is az a Sze-
ged, amelyért annyi pénzt áldozott a szegedi 
polgár. 

Különösen hangsúlyozzuk, hogy már most kell 
kezdeni a program összeállítását, nehezebb fel-
adat ez, mint elképzelik, ennek összeállitásánál 
ne a protekció, hanem a rátermettség érvénye-
süljön, fogjon össze minden tényező ennek meg-
valósításában, mert ha ez is rosszul sikerül, ak-
kor vége sok mindennek. Ne a rosszul alkalma-
zott takarékosság érvényesüljön ezen a téren,, mert 
a város hírnevén kivül nagy gazdasági jelentősége 
is van annak, hogy jól vagy rosszul sikerül-e 
a szeptemberi program. 

Tisztelettel: SDectator. 

Rendőröket a tavakhoz 
Tisztelt Szerkesztőség! Közeledik a nyár, 

vele jön a hőség is. Ekkor kezdődik a kül-
városokban a gyakori tilosban való szabad-
fürdés is. Arra kérem a tek. Szerkesztőséget, 
hogy az illetékes hivatalt kérje fel a tilosban 
fürdőzők ellenőrzésére és megbüntetésére. Lá-
tom ugyanis, hogy a rókusi állomásnak ugy 
a városfelőli oldalán, mint az Aigner-telepi 
oldalon elterülő tavakban, mióta kis meleg 
van, számosan fürdenek. Különösen pedig a 
Szatymazi-ucca végén lévő tóban, amely szinte 
tömve van 8—12 éves iskolásfiukkal, akik ter-
mészetesen nem tudnak úszni. Megtörtént pl. 
hogy egy 10 éves fiúnak majdnem végzetessé 
vált a tilosban való fürdés. A Szatymazi-uccai 
tóban fejest ugrott ez a kis fiu és a vízben 
egy terméskő volt, amelybe belevágta a fejét 
és súlyos fejbőrrepedést kapott. A fiu az 
ülés folytán elszédült, eszméletét vesztette és 
ha társai nincsenek segítségére, ott fullad meg 
a kis fiü. Jön akkor az igazságszolgáltatás és 
kérdőre vonja a szülőt gondatlanság miatt. 

Kérdem, hibás-e a szülő? Az egyik esetben 
a fiúnak apja nincs, az anyja reggeltől estig a 
gyárban^ dolgozik, igy a íiu felügyelet nélkül 
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jár-kel. Másik eset, otthon van ugy az anya, 
mint az apa, a fiu csak a ház elébe kéredz-
kedik és mi történik ezután: a fiu eltűnik és 
kint fürdik a Buvár-tón, ahol sdntén meg-

történt a fent emiitett, majdnem végzetessé 
váló baleset. Ha e tavak mellett olykor-olykor 
rendőr cirkálna, nem lenne tilosban fürdőző. 

Tisztelettel: N. I. 

Punlk&sál uíán meglzeszdilc 
asz algyői csaiorna épiíéséi 

A sánáorialvai szakasznál kezdik el a munkái 

(A Délmagyarország munkatársától.') Dr. 
Farkas Béla Csongrádmegye főispánja és dr. 
Csergő Károly alispán tegnap Szegedre ér-
keztek és dr. Somogyi Szilveszter polgármes-
terrel, mint a szegedi ármentesitő társulat 
elnökével és Papp István igazgató-főmérnök-
kel tárgyaltak a dorozsma—algyői ármente-
sitő csatorna épitése ügyében. Bejelentették, 
hoqv Szentesen. Mindszenten és Csongrádon 
igen sok a munkanélküli kubikos, akik eddig 
azért várakoztak türelemmel, mert azt hitték, 
hogv az ármentesitő társulat csatornaépíté-
sénél munkához jutnak. Miután a kormány 
megszavazta az ármentesitő társulat számára 
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a kért állami hozzájárulást és a munkát rö-
videsen megkezdik, Farkas főispán azt kérte, 
hogy az ármentesitő társulat mindhárom 
helyről száz-száz kubikosmunkást alkalmaz-
zon a munkánál . 

A társulat vezetősége közölte Csongrád-
megye képviselőivel, hogy a kívánság telje-
sítéséről egyelőre szó sem lehet, mivel kez-
detben és elsősorabn szegedi és dorozsmai 
munkásokat alkalmaznak, később azonban, 
amikor a munaktér kibővül, szükség lesz a 
csongrádmegyei munkásokra is, de nem olyan 
arányban, mint ahogyan azt a megye veze-
tősége kívánja. 

A csatornaépítést valószínűleg pünkösd üfán 
azonnal megkezdik. Papp István igazgató-fő-
mérnök szombaton felhívta telefonon a föld-
mivelésügyi minisztériumot és aziránt érdek-
lődött, hogy a pénteki minisztertanács el-
rendelte-e a már megszavazott állami hozzá-
járulás és a kedvezményes államkölcsön ki-
utalását Azt a választ kapta, hogy a minisz-
tertanács foglalkozott a dologgal és ugy dön-
tött, hogy a jövő héten kiutalja a szükséges 
összegeket. A pénz szerdán vagy csütörtökön 
már meg is érkezik Szegedre, tehát a munka 
megkezdésének semmi akadálya sincsen. 

Szombaton összehívják ismét az ármentesitő 
társulat közgyűlését és pünkösd után meg-
kezdik a munkát, még pedig a csatorna sán-
dorfalvai szakaszán és onnan haladnak kelet 

Jelé, az alüyő; szakasz felé. 


