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A Délmagyarország 
sirandfiirdőfegyakciófának nagy sikere 

Tiszai slrandolás 35 fillérért, vasárnap! ujszegedl weekend 1 pcoflő 20 Alléiért 

A Dói magyaron tág szerdán bejelentett 
strand jegy-akciójának páratlan sikere már az 
első napon megnyilatkozott. A közönség azon-
nal felismerte az akdó kedvezményeinek Je-
lentőségét és már szerdán délelőtt igen so-
kan vették igénybe a kedvezményes jegyeket 

A Délmagyarország akciója azt Jelanti, 
hogy kévét pénzirt, olcsón, a legfőbb stran-
don enyhíthessék s nyarat a Délmang*rr>r*zdg 
olvasói. Akciónk elsősorban azoknak szól, 
akiknek s mai nehés gazdasági viszonyok 
között szűkségfik van az olcsó és jó nyári 
strandolásra. A Szegedi Partfürdővel történt 
megállapodásunk értelmében a DUmigyarory 

s a g olvasói SS filléres fsáért a fürdőn kivül 
a következő kedvezményeket kapják: moto-
ros 'átkelést odá-visiza és Vetkőző szekrényt. 
A kedvezményes jegyeket Aradiaccai kiidór 
hivatalunk árusítja. 

Felhívjuk olvasóink figyelmét a vasár- és 
ünnepnapi külön kedvezményre. Vasár- és ün-
nepnap ugyanis1' akciónkat kibővítettük. Egy 
pengő 20 fillérért a fenti kedvezményeken ki-
vül — tehát fürdésen, motoros átkelésen és 
vetkőző szekrényen kivül— ebédet is kap a 
kedvezmény igénybevevője. As Ízletes, kitünö 
week-end ebédet a nagystrand elismert ven-
déglője szolgáltatja Id. ¿V •* 

/ C* ^ 

H I 

Szerdán Szegedre horiáke J s n ^ 
a kommunista szervezkedéssel 
gyanúsított Bfinfy Ferencet 

Az orvosszakértök szerint FOssy László nem beszámlftiafó 9 , 
(A Détmagyarorszdg mankatOrsátát.) A rendőr-

ség által a kommunista.szervezted és ügyében ki-
adott körözéseknek sem volt eredményük Né-
Bánfy Ferenc neve is. Ez a gyanúsított azopban 
akkor mikor a landőrségt hivatalos közlemény 
megjelent nem volt « rendőrség foglyi. Bánfy 
érdekes körülmények között a napókban került 
a rendőrség kezére. 

Bánfy Ferene még a rendőrség közbelépése előtt 
eltűnt Szegedről, ugy, hogy amikor a többieket 
örj«étbe vették, Bánfyt sehoí sem találták. A ki. 
adott körözéseknek se mMlt eredményük Né. 
hány nappal ezelőtt a szegedi Járásbíróság előtt 
egy per folyt amelyben «terepeit egy Bánfy F«. 
renr nevű ember is. E l a Bánfy Ferenc mag If 
ieient a tárgyaláson, ahol az egyik detektív a 
legnagyobb meglepettesel felismert* benne a rég. 

óta keresett Bánfyt., A de'oktiv azonnal igazolásra 
szólította fel, majd beszállította a központi ügye. 
létre. Báüfy Ferenc, itt előadta, már régebben el. 
távozott Szegedről azért, hogy munkát keressen 
maginak valahol. Hódmezővásárhelyre ment és 
ott dolgozott egészpn addig, ameddig gyanútlan ul 
meg nem jelent a tárgyaláson. Kijelentett*, bogy 
nsm volt tudomás 0 arról, hogy k«res(k. Bánfy Y+ 
rencet is felszállították azután * budapesti főkapu 
tfnyságra, ahonnan szerdán reggel kisérték 1« Sze. 
gödre sz ügyészség fogházába 

A szervezkedéssel gyanúsítottak ügyében méi 
mindig nincs döntés. Mindössze annyi szivárgott 
ki, hogy a ' onosszakértők véleménye szerint passg 
László, aki faja (enne az egész szervezkedésnek, 
nem bestájnitható, Döntés a hét végére várható. 

A Tisza „ootya utasai 4 4 és az idegenforgalom 
(A Dttrrflgyaronzág munkatársát ót.) A tiszai für. 

dők vendégeinek nyári szórakozását minden éw 

t*n megrontja a tok szemét piszok éa állati 

tetem, amely zavartalanul uazik a Tiszán és bűzé. 

ve» sokszor tűrhetetlenné teazt a levegőt A közön-

ség teljesen jpgosa*t nanasza minduntalan felhang, 

zik, de az illetékes hatóságok nsm mucinak sem-
miféle halandóságot a« intézkedésre, nem gon-

doskodnak arrói, hogy megszüntessék azt az álla. 

potot, amely számos közegészségügyi veszedelmet 

rejt magában. Pedig csak néhánypengős áldozta, 
'ót tc egy kis figyelemről lenne sző. 

Szegeden régóta hangoztatják az Idegenforgalom 
jelentőségét. A szőks Tisza szüstös hull imai méltó 
heiytt foglaltak el a közigazgatási szónoklatok 
virág«» kertjében, fel is »használtatnak* minden 
lehető alkalommal mint hasonlatok és mint szó-
képelt, állítólag azzaf is tisztában van a város 
hatósága, hogy a Tisza mérhetetlen nagy kincse en-

nek a hegynélküli és erdónélküü vidéknek, de azért 

még sem történik semmi, hogy azt a kincset 

gyakorlatilag is hasznosítsák. A szegedlek val*. 

bogy megszokták a Tiszát olyannak, amilyen, hul-

ladékosnak, szeletesnek, csak akkor undorodnak 

ei tőle, amikor — éa ez bizony elég gyakran 

megtörténik közvetlenül érintkezésbe jutnak 

sz ár potyautasaival fürdőzés közben, az Idegerek. 

tőt azonban nem kivánhatja senki, h^^y szemet 

hunyjanak «zek felett a ketkmetltn Jelenségek 

felett és Szeged -ránt érzett önzetlen szimpátiából 

töltsék t t nyári szabadságukat és nehezen kare-

sett pénzüket. A tiszai potyautasok híre elterjedt 

mindenütt éa — amint a- eredmények mutatják 

— vonzó hatása az idegenekre nincs. 

Pedig végtelenül egyszerű lenne • megoldás 

Kétbárom munkanélkülit kellene odaállítani cső-

nakot őrként s Tisza és a Maros összefolyásához „ „ w l l c a u c i 

napi két-három pengős tiszteletdíjjal és azzal a | párnét őrizetbe vették. 

RIÁSI 
eredménvok a 

Luszftlg-féle lUraönHiáhban 
rendkívül ölesé és tartós anyag 

LUSZTIG IMRE Széchenyi 
sz. 

mandátummal, hogy fogfák kt még Szeged felett 

« vizek kertemetlen potyautasait. A fürdőszezonl 

legfeljebb négy hónapig tart, ezer pengőből tehát 

radikálisan meg lehetne oldani ezt az egyszer« 

feladatot. Erre azonban a városnak nincsen-ezetf 

pengője, akkor sincs, ha a megoldatlan faladal 

más uton.módon tízezres károkat okoz, 

Dr. Somogyi Szilveszter polgármester, amikor1 

érdeklődtünk nála ebben az ügyben, kijelentette! 

bogy nines péns a dóghalászok fizetésére 

— Hiszen nem nagy összegről van szó — tette 

azután hozzá —, az érdekelt fürdők és csőn-* 

házak megerőltetés nétkat összeadhatnék tekintve, 

bogy mégis csak az ő érdekűkről van elsősorban 

szó.. _ 

* Itt van a polgármester legsúlyosabb tévedés^ 

mert nsm  a szegedi fürdők és nem a szegcdi 

csónakházak érdekeiről van szó. A szegedi közőtw 

ség számára a Tisza jelenti agyszólván az egyet* 

lm arán üdülési lehetőséget tehát kénytelened 

elfogadni agy, ahogyan kapják A Tisza vizéneli 

tisztántartását az idegenforgatom, tehát a várói 

eminens érdeké követeti meg. A filléres vonatok 

idején a város súlyos százasokat költött « gye» 

gén megszerkesztett városismertető füzetekre, mert 

ugy vélte, hogy az idegenforgalom n»gy érdekeinek 

tesa vele szolgálatot. Ugyanénak százasokat áldo-

zott azért b, hogy a filléres gyors <itasatt Idegeiv 

vésető egyetemi hallgatók kalauzolják végi» a sz* 

ge<U érdekességek során. Ezt az áldozatot senki 

sem tartotta feleslegesnek, vagy megtakarithatón.iK, 

de még kevésbé tartanók feleslegesnek azt az áldo-

zatot, amelyet a város a Tisza Ustíántaftáviéri 

hozna mint ahogvan hoznia kellé-• 
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Elevenen temettek el 
Álsótanyán egy gyermekei 

(A Détmagyarorszdg munkatársától.) Az a l 
sótanvai rendiség kedden délelőtt névtelea 
levelet kapott, snelyban srra hívják fel s 
rendőrség figyelmét, hogy gyermekgyilkosság 
történi nemrégiben Alsótanyán. A levélirá 
megjelölt egy alsótanyai fölclmúvesisszonvt 
aki még május havában egy gyermeknek adott 
életet, de s gyereknek sehol semmi nyomé 
nincs. A rendőrség a névtelen levél alapján 
nyomozást indított és megállapította, hogy Mé-
száros Gáspárné alsótanyai földrtüvesasszOny-
nak május 30—22-ike kőzött gyermeke szü-
letett. A csecsemőt azonban az asszony « 
rendőrség embereinek nem tudta megmutatni 
A további nyomozás során azután rábukkan-
tak a gyermek sírhantjára. A kis sírt fel. 
bontva megtalálták a holttestet 

Az eddigi nyomozás szerint valószínűnek 
látszik, hogy a gyermek e1ei>enen került t 
sírba. Ezt a feltevést látszik támogatni ai 
S k ö r ü l m é n y is. ho^y a kisgyermek összeszo-

rított öklében főlddarnhkákat találtak. am! 

csak ugv kerülhetett oda, hogy az elevenen 
eltemetett gyermek haláltusájában belemar-

kolt a földbe. 

Mészáros Gáspárné kihallgatása során az-
zal védekezett, hogy a gyermeke hnlvn szü-
letett. A holttestei felboncoljdk, Mészáros Gás-

J O H N G I L B E R T és L E W I S STONE 
különleges témájú fllmrem*k*r 

Paris fantomja és az fltokhajó 
Belvárosi Mozlbar,. péntektől 

JEANETTE MacDONALD és MAURICE CHEVALIER 
legsikerültebb filmje a 

Királynő férje 
és Cowbolok é a banditák péntektől 


