
I. 1 

A városi költségvetés 
és az egyesületek segélyösszege 

A belügyminiszter rendelete nélkül nem űzethetik ki a segélyekel 

(A Délmagyarország munkatársától.) Szeged 
ide! költségvetését még december közepén letár-
gyalta a belügyminisztériumban, a város kép-
viselőinek részvételével a miniszterközi bizott-
ság, de a belügyminiszteri jóváhagyás mind a 
mai napig nem érkezett meg Szegedre. Így 
tulajdonképen ex-lexben lenne a vtros, en-
nek azonban semmiféle komolyabb jelentősége 
nincs, mert érvéryben van az a, generális 
kormányrendelet, amely fölhatalmazást ad a 
városoknak, hogy a költségvetés jóváhagyásától 
függetlenül Is gazdálkodhatik az ólmait évi 
költségvetés által megszabott keretek között-

A jóváhagyó rendeiet kiadásiak késedelmes-
sége azért mégis okoz 

kisebb-nagyobb zavarokat 
Van ugyanis a költségvetésnek néhány olyan 
tétele, amely ellen a miniszterközi bizottság1-
nak kifogása volt és amelyet a belügyrninlszj-
ter semmiesetre sem hagy változtatás nélkül 
jóvá. A változtatás módját és mértékét azonban 
csak a jóváhagyó rendeletében fogja közölni 
a város hatóságával. Ilyen tétel például a kü-
lönböző intézmények, egyesületek és mozgal-
mak segélyezésére megszavazott összeg. A mi-
niszterkőzi bizottság kimondotta, hogy erre a 
célra az uj költségvetés keretében sem költ-
het többet a város, mint amennyit a mult év-
ben költött, de azt nem mondotta ki, hogy 

milyen módon hajtsa végre a város a reduk-
ciót A végrehajtásnak két módja lehetséges. 
Az egyik az, hogy a mult évi költségvetésben 
meghatározott segélyösszegeket változatlanul 
hagyja és az uj célokra megszavazott össze-
geket törli a költségvetésből, vagy pedig min-
den tételt meghagy, csupán az összegeket csök-
kenti valamennyinél arányos alapon. 

Több egyesület és intézmény, • 
amely szerepel a listában, már az uj esztendő 
legelején folyamodott a városhoz a segélyősz-
szeg kiutalásáért. Ezeket a sokszor valóban 
sürgős kérelmeket a város hatósága nem tel-
jesíthette és igy akaratlanul is kellemetlen 
helyzetbe hozta az érdekelt intézményeket, 
vagy egyesületeket Ezeknek a segélyösszegek-
nek a kifizetésére még sem kerülhet hamarabb 
sor, mint akkor, ha majd megérkezik a bel-
ügyminiszter rendelete. Ez a rendelet szabja 
majd meg, hogy milyen módon kell a város-
nak végrehajtania a segélyredukciót. 

Szeged a vidéki magyar városok között 
aránylag még a legkedvezőbb helyzetben van, 
a belügyminisztérium ugyanis Szeged költségve-
tését tárgyalta le legelőször. Debrecen költ-
ségvetésének miniszterközi tárgyalására például 
csak most kerül sor és igy Debrecen lénye-
gesen később iut a költségvetés jóváhagyá-
sához. 

Tervek a városi strandfürdő 
felépítéséről 

(A Délmagyarország munkatársától.) A sze-
gedi városházán nagyon biznak abban, hogy 
rövidesen megérkezik a gázgyári szerződés jó-
váhagyása és igy a gázgyár kifizeti azokat az 
összegeket, amelyeknek kifizetését a szerződős 
jóváhagyása azonnali hatállyal esedékessé teszi. 
Megkapja a város azt a közel hétszázezer pen-
gőt, amelyet a közgyűlés már a költségvetés 
bevételei közé sorozott, hogy helyreállítsa a 
a város pénzügyi egyensúlyát, megkapja azt 
az egymillió négyszázezer pengőt is, amelyé-
nek felhasználásáról még nem határozott a 
törvényhatósági bizottság. 

Ez a kérdés most már függőben marad 
mindaddig, amig a gázgyár ki nem fizeti a 
közel másfélmillió pengőt; a polgármesternek 
az a szándéka, hogy a gázgyári szerződés 
jóváhagyása után összehívja az illetékes szak-
bizottságokat, letárgyaltatja az előre elkészí-
tett javaslatokat és az egész ügyet a lehető leg-
sürgősebben a közgyűlés elé terjeszti döntés 
végett 

Az 1,400.000 pengő felhasználására rengeteg 
terv és javaslat merült fel. Ezeket mind ösz-
sze gyűjtik és kiválasztják közülük a legmeg-
felelőbbeket. A felmerült tervek között egyike 
a legérdekesebbeknek a városi strandfürdő ter-
ve. Az eredeti elgondolás az volt hogy a 
városnak a Tiszán kellene felépítenie a modern 
strandfürdőt megfelelő állandó jellegű épüle-
tekkel, terraszokkal, kabinházakkal. Ujabban 
rájöttek, hogy ez a megoldás nem szolgálja 
a célt, mert a Tisza ilyen állendó jellegű fürdő 
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építésére nem alkalmas. Igy merült fel az a 
terv, hogy ártézl vizzel táplált modern strand-
fürdőt kellene épiteni, még pedig ugy, hogy 
a Tisza és az állóvlzi strand között szoros ösz-
szeköttetés legyen, hogy a fürdőközönség ké-
nyelmesen választhasson a Tisza vize, vagy az 
ártézi vízzel táplált medencék között. 

A terv szerint a strand medencéinek táp-
lálására ugyanazt $ közel ezer méter mély-
ségben fekvő vtzreteget fúrnák meg, amely 
a gőzfürdő mélykutján keresztül szolgáltatja 
a forró vizet és Így a szegedi fürdőszezont lé-
nyegesen meghosszabbithatnák vele. A meleg-
vizű strand helyét az ujszegedl parton jelöl-
nék ki, a közúti hid és a Bertalan emlék közötti 
részen. Itt csak az az akadály, hogy ezek a 
területek magánkézben vannak és "Így előbb 
a szükséges telkeket kellene megszerznle a vá-
rosnak, ami azonban leküzdhetetlen akadályt 
nem jelent. 

Mint ismeretes, a belügyminiszter ismételten 
felajánlotta a városnak a szerb-bánáti inter-
nátus épületét, amely az Ismert körülmények 
között igen olcsón megszerezhető. Ezt az épü-
letet modern szállóvá, vagy penzióvá lehetne 
átalakítani, amely szintén hozzátartozhatna a 
fürdőüzemhez. Kétségtelen, hogy az igy meg-
oldott berendezkedés nagy szolgálatokat fenne 
a város idegenforgalmának és állandó jellegű 
fürdőéletet teremthetne Szegeden. 

A Délmagyarország munkatársa kérdést in-
tézett az ügyben dr. Somogyi Szilveszter pol-
gármesterhez, aki a következőket mondotta: 

— A közgyűlés fogja meghatározni, hogy a 
gázgyártól járó összegeket milyen célra kivánja 
felhasználni. Minden felmerült javaslatot a köz-
gyűlés elé terjesztek, hogy az összes lehetőségek 
ismeretében alakulhasson ki a döntő elhatározás. 
A városi strandfürdő tervét szépnek és hasznos-
nak tartom, mert tudom, hogy egy fejlődni 
kívánó modern városban milyen nagy sze-
repe van a jó fürdőnek. Ezt a tervet is a 
közgyűlés elé terjesztem és a közgyűlésre bí-
zom a döntést A magam részéről csak öröm-
mel venném tudomásul, ha a közgyűlés ezek-
nek a strandterveknek a megvalósítását is el-
határozná. 

Egy horvát parasztpárti vezér 
támadása Sándor király ellen 

London, január 3. A horvát parasztpárt ve-
zértitkára, Krnjcvics, a „Manchester Guardian"-
ban sulvos vádat emel Sándor jugoszláv király 
diktatúrája és a horvát lakosság elnyomása el-
len. Ezzel kapcsolatban üdvözli az angol sajtó fej-
tegetéseit, amely Anglia és Franciaország közbe-
lépését követelte. Régebbi ígéreteivel ellentétben 
— mondja a horvát politikus, — Sándor király 
Nagyszerbia megteremtését tartja szem előtt és 
a „Jugoszlávia" elnevezés csupán a külföld fél-
revezetésére szolgál. Pártatlan külföldi szemlélők 
megállapították, hogy a Horvátországban alkal-
mazott módszerek rosszabbak még azoknál is, 
amelyeket valamikor a régi Törökország alkal-
mazott. Sándor király megszegte esküjét — mond-
ja a nyilatkozat — és a nép előtt elvesztette po-
litikai és erkölcsi tekintélyét. Horvátország és 
Szlovénia politikai vezérei határozottan rosszal-
ják a király pánszerb politikáját, mig Ószerbia 
politikusai egyetértenek vele. 

Elfogták az ácsi gyilkost 
Oyőr, január 8. Az elmúlt héten Acs köz-

ségben történt gyilkosság ügyében ma fordulat 
történt. A csendőrök elfogták és a győri 
ügyészség fogházába vitték Varga Ferenc 27 
éves csavargót, akit azzal gyanúsítanak, hogy 
ő ölte meg Bédl Mária magánzónőt. Varga 
tagadja a gyilkosságot, bár beismerte, hogy a 
kérdéses napon koldult a községben és az egyik 
házban káposztát kapott ebédre. A csendőrök 
felszólítására Varga ezt a házat nem tudta meg-
mutatni. A nyomozás során megállapították, 
hogy Varga Ferenc a gyilkosság napján több 
házban kéregetett, a legtöbb helyen kopog-
tatás nélkül nyitott be a lakásba és ha ott 
asszonyt talált, az iránt érdeklődött, hogy van-e 
még valaki otthon. Valószinüleg Igy jutott be 
Bédi Mária lakásába Is és miután a csavargó' 
meggyőződött arról, hogy az idős asszonyi 
egyedül van, az éléskamrában lévő fejszével 
agyonütötte a magánzónőt, majd felforgatta 
a szekrényt. Valószínűleg a gyilkos nem vitt 
magával semmit, mert munkájában megaka-
dályozta az a kisleány, aki a gyilkosságot fel-
fedezte. A csendőrség a vizsgálati fogság elren-
delését indítványozta a törvényszék vizsgáló-
birájának. 

A vérző Délamerika 
Bolívia, Paraguay, Peru, Brazília 

Buenos Ayre*, január 3. A Grand Chaco vidé-
kén újból fellángolt a harc a bolíviai é* paraguayi 

csapatok között Mindkét fél részéről győzelmet 
jelentenek. A La Pazból érkező bolíviai jelenté« 
szerint Duarte határmemti erődnél sikerült lesze-
relni a paraguayi osztagok nagy offenzíváját és 
visszavonulásra kényszeríteni az ellenséget. 'Az 
Assunoionból érkező tudósítások ennek pontosan 
a« ellenkezőjéről számolnak be és megállapítják, 
hogy a bolíviai csapatok Duarte közelében meg-
semmisítő vereséget szenvedtek. 

Az utóbbi napokban a háborúi veszedelem 
egyre fokozódik Délamerikábam. Hir werirat a 
kolumbiai csapatok is megkezdték akciójukat Pe-
rn ellen. A kolumbiai kikötőkbe egyre-másra ér-
keznek a csapatszállító hajók, amelyeket a kolum-
biai kormány legutóbb vásárolt Frandaorsaág-
ban. A parai kikötőt a hajók nagy része hétfőn 
más monarchista, akik tevékeny részt vettek a 
rom ujabb csapatszállító hajó megérkezését vár-
ják. 

Nem nézik tétlenftl az eseményeket BrasfHá-
ban som. Rio de Janelróban a tábornoki kar és 
ai admiralitás vezetőinek jelenlétében kísérlete-
ket hajtottak végre kizárólag braziliai nyers-
anyagokból készült mérge«, fojtó és könnyfa-
kasztó gázokkal. 
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