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Idegenforgalom 
és a tiszai strand 

Kaptak ar alábbi sorokat: 
Mélyen tisztelt Szerkesztőség! A Délmagyar-

országban közölt figyelemreméltó indítvánnyal 
kapcsolatban méltóztassék megengedni, hogy 
a polgármester úrhoz a következő kérdéseket 
intézzem: 

Milyen alapon állapította meg a polgármes-
ter ur, hogy az „ország egyetlen városának 
sincs olyan szép nagy folyóvízi strandja, mint 
Szegednek és hogyha ezt mégsem látogatják, 
akkor talán nem is kivánja ezt a közönség? 
Honnan állapítja meg a polgármester ur, hogy 
a folyóvízi, vagy az ártézi strandfürdő kivána-
tosahb-e? Látta-e a polgármester ur a buda-
pesti, esztergomi, győri, pozsonyi stb. strando-
kait, vagy az — újvidéki, belgrádi, zágrábi 
strandokat, melyek mind folyóvíz mellett van-
nak é® ha látta, vájjon akkor is fenntartja-e 
fennt vázolt nyilatkozatát? De járt-e a polgár-
mester ur a debreceni, vásárhelyi, félegyházai, 
kecskeméti strandokon, ahol folyóviz hiányá-
ban ártézi vizű fürdőket kellett létesíteni? 

Legyen szabad tovább megkérdezni, tudja-e a 
polgármester ur, hogy a szegedi Tisza-strand-
nak — mely a világ legszebb strandja lehetne 
— egyebek között a következő fogyatékosságai 
vannak: 

a megközelithetése rossz. Közjármű kevés és 
hiányos, de drága is. Az úttest, amelyen gyalog 
lehet közlekedni, gondozatlan, hepehupás, po-
ros, öntözeflen, takar itatlan, ahol egész nyá-
ron ételmaradékok, zsíros, piszkos papiros, sze-
mét, diimyehéj stb. hever az utonl Ezt az ut-
testet egész nyáron alig-alig seprik és talán 
sohasem öntözik A szegedi strandon, mely ál-
dott jó fövény, állati tetemek, törött edények és 
egyéb szemét hever, amit a víz árja hoz magá-
val. Az elmúlt nyáron szemtanuja voltam két 
esetnek, mely jellemző a szegedi állapotokra. 

Egy pesti nyaraló család vígan lubickolt a 
Tisza hullámaiban. Egyszerre a hétéves kis-
leámyka felsikoltot és majdnem aléltan esik 
anyja karjába. Megállapították, hogy egy ma-
lac uszó tetemétől rémült meg. Persze azonnal 
kivitték a vizből, ahová többet egész nyáron 
sem lehetett visszacsalni. Ennek eredményeké-
pen a család a hat hétre tervezett szegedi nyá-
ri tartózkodását három és fél hét után befe-
jezte és máshová ment nyaralni. A másik eset: 
egy szegedi strandoló belelépett valami ócska 
bádogedénybe, mely átvágta a talpát, ugy, hogy 
hetekig nem járhatott. 

Vájjon mit tett eddig a város arranézve, hogy 
ez a természeti szépséggel megáldott szegedi 
Tisza-strand tényleg az ország legszebb 
strandja legyen? Milyen köztisztasági, köz-
egészségügyi, népjóléti stb. intézkedéseket tairt 
fenn a város a szegedi strandon és előmozdi-
totta-e, hogy a város azon lakói, akik nem le-
hetnek tagjai a különböző, regattáknak és 
egyesületeknek, olcsón és kényelmesen jussa-
nak ahoz a tiszai strandhoz, amelyre a poros, 
rosszlevegőjü város lakóinak korra való tekin-
tet nélkül olyan nagy szüksége van. 

Tisztelettől: faláirás). 
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poKellángyéros és nagykereskedő, 
Budapest, ¥. Dorottya ucca 14. sz. 

óbudai porcellángyárának készítményei 
féftezfl-, teás, stb. készletezi a legjobb kül-
földi gyárakkal ugy árban mint minőségben 

fölveszik a versenyt. 

Kivánatra mintákkal és árajánlattal készséggel 
szolgálok. sí 

Egy fiaíal színésznő öngyilkossági kísérlete 

Havi 80 
V -

f i l l é r é s 

havi • pengő 
az előfizetési dl) 

a DÉLMAGYAR ORSZÁG 
khlcsönkönyvlárában 

(A Délmagyarország munkatársától.) Török 
Ica, a szegedi színház tagja az elmúlt éjszaka 
késsel felvágta mindkét karján az ereket és 
már eszméletét vesztette, amikor az öngyil-
kossági kísérletet felfedezték. Orvost hívtak, aki 
elállította a vérzést és bekötötte a sebeket. A 
fiatal színésznőt azóta lakásán ápolják, remé-
lik, hogy rövidesen felépül. 

Felkerestük Török Icát. 
— Szerelmi bánat... — felelte nevetve. No^ 

meg egy kissé spicces voltam és ilyenkor az 
ember sok mindent meg mer tenni, amitől 

egyébként irtózik. Fáit valami, gondoltam: ne! 
fá j jon. . . 

A kis színésznő körűi az utóbbi hetekben vi-
harok is dúltak. Nemrégen otthagyta a szinhá-tj 
zat, azután visszatért vőlegénye kérésére. 

— Szerencsére hamar észrevették a dolgot" 
— mondta —, nem is tudom, hogy hogyan tör-o 
tént. Most újra élek.. . Boldog vagyok... Csak! 
azt kérem, hogy kíméletesen írjanak rólam. 
Akartam búcsúlevelet küldeni a szerkesztő-j 
ségnek, de nem volt erőm hozzá. . . 

Hirete 
f FI Csütörtök. Róm. kath. Kanis Pét. 

et. Prot. Arisztid. A nap kel 4 óra 
51 perckor, nyugszik 7 óra 5 perckor. 

Somogyi-könyvtár ' Aznapokon délelőtt i n tői 
l-ig, délután 4-től 7-Ig, a Városi Muzenm minden-
nap, vasár- és öanepnap is, délelőtt 10-t"' fél l-ig 
van nyitva. Folyőiratcsere kedden, csüt'rtökön, 
«zombnton délután fél 5-től fél 6-ig. 

Egyetemi könyvtár (központi egyetem, I. eme-
let) nyitva vasárnapok kivételével mindennap. 

Szegeden a gyógyszertárak kőzöl szolgálatot 
tartanak: Lelnzinger Gyula: Horváth Mihály-ucca 
9, (telefon 13-52), Moldván Lajos Ujszegedi, Ved-
res-ucca 1. (telefon 18-46), Nyilassy Ágoston Ró-
mai-körut 22. (telefon 25-49), Salgó Péter Mátyás 
király-tér 4. (telefon 12-96), Frankó Andor Dugo-
nics-tér 1. (telefon 17-93), Zakar örökösök Valé-
ria-tér 1. (telefon 16-95). 

— I>r. Aigner Károly portréja. A közgyűlés 
még néhány évvel ezelőtt megbizta N y i l a s s y 
Sándort, a neves szegedi festőművészt, hogy fesse 
meg a városháza számára dr. A i g n e r Károly 
volt főispán portréját. Nyilassy Sándor most fe-
jezte be a portrét és art szerdán délelőtt mutatta 
be dr. Somogyi Szilveszter polgármesternek. A 
portré nagyszerűen sikerült és a kép egyike Nyi-
lassy legszebb alkotásainak. 

— Kiss Károly temetése. Szerdán délután 
nagy részvét mellett kisérték el utolsó útjára 
K i s s Károlyt, a Szegedi Kereskedelmi és Ipar-
bank elhunyt alelnökét. A gyászszertartás után 
dr. B i e d I Samu mondott gyászbeszédet, 
amelyben méltatta azt a 45 esztendőt, melyet 
az elhunyt a Kereskedelmi és Iparbanknál el-
fölött A temetésen megjelent az elhunyt' csa-
ládja, a barátok, a Kereskedelmi és Iparbank 
teljes tisztviselőkara és nagyszámú gyászoló 
közönség. A holttestet ezután kikísérték a zsidó 
temetőbe, ahol elhantolták. 

— Kinereeéa. A kormányzó konroámyfötaná-

esossá nevezte ki M o l n á r Oszkárt, az Első Ma-

gyar Biztosító Társaság igazgatóját Molnár Osz-

kár szegedi származású, Szegedről került évekkel 

ezelőtt Budapestre. 

— Dr. Waltner Károly: egyetemi rendkívüli 
tanár. Budapestről jelentik: A kormányzó a 
kultuszminiszter előterjesztésére dr. W a 11-
n er Károly szegedi tudományegyetemi ma-
gántanárnak, a tudományos szakirodalom mü-
velése és az orvosképzés terén szerzett érdemei 
elismeréséül az egyetemi rendkívüli tanári ci-
met adományozta. 

— Thorn 700 éves jubileuma. 'A Magyar Len-

gyel Egyesület elnöke, báró N y á r y Albert érte-

sítette a város hatóságát, hogy a lengyelországi 

Torun (Thorn) város ebben az évben ünnepli ala-

pításának 700 éves jubileumát. Mive! a jubiláló 

város abban az időben keletkezett, amikor Magyar-

ország és Lengyelország között a legszorosabb 

baráti kapcsolatok voltak és mivel a thomi isko-

láknak századokon keresztül sok magyar profesz-

szora és tanítványa volt, az egyesület mozgalmat 

indított, hogy a magyar városok üdvözöljék a ju-

biláló lengyel várost Üdvözlő soraikat külön-kü-

lön pergament lapra irják, ezeket a lapokat al-

bumba kötik és ugy juttatja majd el az egyesület 

Torunba. Nyáry Albert levelével együtt a Szeged-

nek szánt pergamentet is leküldte, amelyre a vá-

róé rárajzoltaLja oz üdvözlő szöveget. 

— Dr. báró Korányi Sándor előadása. A Ferenc 
József Tudományegyetem Barátainak Egyesü-
lete szombaton délután 6 órakor az egyetem 
aulájában szabadegyetemi előadást tart. 
Előad: dr. báró K o r á n y i Sándor, a buda-
pesti Pázmány Péter Tudományegyetem taná-
ra „A belgyógyászat haladása az első és nz 
utolsó diplomám elnyerése közt elmúlt idő 
alatt" cimmel. Belépés díjtalan. 

— Előadás. A Felsőipariskolát Végzettek 

Egyesülete szombaton este fél 7 órai kezdettel 

az iparostanonciskola fizikai előadótermében üveg-

technikai előadást rendez, üvegtárgyak alapanyag-

ból való előállításának bemutatásával. Az elő-

adást dr. L i v i u s z Ernő egyetemi tanársegéd 

tartja. Belépődíj nincs. 

— Kibővült a szegedi Ipari vásár területe. A 

szegedi ipari vásár iránt olyan nagyarányu 

érdeklődés mutatkozott, hogy a rendező bizott-

ságnak nagy gondot okoz az összes igényléseié 

é»> kívánságok kielégítése mellett a jelentkezet-

tek elhelyezése. A jelentkezők nagyszámai' 

szükségessé tette a vásár területének kibővíté-

sét. ezért az ipartestület elnöksége a vásár ren-

delkezésére bocsájtotta az ipartestület székház 

zának emeletén azokat a helyiségeket is, ame-

lyek eddig magánlakások voltak. Megfelelően 

átalakítva és berendezve nyílnak meg ezek a, 

helyiségek az ipari vásár cél jaira ugy, hogy a í 

idén már az egész első emelet a vásár céljait 

fogja szolgálni. 

— Munkaközvetítés. Állást kaphat a Hatóság! 
Munkaközvetítő utján 1 kifutófiu, 4 cipőtüzrtnő, 2 
ragasztónő, 1 hülgyfodrásznő, 1 bognár, 1 kapta-
fakészitő, 1 magyar szabó. 

» — Cserkészkiállitáa. A 123. száma PáJfy Dániel 

cserkészcsapat kebelében működő Szegedi Cser-, 

kész Eszperantó Kör nagyszabású levelezési kiál-

lítást rendez április 30-tól május 8-ig az iparosta-

nonciskola dísztermében (Eötvös-ucca Z). Ünne-

pélyes megnyitás április 30-án, vasárnap délelőtt 

11 órakor. A kiállítás megtf&intése díjtalan. 

— A Magyar Nők Szent Korona Szövetsé-
gének táncestélve. Szerdán este a Magyar Nők 
Szent Korona Szövetsége a Kass emeleti ter-
mében jól sikerült táncestélvt rendezett. A te-
rem megtelt közönséggel, a "tánc a késő éjsza-
kai órákig tartott a legjobb hangulatban. 

— Anyák napja. A Csongrád vármegyei ifjúsági 

vöröskereszt csoportok május 7-én délelőtt 11 órai 

kezdettel a színházban „anyák napja" ünnepséget 

rendeznek. A műsor keretében megjutalmazzák a 

sokgyermekes szegény anyákat. Az önnepi fce&zé-

det K i s s Károly tanfelügyelő mondja. 

5 százalékot keres 
ha bevásárlásait bejegyez-
teti a Dő lmagya ro rs z ág 
takarékossági 
I g azolványába 


