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BflD VÜSLOU 
Világítási koncesszió-meghosszabbitási 

tervek Makón 
Pillanatnyi segilségel remélnek a 17-j belügyminisztériumi ankéttól 

(A Délmagyarország makói tudósítójától.) 
A Délmagyarország részletesen foglalkozott 
már Makó háztartásának válságával. Megír-
tuk, hogy a belügyminisztériumban junius 
17-én ankétot tartanak a segítés lehetőségei-
nek és módozatainak megvitatására. Az an-
kétra eredetileg csak a vármegye és a város 
vezetőit, valamint a város országgyűlési kép-
viselőjét hivták meg, valószínű azonban, hogy 
a képviselőtestület hétfői állásfoglalása után, 
amint azt Nagy Gy. Mihály városi képviselő 
indítványozta, két városatya is résztvehet a 
tanácskozásban. A város vezetősége és az ál-
landó választmány dr. Könyves-Kolonics Jó-
zsef városi főügyész és Szöllösi Jenő delegálá-
sát hozza javaslatba. 

Az előkészületek dacára a belügyminisziteri 
ankéttól inkább csak pillanatnyi segítést re-
mél a nyilvánosság, azt, hogy a városi se-
gélyalapból, amelyből már egy izben 50 ezer 
pengő segélyt kapott a város, ujabb, megfelelő 
összegű segélyt folyósítanak. Erre is feltétle-
nül szükség van, de a segítésnek ez módja 
csak egyszerű elhalasztása lesz a város sza-
nálásának, amihez alapvető intézkedésekre van 
szükség. 

Makó kétségbeejtő helyzetének szanálására 

irányító törekvésekben figyelemreméltó kí-
sérlet az a memorandum, amelyet Erdey La-
jos makói alszámvevő készített. A tervezet tör-
vényhozási, vagy kormányrendeleti uton, az 
összes bajbajutott városok egyidejű megsegí-
tésével oldaná meg a szanálási problémát. En-
nél a kétségtelenül hosszas előkészítést igénylő 
és egy távolabl.i időpontban remélhető segí-
tésnél közelebbi megoldásnak látszik az az ut, 
amelyen Nikelszky Jenő polgármester igyek-
szik a város csődjét elkerülni. Ez pedig a vá-
ros villamos energiaellátási koncessziójának 
meghosszabbítása. Makó városának a Tröszt-
tel kötött víllanyszerződése a közeli években 
lejárna s a koncesszió megfelelő meghosszab-
bítása ellenében remél a polgármester olyan 
anyagi ellenértéket a Tröszttől, amellyel sza-
nálhatja a várost. A Tröszt már évekkel ez-
előtt hajlandóságot mutatott erre, annak ide-
jén ajánlatot is tett, amit azonban a város ak-
kor keveselt. A koncessziómeghosszabbitásra az 
ujabb tárgyalások már javában folynak, a 
Tröszt azonban még nem konkretizálta aján-
latát. A polgármester további terve, hogy a 
koncessziómeghosszabbitás ellenértékéből a 
város a Speyer-kölcsön kötvényeit szerzi meg 
s így szabadul legsúlyosabb terhétől. 

I alföldi gyerek nyaraljon a Balatonnál! 
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Gyermeknyaraltatás elismert pedagógusok vezetése alatt — Jelentős levegőváltozi«. — Tisztafö-
vényti, szabad strand, úszás, evezés kirándulások. Okszerti, egyéni táplálkozás. Tasttt-lelkst trfl-
sitt kura. Individuális kezelés. — Komoly pedagógiai hatások. — Korlátolt létszám. — Közelebbit 
Pogány M. tanítónő Sieged, Petőfi Sándor sugárut 23. ixám. Telefon 11—40. 

Az erotikái és a tiszai fürdőruhák 

Európa legszebb stranfUrdőJe. 
Bécs közvetlen közelében. 
20 szálloda és penzió. — Minden 

igénynek megfelelő elhelyezés. 

Teljes ellátás már napi 5 — pengőtől. 
Ismert és régi gyermekfUrdőhely. 

Szórakozások. — Minden délután és 
esten táno a kávéházakban. — Gyö-
nyörű kirándulások. Nagy menet-
dijkedvezmények az osztrák vasutakon. 

A l e g j o b b s z uba 1 p i n klíma. 

Prospektust küld és felvilágosítással szolarál: 
a Karkomlsslo és az Osztrák Idegenforgalmi 

Iroda Budapest, VI. , Hndrássy ut. m 

Az iskolai fankönyvek 
(A Délmagyarország munkatársától.) A kul-

tuszminiszter — mint jelentettük — rendele-
tileg szabályozta az uj tanévre a tankönyvek 
árát. A rendelet pontos szövegét a Magyar 
Könyvkiadók és Könyvkereskedők Országos 
Egyesülete most küldötte el tagjaihoz és azt 
megkapták a szegedi könyvkereskedők is. Mi-
vel a rendelet közvetlenül érinti a diákokat és 
a szülőket, fontosabb részeit alább ismertetjük. 

A miniszter az egyesülethez levél kíséreté-
ben küldötte el rendeletét. Levelében hivatko-
zik arra, hogy a tankönyvek árának revízió-
ját az egyesület kérte és az ügyben a kultusz-
minisztérium három izben is tartott közös meg-
beszélést a könyvkiadókkal. A megbeszélések 
eredményeképen alkotta meg a miniszter az u j 
tankönyvrendeletet, amelynek lényege az, hogy 
a jövő tanévtől kezdve sem a polgári iskolák-
ban, sem a középiskolák alsó négy osztályá-
ban egy ismeretkör egy osztályra vonatkozó 
anvagat felölelő könyv ára négy pengőnél 
magasabb nem lehet. Két osztály anyagát tar-
talmazó könyv ára legfeljebbha/ pengő, három 
osztályos könyv legfeljebb hét pengő lehet. Két 
osztály kétféle ismeretanyagát felölelő könyv 
ára sem lehet hét pengőnél több. Elvül kimon-
dotta a miniszter, hogy a középiskolák V— 
VIII . osztályai, valamint a tanítóképzők szá-
mára u j kiadású tankönyvet csak öt pengős 
ár alatt, a felsőkereskedelmi iskolák számára 
csak 5.50 pengős ár alatt engedélyez és számit 
arra, hogy a kiadók a régi kiadások feltűnő ma-
gas árait is fokozatosan leszállítják, a leszállí-
tott árakat pedjg már az u j tankönyvjegy-
zékben feltüntetik. 

A miniszter tankönyvrendeletével egyidejű-
leg elintézte azt a mult év óta húzódó" vitát, 
amely a könyvkereskedők és a könyvkiadók 
között keletkezett a haszonkulcs körül. A mult 
évben az árleszállítás következményeit szinte 
százszázalékosan a könyvkereskedők terhére 
írták. A miniszter most husz százalékban ál-
lapította meg a könyvkereskedői rabattot. 

A miniszteri rendelet közli, hogy változatla-
nul érvényben marad a mult évben kiadott 
tankönyvváltoztatási tilalom, amely szerint 
a_ miniszter 1937-ig néhány kivételes, de kü-
lön meghatározott esettől eltekintve semmifé-
le tankönyvváltoztatást nem engedélvez. 

Továbbra is fenntartja annak az áprilisban 
kiadott rendeletének érvényét, amelyben az 
elemi iskolái I—IV. osztályú tanulóínak ol-
csóbb változatú tankönyvekkel való ellátását 
és az V—VI. osztály tankönyvszükségletének 
a kölcsönkönyvtárak utján történő kielégíté-
sét szabályozta. Hangsúlyozta, hogy ameny-
nyiben valahol a tanulók egyrésze régi, más-
resze u j változatú szűkített terjedelmű köny-
vet használ, a tanításnak a szűkített kiadású 
tankönyv kereteihez kell igazodnia. 

A Turul Szövetség 

(A Délmagyarország munkatársától.) Meg-

írta a Délmagyarország, hogy a szegedi sza-

badfürdők vezetői a Turul Bajtársi Egyesület-

ben közös megbeszélést tartottak, amelyen el-

határozták, hogy az erotika-ellenes moz-

galmat kiterjesztik a tiszai fürdőzésre is. A 

Turul Szövetség a határozatról most a követ-

kező körlevelet adta ki: 

— A Turul Szövetség szegedi kerülete által 

kezdeményezett és az összes szegedi társadal-

mi egyesületek által támogatott erotikaellenes 

mozgalom egyik mozzanataként a szegedi 

strandok, szabadfürdők, regatták és uszóegye-

sületek közös megbeszélést tartottak a Turul 

Klubban, amelyen az egyes felszólalások után 

közös fürdőszabályzatot dolgoztak ki, ame-

lyet az összes szegedi szabadfürdők maguké-

vá tettek és ki fognak függeszteni strandjai-

kon, hogy a közönségnek azt a részét, amelyik 

a közös strandokon nem a szabad levegőt, vi-

zet, napfényt és az uri szórakozást keresi, ha-

nem visszaél a strandok közös voltával, ennek 

alapján megrendszabályozhassák. 

— A fürdőszabálvzat egyes pontjai igy 
szólnak: 

1. A fürdőkabinokon kivüli vetkőzés és öltö-
zés tilos. 2. Az oldalt kivágott és mélyen de-
koltált vagy hátnélküli, csupán pántokból ké-
szült vagy túlságosan átlátszó női fürdőruhák 
használata tilos. A nadrágrész túlságosan rö-
vid ne legyen. 3. Férfiaknak kötelező a par-
ton való tartózkodáskor a felsőruha. 4. Férfiak-
nak tilos az úgynevezett sportuszónadrág hasz-
nálata akkor, amikor más közönség Is van. 
Ennek viselése csak tréningidőben -abad. 5. 
Tilos a fürdőruhában való táncolás. 6. Tilos 
az ízléstelen vagy bizalmaskodó viseli- -dés. 

— A megbeszélésen ugy határoztak, hogy 
ennek a szabályzatnak az ellenőrzésére a 
rendőrséget keresik meg, de természetesen el-
lenőrzik az egyes strandok igazgatóságai is. 
A megbeszélésen hangot adtak annak, hogy a , 

„fürdőszabályzata" 

jobbérzésü közönséget a sajtő ntjám b felhív-
ják, hogy a fenti pontokat tegye magáévá és 
könnyítse meg azoknak érvényre juttatását. 
A közös fürdőszabályzatot — mondja végül a 
Turul Szövetség — kinyomtatják es rövid 
időn belül az összes szabadfürdők kifüggesz-
tik. 

Henry Baerlein 
előadása 

(A Délmagyarország munkatársától.) Meg-
írta a Délmagyarország, hogy Henry Baer-
lein londoni iró, a „Manchester Guardian" 
munkatársa, a raguzai Pen-kongresszusról 
visszatérőben néhány napra Szegedre érke-
zett. Henry Baerlein szombaton délután a 
Kass halljában szellemes, érdekes előadást 
tartott az angol társadalmi éle» érdekesebb 
jelenségeiről. Elmondotta többek kőzött, hogy 
az angol furcsa nép, az európai nyelvet nem 
beszélik, a francia és a német nyelven kivül 
szinte alig tud más nyelv létezéséről. Ezzel 
szemben csak az angol fiatalemberek, akik a 
gyarmatokra mennek szolgálatba, megtanul-
ják egy-két exotikus törzs nyelvét. Arról be-
szélt ezután, hogy az angolok a németekkel 
szemben nem szeretik a szakértéke1 a szak-
mai tudást és ez — mondotta — meg is lát-
szik a békeszerződéseken. A Hyde-parkban 
uralkodó szólásszabadságról beszélt ezután. 
A Hyde-parkban mindenki szabadon kifejtheti 
politikai nézetét, sőt rendőr őrködik a szó-
nok testi épsége fölött. Azit Ítélik el, aki bán-
talmazza a szónokot. Elismeréssel szólott Hen-
ry Baerlein arról a rendkivüli vendégszere-
tetről, amellyel Magyarországon találkozott. 

Szellemes előadását rendkívül sok adomá-
val élénkitette, a szépszámú közönség a ki-
váló angol irót sokáig tapsolta. 
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P I E R R E B E N Ő I T világhírű regénye: 

Atlantis királynője 
A fósxerepben» Brigitte Helm, Qnstav Diesel 

és Wladimir Siokoloff. Híradók t 


