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Négyhónapi fogház 
az njszegedi orríítésért 

(A Déímagyarország munkatársától) A mult év 
a a gusztus 15-én egy ujszegedi suhanc megtámadta 
dr. Lajos Sándor egyetemi tanársegédet és egy sú-
lyos tárggyal ugy ütötte meg, hogy a tanársegéd 
orrcsontja öt helyen eltörött. A tanársegéd a Ru-
dolf-tértn haladt keresztül Újszeged feW feíesége 
és r.gy másik hölgy társaságában. Meűetttlk ment 
el Pintér Péter 19 éves ujszegedi szobafestftsegéd. 

aki dr. Lajosnét meglökte. A tanársegéd Pintért, 
aki harmadmagával volt felelősségre vonta, mire 
a suhanc dwurván válaszolt és azt kiáltotta, hogy 
„ne merjen átmenni Újszegedre, mert leüti a fe-
jét.*' Dr. Lajos átment Újszegedre és a Mezőgaz-
dasági Intézet környékén sétált, amikor hirtelen 
előtte termett Pintér és két barátja. Pintér, még 
mielőtt a tanársegéd védekezhetett volna, orrba 
ütötte. Az ütés oly erővel érte dr. Lajost, hogy or-
ra összetörött. 

A törvényszék Pintért súlyos teslisértés miatt 3 
hónapi fogházra itálte. Fellebbezés folytán pénte-

I ken került az ügy az Ítélőtábla elé. amely a táma-
I dó büntetését 4 hónapra sulyosbitotta. 

A 14 napos téli v á s á r r a I is v e z e t ü n k -
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árusítjuk. — Szerelési anyagoknál yjllanvszerelőknek árengedmény. 
A legújabb sláger G R A M O F O N L E M E Z E K B E N nagy váaszték. 

METEOR CSILLÁR GYÁR R.T Kárász u. 11 
. Teleion 33-76. 

(A Délmaagarország munkatársától.) A mo-
dem strandfürdő terve, amióta újból felmerült 
¿s egyöntetűen nyilatkozott meg mellette min-
denki, végre foglalkoztatja az illetékeseket is. A 
Szegedi Uszó Egyesület elnöke, dr. vitéz Szabó 
Géza pénzügyi tanácsnok a következőket mon-
dotta az •gyrftl a Délmagyarország munkatársá-
nak: 

— Hogy a létesítendő strandfürdőből mit lehet 
mér a folyó évben megvalósítani, az nézetem sze-
rint attól függ, milyen tervet fogadunk el kiti-
telezésre. Az eddig felmerült különböző tervek 
közül é Berniczky-féle modem elgondolásu strand-
terv szerintem versenyen felfii áll. Én tehát, aki 
nagyon sok fürdőt láttam és tanulmányoztam, 
elsősorban ezérf lelkesedem és ennek a megépí-
tését azért ajánlom, íwr t egységes és az elkép-
zelhető minden kényelemmel ellátott valóságos 
strandépitészeti remekmű, olyan építmény, amely-
nél a városok versenyében Szeged alább nem ad-
hatja. Ezzel a tprwef szemben az értekezleten 
felmerült fotyammfiszaki aggályok a terveknek 
az ojságokban közölt átdolgozása után fellllha-
1 adottaknak tekintendők. 

Ha léhát csak egy lehetőség is van. 
amely mellett a szükséges építkezési 
költségek előteremthetők aat meg 

kelt ragadni habozás nélkül 

és ezt a tervet kell megvalósítani. Ebben az eset-
ben már a folyó évre tervbe vett mindenféle át-
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meneti elgondolást et kell ejteni Mivel pedig a 
nagyszabású terv megvalósítása a már meglévő 
két fürdőüzem, a SzUE és a Partfürdő Rt. létér-
dekeibe vág bele, ebben az évben, miként azt az 
értezkezleten is kifejtettem, az az erkölcsi köteles-
ség hámi a hatóságra, hogy olyan intézkedéseket 
foganatosítson az idei partfürdőzés terén, amelyek 
a két üzem látogatottságának a növelésére alkal-
masak. A hatóság támogatása mellett ebben az 
évben mindkét üzem — a SzUE mindenesetre — 
megszabadulhatna legterhesebb adósságától és 
megnyugvással fogadná a vállalkozást 

— Ha kiderülne, hogy a Berniczky-féle terv-
vel pénzügyi okokból nem '.ehet foglalkoznunk, 
akkor talán az egyedüli és a legmegfelelőbb meg-
oldásnak 

a SzUE-val való együttműködés 

kínálkozik. Ez lényegesen kevesebbe kerülne és 
hátránya a Éemiezky-féle tervvel szemben mind-
össze az lenne, hogy a fürdó területe tagolttá válr 
na, bár ebben is van némi érdekesség és több moz-
gási lehetőség és nem rrjfiijthatná a város felől néz-
ve azt az esztétikai képet, amit a mederbe-épttkrzés 
biztosit és aminek az elérésére mindenek feleit 
törekszünk. 

Kényelme azonban semmiben sem maradna el 
az első tervtől, sőt ez az utőbbi elhelyezkedés az 
oly fontos árnyas sétahelyeket, a hüs vendéglőt, 
a bfiffét stb. is biztosítani tudná és ami a legfon-
tosabb, ez a kivitelű strand már az idén üzembe 
lenne helyezhető. Ha e megoldási mód mellett 
döntünk, a legsürgősebb teendő a jelenlegi SzUE-
terfiletnek a mellette levő forgalomnélkftli uecá-
val való kibővítése a Tiszamederrel való közle-
kedés és további öltözőhelyiségek építése céljára. 
Egyidejűleg összeköttetést kell létesíteni a hídra-
vezető úttest alatt a Tomtál-tér túlsó oldalával, 
ahová még egy nagy medence volna építendő. 
Ezt a területrészt körülzárná egy ízléses zárt vas-
betonkabinsor, amelyet az ucca fel*kúszónövény 
takarna. A SzUE jelenlegi területén pedig gyer-
mekmedence lenne még létesítendő, a mostani kfV-
zős öltöző egyidejű áthelyezésével. A tervezett 
alagsoros, egyemeletes hatalmas szélesterras?u 
fürdőépület a ver>enymedcnce mentén későbbi idő-
re maradhatna. ÍVIinden egyéb fontok kellék: viz, 
csatornázás; stb. 'már meg van. 

A Tiszamedernck slrundolas cél iára ki-

Még az idén hozzá kell kezdeni 
a modern strandfürdő 
megvalósításához 

Szabó Géza pénzügyi tanácsnok nyilatkozata a tervekről és a lehe-
tőségekről 

jelölendő zárt része homokfürdő és 
napkura céljára kitisztítandó és plani-

rozandó lenne. 

Az árterületen nena volna más, mint elegendő 
'• számú ártézí-tuss, magánkabinok, egységes Öpn-
' ín hordozható magánkabinok és büffé. Ez a beren-
. dezkedés véleményem szerint tökéletesen és jó-
' időre megoldaná a kérdési. Ha azután évek so* 

rán az fizem roár jövedelmet is tud felmutatni, 
meg kell éptteni a nagy fürdőházat a SzUE kész 
"ervei szerint és fokozottabb gondot kell és lehet 
is majd fordítani a külső csinra és egyfl> ké-
nyelmi berendezkedésekre. 

— Mindazt amit mint sürgős u j létesítményt 
felsoroltam, 

meg lehet épilezd a folyó szezon kazd*. 
téig, hitelművelet utján. 

Ha a közgyűlés elhatározza, hogy tőbb éven ke-
resztül húszezer pengőt felvesz e célra a költség-
vetésébe, akkor már biztosította is a leírásom 
szerinti strandfürdő teljes építési költségét, mefg 
a SzüE meglévő berendezése mellett semmiesetr* 

] sem lehet százezer pengőnél több. A tőke kama-
1 tait már könnyen megkeresi az üzem, erről kolt-
i ségvetésileg sem kell gondoskodni. Biztos vagyok 

benne, hogy ilyen feltételekkel akárhány váüalko-
j zót találunk, aki a felsorolt a j építményeket hitel-

be is felépiti. 
— Mivel pedig a SzUE a társulás esetében is 

feltétlenül meg akarja óvni teljes függetlenségét 
és biztosítani akarja a szegedi és a nemzeti úszó-
sport akadálytalan továbbszolgálatát, azt hiszem, a 
SzUE nevében már ki is jelenthetem, hogy 

a SzUE csak a várossal hajlandó e 
téren a még megállapítandó feltételek 

mellett együttműködni. 

A SzUE, ha társul », azt nem önző érdekből te-
szi, hanem csak azért, hegy a kőznek ezzei is 
szolgálatot tegyen. Ezért ezt a társulást nem 
erőlteti, mert ugy érzi, hogy alacsony áraival ér-
dekei nincsenek túlzottan veszélyben és ezt an-
nál jobban érzi, minél költségesebb terv alapján 
epiti meg valaki az uj nagystrandot. Ebben az 
esetben ugyanis ez a vállakózás hatvan-nyolcvan 

, fillérnél kevesebb belépődíjjal aligha számolhat, 
akkor pedig ez az üzem már meg is bukott Szege-

i derű 
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(VII., Dohány-uooa 44. szám) 
Nyitási ragga l -> ó r a k o r . — Gáz- é s kád-
fürdő ára P l . — isxolrálésl ellj csak 10 mi . 

Szegedi Önsegélyző 
Hajós Egylet 

évi rendes közgyűlését folyó évi február fiő 10-
én d. e. 9 órakor határozatképtelenség esetén 24-
én 4 e. 9 órakor az Ipartestület márványtermé-
ben fart ja meg Ezen közgyűlésre a mélyen Üsz» 
telt tag urakat ezúton is meghívja az Elnökség. 

Tárgysorozat: 1. A közgyűlés ^¿ny i t á sa . 2. A 
jegyzőkönyv hitelesítésére két tag kiküldése 3. 
Elnök évi jelentése. 4 Pénztárnok évi jelentése. 
5. Ellenőri jelentés 6 Házgondnok jelentése. 7. 
Számvizsgáló bizottság jelentése és felelős szám-
adók részére a felmentvény megadása. 8. Az 1985. 
évi költségelőirányzat. 9. Alapszabálymódositás. 
10. Szabályos időben benyújtó't indítványok tár-
gyalása. 11. Elnök, alelnök, számvizsgáló bizott-
ság és a választmány lemondása. 12. Korelnök ki-
küldése a választás tartamára. 13. Jelöld bizott-
ság jegyzőkönyvének a felolvasása. 11 Elnök, al-
rlnök .ügyész, számvizsgáló bízottság. valamint 
a választmányi tagok megválasztása — Az alap-
szabályok 16. t$-a értelmében csak azok az Indít-
ványok tárgyalhatók, amelyek a közgyűlést meg-
előzőleg 3 nappal Írásban adattak be az elnök-
ségnél. — Tagsági igazolására a „Felvételi jegy" 
mindenki által felmutatandó. 


