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U| terv 
a színház moziengedélye ügyében 

(A Bt Amagtjarország munkatársától.) Dr. Pálfy 
József polgármester — mint ismeretes — buda-
pesti tartózkodása alatt érdeklődött a belügymi-
nisztériumban. hogy a város megkáphatná-e a 
gazdátlan ötödik szegedi moziengedélyt. Azzal a 
nem sok reményt nyújtó válasszal tért haza_ hogy 
a belügyminisztérium elvi álláspontja szerint kö-
zületek nem igen kaphatnak engedélyt mozi fenn-
tartására és csökkent annak a valószínűsége, hogy 
a város ezzel enyhítsen a színház anyagi helyze-
tén. 

Kedden délelőtt ismét beszéltünk ebben az ügy-
ben Pálfy polgármesterrel, aki újból kijelentette, 
hogy e?en az uton nehezen érhet célt a város, 
még abban az esetben sem lehet remélni a mozi-
engedély elnyerését, ha a kultuszminiszter támo-
gatná a város engedélyiránti kérelmét. 

— Ezzel szemben — mondotta a polgármester 
— kínálkozik a város számára egy másik megol-

dási mód, amiről azt hiszem, érdemes lesz gondol-
kodni A szegedi moziérdekeltség, amely kezében 
tartja mindhárom meglévő mozit, szóbelileg fel-
ajánlotta a városnak a Korzó Mozit, amelynek he-
lyisége a város épületében, a Zsótér-házban van 
és amely után húszezer pengőn felüli összeggél 
tartozik lakbérhátralék cimén. 

— Ha a mozi átvétele ügyében sikerülne meg-
egyeznünk, megítélésem szerint, jó megoldásihoz 
jutna a kérdés, mert a Korzó Mozi továbbra is 
jelenlegi helyén maradhatna, nem lenne szükség 
arra, hogy a színházba költöztessük át, ahol a 
mozi mindenképen csökkentené a szinház kulturá-
lis működésének lehetőségeit Mindenesetre fog-
lalkozom a kérdéssel és ha már felmerült a szin-
ház mozival való megsegítésének gondolata, azt 
alaposan meg keil fontolnunk az összes szempon-
tok figyelembevételével. 

Mi lesz az idei nyáron 
az újszeged! kaszt-strandokkal 
Az egyesületek egy évre még a Jelenlegi állapot fenntartását kérik 
A polgármester nyilatkozata az átmeneti megoldás lehetőségéről 

(A Délmagyarország munkatársától.) Mint az 
előre látható volt, azok a csoportok és társaságok, 
amelyek lefoglalták maguknak a Tisza ujszegedi 
partját és ott esztendők óta élték a maguk drót-
fövényekkel körülhatárolt nyári kaszt-életét nem 
törődnek bele a városi strand gondolatába és 
megkísérelnek mindent hogy a jelenlegi helyze-
tet megtartsák Vagy tizennyolc partfoglaló társa-
ság intézett együttes beadványt a város hatósá-
gához és hivatkozva a város strandépitési tervei-
re, azt kérte, hogy ebben az évben még hagyjon 
a város mindent ugy az ujszegedi partonf ahogyan 
eddig volt, ne háborgassa az ottani strandokat, 
«adja mé,g meg nekik ezt az utolsó esztendőt, had 
szokjapak hozzá az elmúlás gondolatához. Jövőre 
ezután majd csak lesz valahogy. 

A beadvánnyal kapcsolatban érdeklődtünk dr. 
Pálfy József polgármesternél, aki a következők-
ben fejtette ki a maga álláspontját: 

— Az a bizottság, amely legutóbb a strandépités 
kérdésével foglalkozott, figyelmembe ajánlotta azt 
a lehetőséget, hogy abban az esetben, ha az idén 
a város nem adhatná át a közönségnek a terve-
zett uj, modern strandfürdőt, teremtsen átmeneti 
megoldást az ujszegedi parton, de a jelenlegi ál-
lapotokat likvidálja. Azt hiszem, hogy a strand 
erre a nyárra tényleg nem készülhet el, hiszen idő 
kell minden lépés megtételéhez. El kell készíteni 
a terveket, ki kell választani a legjobbnak látszó 
megoldást, meg kell állapítani, hogy mennyi pénz-
re van szükség és honnan teremtheti azt elő a vá-
ros, azután le kell tárgyaltatni a kérdést a közgyű-
léssel, a közgyűlés határozatához meg kell szerezni 

a kormányhatósági jóváhagyást. Ha mindez meg-
történik, a versenytárgyalást csak akkor írhatjuk 
ki, amelynek szintén van határideje. Ilyen körül-
mények között az idén már nem igen épülhet fel 
az u j strand. 

— Az átmeneti megoldásnak azt a módját, hogy 
a város kevés pénzzel olcsó berendezkedéseket lé-
tesítsen az idén az ujszegedi parton, nem találom 
helyesnek\ mert ez a rendelkezésünkre álló eerók 
felesleges szétforgácsolását jelentené. Azt a meg-
oldást azonban, hogy hagyjunk mindent ugy az 
ujszegedi parton, mint ahogyan eddig volt, de 
a parthasználati jogot vonjuk vissza a kasztstran-
doktól, egyesítsük az egész partot és mai állapo-
tában helyezzük városi kezelés aiá átmenetileg 
is a szegedi strandéletet, keresztülvihető elgondo-
lásnak tartom. Erről lehet és kell is beszélni. Jö-
vőre azután, ha felépül végre az u j strandfürdő, 
megszűnne az átmeneti rendszer. 

— A parthasználati jogok visszavonása termé-
szetesen nem jelentené azt, hogy ezután már senki 
sem állithatja fel régi helyére strandkabinját és 
nem fürödhet, napkurázhat a partnak azon a 
pontján amelyhez hozzászokott, csak azt jelen-
ti. hogy a kabinhelyek diját nem az eddigi ma-
gántársaságoknak fizetné be, hanem a városnak, 
de azt is jelentené, hogy a kasztstrandok közül el-
távolitanánk azokat a drótakadályokat, amelyek 
megakadályozták a fürdőzők szabad közlekedését. 

Hangsúlyozta a polgármester, hogy ez az elgon-
dolás még nem határozat, végrehajtása dlőtt az 
illetékes bizottságokkal letárgyaItatja minden rész-
letét. 

Teljesen mecjteltek 
a városi szükséglakások 

Február 15-én felmond a város a kislakások bérlőinek és szükség-
lakásokká alak tja át a helyiségeket 

(A Délmagyarország munkatársától .) Het-
ven szükséglakást tart fenn a város népjóléti 
ügyosztálya a nyomorbanlévők számára, aki -
ket kilakoltatnak lakásaikból, mert nem tud-
ják megfizetni a lakbért. Sürün előfordul, 
hogy többen is a városhoz fordulnak és szük-
séglakásban való elhelyezésüket kérik. Leg-
utóbb Felsővároson egy négy gyermekes csalá-
dot helyeztek el a Csillag-téri szükséglakások-
egyikében. 

Most már nem tud j a a város a szegényebb 
családokat szükséglakásban elhelyezni, mert 
«.z összes szükséglakás meglelt. A nyomorúság 
növekedésére jellemző, hogy nincs Szegeden 

városi szükséglakás, pedig most is hetenkint 
jelentkeznek szegény családok a népjóléti h i -
vatalban és szükséglakásban való elhelyezésü-
ket kérik. Egy időben ugy próbáltak segíteni a 
bajokon, hogy egy sziik szükséglakásban két 
családot is elhelyeztek. Később növekedett az 
igényesek száma és egy-egy nagyobb szükség-
lakásban már — három családot is elhelyez-
tek. Az ujszegedi Bérkertsor szükséglakásai-
ban mindenüt t 2, sőt 3 család lakik. Egyetlen 
helyiségben vannak elhelyezve, 10—12-en lak-
nak itt irtózatos nyomorúság közepette. 

A Csillag-téren, a Pozsonyi Ignác-uccában 
és a Gserepessoron vannak még szükséglaká-
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sok, de valamennyi teljesen megtelt. Sehol -
sem lehet helyet kiszorítani a szegény családok 
számára; a népjóléti ügyosztály most elhatá-
rozta, hogy a városi kislakásokban helyezi el 
az Ínséges családokat. A kislakások azonban 
bérbe vannak adva, ezért dr. K e m e n e s s y 
Tibor népjóléti tanácsnok azt javasolta a pol-
gármesternek, hogy mondjon fel a kislakások 
bérlőinek. A polgármester hozzájárul t ehhez 
és február 15-én a kislakások bérlőinek fe l -
mond a város. Ezáltal 80 lakás szabadul fel és 
ezekben az Ínséges és lakbért fizetni nem tudó 
családokat helyezik el. A kislakások bérlőinek 
egyrésze olyan rossz viszonyok között tengő-
dik, hogy már hónapok ' ' a a lakbért nem 
tudta fizetni. Ezeket a lakokat aligha lehet k i -
lakoltatni a kislakásokból, mert nem tudnak 
hová menni; valószínű, hogy ők továbbra is 
megmaradnak a kislakásokban, de most már 
nem mint bérlők, hanem mint szükséglakók. A 
kislakások nagyrészét a felmondási idő le jár ta 
u tán még nem lehet bérbeadni, mert r endk í -
vül elhanyagolt állapotban vannak. Először k i -
javí t ta t ja ezeket a város és csak ezután tele-
piti oda az ínséges családokat. 
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B O R O S N Á L 
Az i d d 

A Szegedi Meteorologiaí Obszervatórium 
jelenti: Szegeden a hőmérő legmagasabb á-iá-
s>a +4.6 . a legalacsonyabb —1.6 C. A baromé-
ter adata nullfokra és tengerszintre redukál-
va reggel 756.8, este 758.2 mm A levegő pá-
ratartalma reggel 79, délben 59 százalék A 
szél iránya északnyugati, erőssége 2—4. 

A Meteorológiai Intézet jelenti este 10 
órakor- Időjóslat: Ismét élénkebb szél, 

sok helyen havaseső, vagy havazás. A hő-
mérséklet alig változik 
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Mulassak reggelig!! 
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