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Érdekes átcsoportosítások, változások és
kínevezések a szegedi kfizéletben
Szlchenui isifan lesz az af szeöedl Közleögzö, Tftrftk Bélái máshová
nevezik ki közfeguzőneh
Wlnk'er Elemér és Tonelil Sándor kormánvfőtanácsos lesz
(A Délmagyarország munkatársától.) A szechenyit nevezik ki szegedi közjegyzőnek, csak
gedi közéletben, sőt társadalmi életben is a kép- J a legutóbbi napokban vált bizonyossá. így a
viselőválasztás lényeges átcsoportosítást hoszegedi egységespáirti elnökségnek nem is volt
zott, amelynek körvonalai igazán csak most
még módjában foglalkozni az uj főtitkár kinekezdenek kibontakozni. A legnagyobb jelentővezésével. A szegedi egységes párt legaktívabb
ségű a bekövetkezett események közül tagadtagjai közül még egy királyi közjegyző fog kihatatlanul S h v o y Kálmán
altábornagynak
kerülni. Dr. T ö r ö l i Béláról beszélik, hogy röországgyűlési képviselővé való megválasztása.
videsen kinevezik őt is közjegyzőnek, de nem
Hiszen Shvoy Kálmán, akinek a nagy képesséSzegedre. Érdekes, hogy Török Béla, aki szegegei közismertek, mindössze néhány hete képdi származású és aki — itt élte le egész eddigi
viselő és máris bebizonyult, hogy Shvov, aki
életét, ezek szerint a hirek szerint el fog köla képviselőség nélkül számottevő tényező volt
tözni Szegedről.
országos viszonylatban is, a szegedi érdekek
Két kormányfőtanácsosi kinevezésről is begazdag eredményű szószólója és képviselője
szélnek. Az egyik kormányfőtanácsos dr. W i n lesz. Az, hogy G ö m b ö s Gyula miniszterelnök
kler Elemér lesz, aki az egységespárti listán,
lemondott, osztatlan csalódást, sőt elkeseredést
amikor még erősen tartotta magát az első komváltott ki, viszont H u n y a d i - V a s Gergely
bináció. a harmadik helyen volt jelölve, aki
képviselőségét, aki alig 40 éves korában jutott
tehát abban az esetben, ha az a lista megmamandátumhoz, különösen a tanyavilágban foradt volna, most országgyűlési képviselő lenne.
gadták nagy rokonszenvvel. A Balpárt oldalán
Kormányfőtanácsos lesz végül, a hozzánk éraz a változás történt, hogy R a s s a y Károly
kezett hirek szerint dr. T o n e 11 i Sándor kamellett, aki az eddigi jelek szerint lényegesen
marai
főtitkár.
akinek
a
kinevezése
intenzivebben fog foglalkozni szegedi ügyekügyében
az
előterjesztés
már
régebben
kel, dr. P a p Pióbert, a szegerii közéletnél; ez
felment,
de
csak
most
került
abba a
a sok évtizedes, érdemes munkatársa lett a
stádiumba, hogy
kormányfőtanácsosság is
pót képviselő.
lesz belőle. Végül meg kell említeni K ö r m é n d y Mátyás ipartestületi elnököt, akit osztatA további változások egész sora a legközelan népszerűség vesz körül és akit már a kölebbi hetekben, esetleg már a napokban fog
zeljövőben kineveznek kéményseprőmesternek.
bekövetkezni. Dűlőre jut a harmadik szegedi
Nem bizonyos azonban, hogv ezzel a kinevezéskörjegyzőség kinevezésének kérdése. Az u j közsel véget ér Körmendv politikai karrierje. Szó
jegyző mégis dr. S z é c h e n y i Tstván lesz, aki
van arról, hogv ai. ország iparosságának kínyomban azután, hogy kinevezése a hivatalos
vánságára felléptetik Szentesen, esetleg
más
lapban megjelenik, lemond az egységes párt főkerületben.
titkári állásáról. Erre az állásra többen pályáznak, döntés még nincs, hiszen az, hogy Szé-
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emelkedésével, már pedig ebben az esetben az
ártérből egyetlen centimétert sem szabad é r k e zéssel elvenni. Kiderült azonban, hogy a vízjogi
osztály nem tud az ujszegedi töltés védőerdejéről,
azokról a vastagtörzsü fűzfákról, amelyek sűrűn
borítják nemcsak a töltés oldalát, hanem elég széles sávot a töltés alatt is az ártéren. Abban ST
esetben tehát, ha az árterület felett építenék fel
a strandot, még pedig vasoszlopokra és ugy,
hogy annyi fűzfát vágnának ki, ajiány vasoszlopra
van szükség az épület fenntartásához, a Tisza
megáradt vize éppen olya nszabadon hömpölyöghetne el az oszlopok közöt, mint ahogyan most
elhömpölyög a fűzfák között.
— Sokkal nagyobb baj az — mondták a polgármesternek a szakértők —, hogy a
strwikérdést igy mégsem lehet teljesen megoldani, mert
ha a kabinházat oszlopokra is épitenék, a medencéket semmiesetre sem építhetik
oszloptartókra.
Ezért feltétlenül szükség van arra, hogy
a strand területe átnyúljon a Tisza
töltésének a túlsó oldalára is.
Ott viszont felmerül a területkérdés. Nagy baj az,
hogy megfelelő nagyságú üres telektömb nem áll
rendelkezésre és a telkek között városi tulajdon
csak kevés van és az sem a legmegfelelőbb helyen. De azért nem lehetetlen a kérdés.
Kéthárom alkalmas helyet is találtak a porti szenv
leuton, már most — ha a tervek reálizálására
kerülhet a sor — azt a helyet vásárolják meg
strandépítés céljaira, amelyet a legpiéltányosabb
áron vásárolhatnak meg a telkek jelenlegi tulajdonosaitól.
A polgármesternél történt megbeszélésen szó
került a Szegedi Uszó Egyesület bekapcsolásáról is.
Az épitészek kijelentették, hogy mivel a SzUEnek úgyis elsősorban sportcéljai vamnak és uszodáját csak azért használja most a sportrétokon
kívül fürdőmedencének is, mert a jövedelemre
szüksége van, hogy tartozásait törlesszie belőle,
— a két érdekeltség olyan megállapodást köthetne, amely megszabadítaná a SzUE-t tartozásaitól
és kielégítene mindjén sportérdeket is. Bejelentették a szakértők, hogy az összegyűjtött adatok alapján most megkezdik a tervezést. Több variációban
is elkészítik a terveket, hogy minden lehetőségre
felkészüljenek és belekombinálják még ar Erzsébet-liget egyrészét is, mert a modern strandokat
ma már ,nem homoktengerrel veszik körül, hanem szépen parkírozott, árnyékos területekkel.

Kulturális egyezmények
Egy osztrák érdekeltség megbízásából
a képviselőház
tetvek készülnek
bizottsága előtt
az ujszegedi strand megoldására
Szivessy Tibor és Matyók Aladár építészek szemléje Újszegeden és
tárgyalásai a városházán
(A Délmagyarország
munkatársától)
Hosszú
és meddő heteik után végre ismét napirendre került a városházán a stremdkerdés, pedig már ugy
látszott, mintha a városnak ez a mindenki által
nagyfontosságunak minősített problémája az idén
is visszasüppedt volna a közigazgatási ügy-temetőbe. Igaz, hogv most sem a városi hatóság jóvoltából került elő a dolog, hanem annak a külföldi érdekeltségnek a jelentkezése alapján, amely
már többízben érdeklődött a lehetőségek iránt.
Mint emlékezetes, hónapokkal ezelőtt megjelent
a mérnöki hivatalban
egy osztrák érdekeltség
megbízottja, aki aziránt érdeklődött, hogy milyen
vállalkozásba fektethetné Szegeden magyarországi
pengökövételését, miután azt ha meg is kaphatja,
nem viheti át a határon, itt viszont gyümölcsöző
módon szeretné beruházni valami vállalkozásba.
Eredetileg arra gondolt, hogy — tekintettel
a
transkontinentális ut építésére — valami nagyobb
idegenforgalmi szállót, vendéglőt és lautógarázst
épit. Erről a szándékáról a mérnöki hivatal lebeszélte, de felhívta figyelmét a városi strandfürdőre. Azóta folytak az ügyben tárgyalások, az
érdekeltség kívánságára a mérnöki hivatal elkészítette az ujszegedi Tiszapart részletes helyszínrajzát, összegyűjtötte a szükséges műszaki adatokat, sőt készültek uj strandtervek is. Már-már
ugy látszott, hogy az osztrák érdekeltség megfeledkezett a dologról, vagy zárolt pengői számára
jobb befektetési lehetőséget talált
csütörtökön

azonban Szegedre érkezett és jelentkezett a városházán ugyanannak az osztrák érdekeltségnek a
megbízásából
két szakember,
Szivessy Tibor és Matyók Aladár, mindketten országosan ismert nevű építészek. Szivessy Tibor kiváló. tervezőmérnök, Matyók Aladár pedig az Országos Testnevelési Tanács talnácsadó mérnöke,
aki az ország tizennégy legszebb strandjának tervezője és cpitóje volt.
A szakemberek először Berzenczcy
Domokos
műszaki főtanácsost keresték fel és közölték vele.
hogy osztrák érdekeltségtől kaptak megbízást n
szegedi strandépitkezés műszaki vonatkozású részleteinek és lehetőségeinek tanulmányozására. Ber
zenczcy főtanácsos Fenyő Lajos műszaki tanácsosi,
a strandügy referensét 'kérte meg, hogy bocsássa
a szükséges adatokat rendelkezésükre és kísérje
el őket az ujszegedi partra. Szivessy Tibor és
Matyók Aladár Fenyő Lajos társaságában bejárta
az ujszegedi partrészleteket, azután a mérnöki
hivatalban vizsgálták át a helyszínrajzokat és az
adatokat, majd dlr. Pálfy ózsef polgármesternél
jelentkeztek és beszámoltak előtte tapasztalataikról.
Elmondották, hogy a földmüvelésügyi minisztérium vízjogi osztályától nyert értesülésük szerint
az ártéren való építkezést árvédelmi okok miatt nem engedélyezik,
ttuvel számolni kell a Tisza nivóián/ak

további

Budapest, május 16. A képviselőház közoktatásügyi és külügyi bizottsága csütörtökön ülést tartott, amelyen az oktató jellegű filmek nemzetközi
egyezmény becikklelyezésóről szóló törvényjavaslatot tárgyalta. Németh Tmre felhívta a figyelmet
arra, hogy az egyezmény nagy lehetőségeket nyit
a magyar tehetség és felkészültség nemzetközi érvényesülése számára.
Hóman Bálint vallás- és közoktatásügyi minisz,er kijelentette, hogy valamennyi állami középfokú
és középiskolát vetítőgépekkel és oktatófilmekkel
látja el. A bizottság a javaslatot elfogadta
Az együttes bizottság ezutján a magyar—lengyel,
magyar—oszltrák és a magifar—olasz kulturális
egyezmény becikkelyezéséről szóló törvényjavaslatokat tárgyalta.
Vitéz Somogyváry Gyula üdvözölte a kulturália
egyezmények becikkelyezéséről szóló javaslatokat
Hóman Bálint vallás- és közoktatásügyi miniszler úttörő javaslatoknak nevezte az egyezmények
uecikkelyezéséröl szóló javaslatokat.
Az együttes bizottság mindhárom törvényjavaslatot elfogadta.
Bfi v f t r o s l
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Vígjáték, főszereplők: D I C K P O V I L és
RUBBY KELLEK
A film meglepetése »z
amerikai haditengerész f ott» és a repülik
nagyszabású fe vonulása és gyakorlatai.

