
II szmiigvi bizottság javaslata után dönt 
a polgármester Sziklai színigazgató 
szerződés- és szubvenció-kérelméről 

(A Délmagyarország munkatársától) Szik-
lai Jenó színigazgató legutóbbi beadványában 
szerződésének öt évre való meghosszabbítását 
kérte a várostól arra való hivatkozással, hogy 
más városok igazgatói ís ilyen időtartamú 
szerződést kapnak és így ha jelenlegi szerző-
désének lejárta után Szeged esetleg más igaz-
gatóval kötne u j szerződést, ő szinház nélkül 
maradna és a betöltött vidéki színházak közül 
egyikre sem pályázhatna. Ugyanebben a bead-
ványában előleg folyósítását kérte a későbbi 
hónapokban esedékessé váló városi szubven-
ciójára. 

A szinügyi bizottság nem hozott határozatot 
ez ügyben, mert előbb be akarta szerezni a 
színigazgató beadványában felsorolt vidéki vá-
rosok színházi adatait. Ezeknek az adatoknak 
egy része megérkezett és R e n k e y Lipót kul-
turtanáesnok a hétfői tanácsülésen ismertette 
a színigazgató kívánságát a polgármesterrel. 

— Én megadnám az ötéves szerződést. 
Sziklainak — mondotta a polgármester —, hi-
szen a város hatósága egyoldalulag ís felbont-
hatja bármikor a színigazgatóval kötött szerző-
dést, ha az nem teljesiti kellőképpen köteles-
ségét. Azután meg nincs ís nagy igazgató-

/A Délmagyar ország munkatársától) Dr- vi-
téz Szabó Géza tanácsnok a hétfői tanácsülé-
sen terjesztette a polgármester elé a strand-
ugvbein kidolgozott jelentését és eJőterjeszósét-
A tanácsnok., mint ismeretes, a polgármestertől 
kapott megbízás alapján a mult héten helyszíni 
szemlét tartott az ujszegedi parton annak a 
megállapítása céljából, hogy mit kellene és mit 
tehetne elvégezni a fürdőszezon előtt, a házAe-
zeléses strandépitkezés előkésztése céljából- A 
helyszíni szemlén réztveft Hergár Viktor váro-
si, főmérnök és Stumnf Kálmán főpénztáros-
mimt# strandszakértő- Stump Kálmán esztendők 
óta igazgatja a tisztviselők strandfürdőjét. A 
'tanácsnok részletesen ismertette a tanácsülésen 
tervezetét, amelynek lényege az. hogy az iáén 
p'arrirozlatni lehetne az ujszegedi part három-
négyszáz méteres szakaszát. amelyen azután 
provizórikusan berendezhetné a város az át-
meneti strandszezont> hogy a jövő évben fel-
építhesse a végleges fürdőtelepet, természete-
sen csakis abban az esetben, ha magánvállalko-
zó nem akadna erre az üzletre-

A planirozott partszakaszon széles levezető 
utakat és sétautat lehetne készíteni- öt-hat zu-
hanyt, villanyvilágítást szerelnének fel, kijelöl-
nék a magánkabinok helyét- felállítanák a vet-
kőzőkabinokat- Szabó tanácsnok számítása sze-
rint ezeknek a munkálatoknak az elvégzésére 
mintegy ötezer pengő kellene, ha a munkát a 
sziifcségmunkák során végeztetné el a város- A 
belépőjegyek és a kabinhely-bérletek ár*4 ben 
kicsire szabnák- de a rendelkezésre álló for-
galmi adatok figyelembevételével biztosan le-
het arra számítani, hogy a nyár folyamán az 
ötezer pengő többszörösein megtérül a strand 
bevételéből- Ez az átmeneti szezon jó lesz ta-
pasztalai szerzésre 's és Szabó tanácsnok azt 
hiszi — amint előterjesztésében hangsúlyoz'« 
— , hogy az átmeneti év üzleti eredménye1 

alapján a város feltétlenül a házikezelés meg" 
fí'ádsa mellett dönt, mert a -strand tekintélyes 
jövedemet biztosit majd- amire nagyobb szük-
>' r nem vo't> mint éppen ezekben az .időkben-

A tanácsülése«! először azon indult vita. hogy 
elegendő-e háromszáz méteres partszakasz a 
városi strand számára> A többségnek az volt a 
véleménye, hogy legalább négyszáz méter kel-

választék és Sziklai Jenővel meg lehetünk 
elégedve. A szubvenció-előleg folyósítását már 
nem tartom kívánatosnak, hiszen még a szezon 
nagyrésze hátra van és mi lesz a színházzal a 
szezon végefelé, amikor a szinhámenet gyen-
gébb lesz, mint most, ha a későbbi hónapokra 
szánt támogatást előre fölhasználja. 

Sziklai beadványa most rövidesen ismét a 
szinügyi bizotság elé kerül és a polgármester 
a bizottsági javaslat alapján hozza majd meg 
határozatát. A szinügyi bizottsági tagok több-
ségének — értesülésünk szerint — álláspontja 
az, hogy most van szüksége Sziklainak anya-
gi támogatásra, amikor rendkívüli erőfeszíté-
seket tesz a műsor biztosítására és kötelezettsé-
geinek pontos kiegyenlítésére. Tavasszal, ami-
kor u j darabok válnak előadhatóvá és amikor 
egymásután szoktak sorrakövetkezni a vendég-
szereplések. már könnyebb a helyzet, így volt 
tavaly is. Éppen ezért a bizottság előrelátható-
lag javasolni fogja bizonyos összegű szubven-
cíoelőleg kiadását, de természetesen ugy, hogy 
meghatározott összeg maradjon a további ne-
héz hónapokra is. Nem a tel jes szubvenció ki-
adásáról van szó, de támogatni akkor kell a 

j színházat, — a lehetőség határai között — , 
amikor arra tényleg szüksége van 

lene és a két kegyelemre szánt strandnak, a 
Stefáaia-szövetség és a testnevelési tanács 
part fürdői ének elegendő lenne ötven-ötven mé-
teres partrész is a tanácsnok által javasolt 
száz méteres helyett. 

Dr- Kemenesy T !bor népjóléti tanácsnok be-
jelentette. hogy a part planirozási munkálatait 
könnyű szerrel be lehet illeszteni az inségmun-
kák közé- Mivel ez a munka a legsürgősebb, 
tekintettel arra, hogy az idén minden, bizonnyal 
korán bekövetkező tavaszi áradásig feltétlenül 
el kell végezni a z árterületen a földmunkákat 
a homokrakodó továbbépítését felfüggesztenék 
arra az időre, amig a strandmunka tart-

Dr- Pdlfy József polgármester a vita ered-
ményeképen kijelentette, hogy Szabó tanácsmok 
előterjesztését elfogadja• A polgármester uta-
sította Szabó Gézát, hogy készítse el a kisgyű-
lés eíé terjesztendő javaslatot, de a szükséges 
intézkedéseket máris tegye meg. hogy a mun-
kával adminisztrációs okok miatt egyetlen 

napot se késsenek-

Az iskolai intők miafí 

Kunszere! m irtodból 
Szegedre szökött 
egy kisdiák 

(A Délmagyarország munkatársától) A kun-
szentmártoni rendőrség a napokban arról érte-
sítette a szegedi rendőrséget, hogy az egyik 
odavaló gimnazista megszökött a szülői háztól 
ós nyomtalanul eltűnt- Több jelből arra követ-
keztetnek, hogy a kis d'ák Szeged felé vette 
utjdt, miután Szegeden él e p i k barátja. A kis; 
diák az iskolában rosszul állott, emiatt szülei 
megdorgálták- A d ják a dorgálás* annyira a szi-
vére vette, elhatározta, hogy megszökik hazul-
ról- Szülei csak a késői órákban ve lték észre 
a gyerek eltűnését- Kétségbeesetten a rendőr 
ségre siettek és bejelentették az eltűnést-

A szegedi rendőrség a kapott értesítés alap-

ján megindította a nyomozást a gyermek kéz-
rekerHésére. Napokig tartó nyomozás után s 
detektívek megtalálták a gyereket- Teljesen le 
volt rongyolódva, ki volt éhezve és már azon 
gondolkozott, hogy miképen kerülhetne haza, 
bár nagyon félt szülei haragjától- Amíg Szege-
den tartózkodott, soha nem aludt, egész nap és 
éjszaka az uccákon csavargott, enni is aJig 
evett valami^ A teljesen legyöncii1' <rVerőknek 
elsősorban 's enmi adtak, majd lefektették, hogy 
végre kialndhassa magát- A gyereket délután 
vonatra ültették és egy detektív kiséretébem 
elindították: hazafelé . • • 

11.000 ebédet és 11.000 
reggelit kapnak a dorozs-
mai szegény gyermekek 

(A Délmagyarország munkatársától.) Kis-
kundorozsmán rövidesen jelentős szociális ak 
ció kezdődik. A „Zöldkereszt"-mozgalom a do-
rozsmai ellátatlan családok gyermekeiről is 
gondoskodni kíván. 110 dorozsmai gyermeket 
látnak el naponkénti reggelivel és ebéddel, va-
lószínűleg január 15-től kezdve száz napon 
keresztül. Azt tervezi a Zöldkereszt vezetősége, 
hogy Kiskundoorzsmán a száz nap alatt 11.000 
ebédet és ugyanennyi reggelit oszt ki a rászo-
ruló gyermekek között. A reggeli tejből és sü-
teményből, az ebéd pedig három fogásból fog 
állani és rendszeresen húsételt is kapnak s 
gyermekek. 

A község vezetőségével karöltve most állítják 
össze azoknak a családoknak a névsorát, akik-
nek a gyermekei résztvehetnek az ebédelteté-
si akcióban. Felruházási akció is kezdődött, de 
jóval kisebb keretekben. Mindössze 25 pár 

! bakkancsot küldtek a község részére Szentes-
I ről, hogy a szegény családok között osszák ki. 
i 15 párat a rokkantak kaptak, a többit a mun-
| kanélküliek között osztották szét. A csendőr-

ségek által kiselejtezett csizmákból ís juttattak 
a dorozsmai Ínségeseknek, a kiosztás most 
történt meg. • 1 

Jelentősebb közmunka megindítását tervezi 
a község, hogy a munkanélkülieket foglalkoz-
tassa. így a község területén útjavításokat h a j -
tanak végre, szikeltetik a tanyai összekötő 
utakat. Ha továbbra is enyhe lesz az időjárás, 
akkor fásitani fognak a dorozsmai Hősök-li-
getében. 

Elfogták 
a kubikosok szélhámosát 

(A Délmagyarország munkatársától) A szen-
tesi rendőrség letartóztatta és beszállította a 
szegedi ügyészség fogházába Lakatos Vattai 
Béla jól ismert fiatalembert, aki gyakran meg-
fordul a bíróságok előtt- Most a szegény ku-
bikusok egész sorát csapta be- Végigjárta a 
szentesi kubikusokat; akiknek most semmi mun-
kájuk nincs és azt ígérte mindegyiknek, hogy 
munkához segiti őket- A kubikusok kapva-
kap'ak a kínálkozó szerencsén- Mindegyik 
adott egy-két pengőt Lakatos Vattainak, aki-
nek pénze nem volt. az óráját, gyűrűjét- zseb-
kését adta oda a szélhámosnak-

Lakatos Vattai természetesen nem tudott 
munkát szerezni, de ez nem is állott szándéká-
ban- A kubikusoktól kicsalt pénzt efmidatta 
Hétfőn délelőtt kihallgatták a szegedi vizsgáló-
biróságon- Ártatlanságát hangoztatta- A vizs-
gá'óbiró a kihallgatás után fenntartotta az elő-
zetes letartóztatást, ami ellen Lakatos Vattai 
felfolyamodást jelentett be a táblához-

Belvárosi Mozi K e d d és szerdán 
Az idfny legmulatságosabb filmje 

Ciiüiett ismeretlen 
Kabo* ésa ragyogó vígjátéki együttessel. 

Széctienill Mozi Kedden is 
R5kk Marika elsfi nagy filmi» 
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„Átmeneti strandszezont" 
készit elő a város 

a házikeseléses strandfürdő megépítéséig 


