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ftfegfeezdődnek a megbeszélések 
Janov.cs Jenővel a szabadién játékok 

megrendezéséről 
(A íJélmagparország munkatársától.) A sza-

badtéri játékok dolgának megtárgyalása cél 
jából alakított bizottság — mint jelentettük — 
fcedden tartott ülést és elhatározta, hogy dr. 
Janovics Jenő bekapcsolására tesz javaslatot. 
A z ankét után dr. Pálfy József kijelentette, 
hogy még a húsvéti ünnepek elótt érintkezés-
be lép Janovics Jenővel és megkéri, hogy sür-
gősen utazzon Szegedre a továbbiak megbeszé-
lése céljából. A polgármester még meg sem 
kísérlete az érintkezés felvételét. Janovics Je-
nő szerdán a kora délelőtti órákban már jelent-
kezett. Telefonon hivta fel Kolozsvárról a 

polgármestert és közölte vele, hogy a keddi an-
két határozatáról — Budapesten keresztül — 
már értesült és nagy örömmel vette tudomásul. 
Bejelentette, hogy azonnal útnak indul te nagy-
pénteken Szegeden lesz, mert azonnal megsze-
retné kezdeni a munka előkészítését. Kijelen-
tette, hogy nagy ambícióval vállalja a megbí-
zatást és Szegeden majd részletesen ismertetni 
fogja elgondolását az idei játékokról. 

A polgármester nagypéntekre szükebbkörti bi-
zottságot hiv ös6ze, hogy Janovics Jenő a bi-
zottság előtt fejthesse ki terveit. 
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Húsvét után megkezdik 
a városi strandfürdő építését 
Az első évben 120 ezer pengő éríékü munkát végeznek 

el — Városi mérnökök ausztriai tanulmányúba 

(A Délmagyarország munkatársától.) Kö-
vér Tibor tb. műszaki tanácsos, a polgármes-
tertől kapott megbízás alapján Ausztriába uta-
zik, hogy tanulmányozza az osztrák dunamel-
léki strandfürdőket és azután készítse el a 
szegedi strandfürdő terveit. Kövér Tibor szer-
dán útnak indul, tanulmányutjára elkíséri 
K r ó l Oszvald tb. műszaki tanácsos is. 

A városi strand dolga végre elintéződött és 
ha Kövér Tibor visszaérkezik, körülbelül egy 
hétig tartó ausztriai tanulmányútjáról, azon-
nal megkezdi a strandhoz szükséges épületek 
megtervezését, mert 

az építési munkát a lehető legrö-
videbb időn belül megkezdik és 
ebben az évben körülbelül száz-
ezer pengő értékű munkát végez-

nek el. 

Kedden az ujszegedi tiszaparton ujabb hely-
színi szemle volt, amelyen résztvett a város 
képviseletében dr. vitéz S z a b ó Géza tanács-
nok, a strand-ügy előadója, K ö v é r Tibor 
műszaki tanácsos, dr. M o r v a y Vilmos, a 
Felsőtorontáli Armentesitő Társulat igazgató-
főmérnöke és B a u e r Sándor műszaki taná-
csos, a folyammérnöki hivatal vezetője. En-
nek a szemlének az volt a célja, hogy végér-
vényesen meghatározzák a strandépület he-
lyét. A szemle eredményéről K ö v é r Tibor a 
következőket mondotta: 

— Eredetileg az volt a terv, hogy a strand 
épületét közvetlenül a hid mellé helyezzük, 
tehát pontosan a SzUE telepével szemben. Eb-
ben az esetben, amint azt az 1927-ben készi-
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tett első strandtervünk készítése alkalmával 
elgondoltuk, az épület szimmetrikus elhelye-
zésű lett volna. Bejárata a Pozsonyi-ucca tor-
kolatához került volna, egyik oldalán a női, 
a másik oldalán a férfi öltözőket helyeztük 
volna el Most megállapítottuk, hogy éppen 
a hid közelsége miatt ez a megoldás nem meg-
felelő. Ugy határoztuk, hogy az épület helyéül 
azt a területet jelöljük ki, amely a Pozsonyi-
ucca torkolatánál kezdődik és a Bertalan-em-
lék felé húzódik. 

A strandépület körülbelül száz mé-
ter hosszú lesz. 

Hogy hova kerül a bejárata és hogyan oldjuk 
meg az elkülönítést, az majd a tervezés alkal-
mával dől el. Különben a tehnikai kivitel te-
kintetében visszatérünk az 1927-ben készített 
tervekhez. A strandépület betontálcára és be-
tonpillérekre kerül, a Tisza töltéséhez támasz- ' 
kodik, de a Középkikötősor teljesen szabad i 
marad és igy semmi akadálya sem lesz a köz- j 
lekedésnek. A város természetesen kikövezteti, i 
rendbehozatja a hidtól a Pozsonyi-uccáig ter- j 
jedő utvonalat, valamint magát a Pozsonyi- i 
uccát is, hogy a jármüvek kényelmesen elér- ! 
hessék a strand bejáratát. Most egyelőre az 
ideiglenes vetkőzőhelyek készülnek el, még 

pedig szétszedhető deszkákból. Ha a strand-
épület elkészül, akkor ezeket a vetkőző kabi-
nokat az ingyen-strandnál fogják felállítani. 

A strandépítés költségvetését értesülésünk 
szerint 

háromszázezer pengő« keretek között 

készítik el. Ebből az összegből ebben az évben 
mintegy 120.000 pengő rendelkezésre áll. 
Húszezer pengőbe került a planirozás és az 
eddig végzett rendezési munka A fennmaradó 
százezer pengőt fordítják az idén a magas-

épitkezések költségeire. A strand azután h á -
rom év alatt épül ki teljesen, minden évben 
körülbelül százezer pengő értékű munkát vé-
gezhetnek. Az építkezést olyan módon bonyo-
lítják le, hogy ami az idén épül, az már eb-
ben az esztendőben használható is legyen. 

Válságos napok 
Spanyolországban 

Zamora eltávolítása alán Azana maradt 
a miniszterelnök 

politikai harcok. A képviselő-
ház tegnap éjjel megszavazta azt az indítványt, 
amely szerint a köztársasági elnöknek csak 
ketszer van joga a kortezt feloszlatni. Ez azt 
jelenti, hogy Atcala Zamora megszűnt államfő 
lenni. Az alkotmány értelmében B a r r i o t , a 
kortez elnökét bizták meg az ideiglenes állam-
fői teendőkkel. 

Politikai körökben ugy tudják, hogy Spa-
nyolország u j köztársasági elnöke, akit nyolo 
napon belül meg fog választani, szocialista lesz. 

Alcala Zamora a közigazgatási birósághoa 
akar fellebbezni elmozdítása miatt. 

Madridból jelentik: A z a n a minisz-
terelnök lemondott. Martinez Barrio ideigle-
nes köztársasági Qlnők továbbra is bizalmáról 
biztosította Azanát. Azana igy továbbra is a 
kormány élén marad. 

PALMA csak egy I A világ minden tá-
ján fogalom a PALMA sarok. Össze-
tételiben i ej tik egyedülálló ériéke Aki 
Igazán lartrs, rugalmas gumisarkot akar, a 

PflLMA sarkot 
választja. 
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