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A Tisza áradása 
megakasztotta a strand épitését 

Május 15-től szeptember 15-ig tart a városi strandfürdő 
szezonja — Megállapították a fürdési dijakat 

. (A Delmagyarország munkatársától.) Az 
arado Tisza vize elboritotla a szépen rendbe-
hozott újszeged i pártol és megakasztotta a 
strandépítés elókészitésére szolgáló munkálato-
kat. A viz remélhetőleg rövidesen levonul és 
akkor végérvényesen rendbehozhat|a a város 
a strand számára kijelölt területet. Az idén 
u.SVja.n,s korábban érkezett meg az úgynevezett 
zoldár. amelynek normális körtilménvek kö-
zött májusban van az ideje. A gvönge tél és 
a korai tavasz hatása a Tisza vízállásán is mu-
tatkozik, ez a magyarázata annak, hogv az 
idén kisebb volt és hamarabb elmúlt az árvíz-
veszedelem. 

A fizikai munkálatok eevelőre szünetelnek, 
helyettük az adminisztrációs munka indult 
ttieg a városházán A városi üzemek központi 
igazgatósása legutóbbi ülésén foglalkozott a 
strandkérdéssel, megállapította a jegyárakat és 
meghatározta a fürdőszezon idejét. A határo-
zat szerint máius ló-én nvilik meg a városi 
strand és szeptember 15-ig marad nyitva. 

Kimondotta az igazgatóság, hogv az u¡szegedi 
partnak csak azon szakaszán szabad fürdeni, 
amelv a városi strandhoz tartozik. , 

A beléptidijakat három rendszerben állapí-
totta meg az üzemigazgatóság. Az elhelvezés-
rc alkalmasnak minősített kabinok helvéért esv 
szezonra 10 pengő területhasználati diíat f i-
zetnek a kabintulaidonosok. A fürdésért ezek 
öt pengős szezonjegyet válthatnak, a tizenöt 
éven aluliak három pengőt fizetnek a személy-
jegyért. amelv az egész szezonra érvényes. A 
két éven aluli gvermekek nem fizetnek sem-
mit. A kabintulaidonosok válthatnak havi bér-
letet is. amelv a felnőttek után három, a tizen-
öt éven aluliak után 2 pengő. A kabintulai-
donosok egv alkalomra szóló belépő jegyének-
ára 10 fillér lesz. 

A város által készittetelt kabinok haszná-

lati dija félnapra két szejnéiy számára 50 fillér, 
minden további személy után 120 fillér. Ezek 

a dijak csak a kabin félnapi használatára jo-
gosítják a vendegeket, a délelőtt váltott kabm-
jegyek délutánra nem érvényesek. 

A közös öltözők használatáért 20 fillért kell 
fizetni és liusz fillért fizetnek azok a látoga-
tók is. akik fürdőruhában lépnek a strand te-
rületére. Az idény jegy árát a felnőttek számá-
ra 8, a tizenöt éven aluliak számára 5 pengő-
ben. a közös kabinok használati diját havi 4, 
illetve 2.50 pengőben állapították meg. A csó-
nakok kikötéséért cs őrzéséért havonta két 
pengő fizetendő. 

Ünnepélyes külsőségek között 
vizre bocsájtották 

pSzeged" tengerjáró hajót n 

Budapest, április 16. Ünnepélyes külsőségek 
között bocsájtották vizre csütörtökön délelőtt 
az óbudai hajógyárban a harmadik Duna-tenger-
járó hajót: a Szegedet. A hatalmas szürke 
motoros hajó, frissen festve, zászlódiszben 
várta a vízrebocsátás pillanatát. Az ünnepség-
re Szegedet is meghívták, a város képviseleté-
ben vitéz Imers György főispán, dr. Pálfy 
József polgármester, Glattfelder Gyula me-
gyéspüspök és vitéz dr. Shvoy Kálmán ny. 
altábornagy, országgyűlési képviselő jelent 
meg. A város küldötteit ünnepélvesen fogad-
ták. 

Két sportrepülőgép keringett a feldíszített 
hajógyári telep felett. 11 órakor érkezett az ün-
nepségre a kormányzó, akit Winchkler Tstván 
kereskedelmi miniszter ós báró Harkányi Já-
nos, a Ganz Hajógyár elnöke fogadott. Fel-
zendültek a Himnusz hangjai, a kormányzó 
megszemlélte az uj tengerjáró hajót, majd 
Winrhkler tstván kereskedelmi miniszter mon-
dott beszédet. 

Ujabb változás az idegenforgalmi 
hivatal vezetésében 

Dr. Szekerke Lajos felmentését kéri a polgármestertől 

(A Délmagyarország munkatársától.) Az 
idegenforgalmi hivatal vezetésében ismét vál-
tozás következik be. A polgármester — mint 
ismeretes — a mult évben, miután Berzenczey 
Domokos műszaki főtanácsos, aki addig irányí-
totta az idegenforgalmat, egészségi állapota 
miatt lemondott megbízatásáról, dr. Szekerke 
Lajos tb. főügyészt bizta meg az idegenforgal-
mi hivatal vezetésével. Ez a megoldás általá-
nos megnyugvást és örömet keltett a város-
ban, Szekerke Lajost mindenki a legalkalma-
sabbnak tartotta ennek a fontos munkakörnek 
a betöltésére. Szekerke a legnagyobb ambíció-
val vette kezébe az idegenforgalmi hivatal ve-
zetését és régi munkakörének ellátása mellett 
rendkívül értékes és hasznos szolpálatokat tett. 
a. város idegenforgalmi érdekeinek. 

Csütörtökön elterjedt a hír a városházán. 

hogy dr. Szekerke Lajos nem vállalja tovább az 
idegenforgalmi hivatal vezetését és elhatározott, 
szándéka, hogy megbízatásáról lemond, illetve 
felmentését kéri a polgármestertől. A polgár-

mester szerdán délután Budapestre utazott, 
ahonnan csak szombaton tér vissza, igy Sze-
kerke még nem nyújthatta be lemondását. 

Értesülésünk szerint Szekerke elhatározását 
dkedvetlcnedése érlelte meg és az is, hogy az 
ügyészi munkakör teljesen kimeríti munkaerejét 
és lefoglalja idejét, igy pedig nem fordíthat 
annyi időt az idegenforgalmi ügyek intézésére, 
mint amennyit szükségesnek tartana. 

Kérdést intéztünk az ügyben dr. Szekerke 
Lajoshoz, aki azonban nem nyilatkozott. 

— A polgármester ur ninesen itthon — mon-
dotta —, amíg haza nem érkezik, nem mond-
hatok semmit. 

Bélvárosi M o z i 
Korda Sáncl9r hazánk fiának sramliózu-i li móriá-a ! 

Ml LESZ HOLNAP 
Pénteken és mindennap 

H. G WELLS világhírű regényének filmváltozata 
Fantasztikus filmregény. SOHA NEM 
LÁTOTT építmények, Idegfeszítő cso 
lekmények. Csodálatos rendezés 5,7,9 

S z é c h r n y l M o z i 
MA NAGY PREMIER.! Bemutatásra kerül a nem zetközi filmgyártás gyöngyszeme, az 

O R V E N Y 
Ez ajs a film, amelyet mindenki vár! Ez a film extázisba hozza a várost. Kényes, merész téma. 

A főszerepekben: JEANNE BOITEL .TEÁN tt.ALLAND 
A^tölönlejjes^fta 

— A magyar sors tragikumához tartozik — 
mondotta —, hogy ezt az országot, amelyet 
annyiszor pusztított el a kegyetlen végzet, 
romjaiból mindig újjá kell építeni. De törté-
nelmünk vigasztaló tanúsága, hogy Magyar-
ország, mint poraiból megelevenedett főnix, 
mindig uj életre támad. Ma, amikor ismét ujjá 
kell szervezni százszor nehezebb körülmények 
közt ezt a megcsonkított országot, Széchenyi 
ujjmutatására szemünk ismét, a Duna felé for-
dul. 

— A meglévő hajóparkot — mondotta to-
vább — a mai nap egy harmadik egységgel fog-
ja gazdagítani, amelynek jelentősége abból ájl, 
hogy lehelövé tesz rendszeres hajójáratokat a 
LetaMe felé. A tengerparttól megfosztott 
Csonkamagyarország újra belekapcsolódik a 
tengerek világforgalmába. 

Az avatóbeszéd után Wlnchkler Istvánná 
..Szegedre" keresztelte a hajót, amely a meg-
jelent közönség éljenzése közben lesiklott a 
vizre. 

Az ünnepségen megjelent többek között a 
Ganz-gyár egész vezetősége, ifj. Horthy Ist-
ván, a Máv.-gépgyár helyettes vezérigazgatója, 
ifj. Horthy Miklós, a Magyar Egyiptomi Ke-
reskedelmi Rt . vezérigazgatója, vitéz Som-

kuthy József tábornok, a katonai kabinet-
iroda főnöke, vitéz Shrot/ István, a honvédség 
főparancsnoka, Tormay Géza államtitkár, Senn 
Ottó, a Máv. elnöke, báró Apor Géza, a kül-
ügyminiszter állandó helyettese, Mikecz ödön 
sajtófőnök, Karay-Krakker Kálmán, Pest vár-
megye főispánja, Erdélyi Lóránt alispán, 
Szendy Károly polgármester. 

A kormányzó a hajó vizrebocsátása után 
elbeszélgetett a tisztviselőkkel és a művezetők-
kel, majd kíséretével eltávozott az ünnepség 
színhelyéről. 

A Szeged hajó hosszúsága 56.5 méter, széles-
sége 8 méter, magassága 3.80 méter, hordké-
pessége 300 tonna, sebessége a Dunán 15—16 
kilométer, a tengeren 16.5 kilométer. A hajót 
két egyenként 6 hengeres 430 lóerős motor 
hajtja. A „Szeged" előreláthatólag április 25-
én indul el első tengeri utjára. 

Sulvos összeütközések 
Lengyelországban 

Varsó, április 16. Lembergből jelentik, hogy 
a rendőrség és a munkanélküliek összeütközése 
során tegnapelőtt megölt munkanélküli teme-
tésével kapcsolatban ma súlyos zavargások vol-
tak. Több közúti kocsit feiboritottak, a város 
több pontján torlaszt emeltek. Az összeütkö-
zésnek több halottja és számos sebesültje van. 

Lodzban és Sztaniszlauhan sorozatos házku-
tatás után több kommunista tüntetőt letartóz-
tattak. 


