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Betiltották 
a szociáldemokrata párt 
móravárosi szervezetének 

helyiségét, 
mart a i elválasztó spanyolfal mSsül 

kihallatszik 9 tanácskosás 
( -4 Délmagfarország munkatársától.) A szege-

di szociáldemokrata párt egyik legrégibb párt-

íaervezete a móravárosi. Másfél évvel ezelőtt a 

folytonosan növekedő taglétszámú pártszervezet 

n Faragó-uceai Ördögli-féle vendéglőben vett ki 

pártbelviséget. Másfél év alatt állandóan itt 

tartották gyűléseiket, a vezetőségi összejövete-

leket 'és- ezalatt az idő alatt sobí, uem emeltek 

kifogást sem a pártbefyiség, sem az ott (ártott 

gyűlések ellen a rendőrhatóság: részérő!. A ven-

déglő nagy helyiségében fából készült spanyol-

fallal e'kerilett helyen tartották az összejövetele-

ket, er volt 3 móravárosi pártszervezet hivatalos 

helyisége. 

Most azután a rendőrhatóság közölte a szo-

ciáldemokrata párttal, nem engedélyezik többé 

hogy n mórocőmsi pártszervezet az ördögh-féle 

vendéglőben taggyűlést,: 'vagy vezetőségi értekez-

leteket tartson. 

Az indokolás szerint a hivatalos párthelyiséget 

elválasztó spanyolfal mindössze 2 méter magas, 

nem ér fel egészen a menanyeze'ig és a párt-

szervezet tanácskozása kihal"at szik a vendéglő 

helyi-égébe, ahová más politikai pártállásu ven-

dégek is járnak. 

A rendőrség intézkedése következtében most 

egyik napról a másikra párthelykég nélkül ma-

radlak a móravárosi szociáldemokraták. \ párt 

azzal a tervvel foglakozik, hogy egy kisebb há-

zat, vagy lakást bérci ki a pártszervezet számára 

a Móravárosban, ahol majd kerületi Munkás-

otthont rendeznek be, mivel a móravárosi párt-

szervezet taglétszáma állandóan növekszik. 

Az erős tél 
élénk korcsolya-életet teremtett 

n 
Miért hiányoznak a 30 éven felüliek a jégpályákról 

(A Délmayyarorszúg munkatársától.) Szeged-

nek egyik nagy hibája, hogy nincsen téli sport-

élete. Nincs fedett uszoda Szegeden és nincs 

műjégpálya. így aztán nincs semmi, ami élénk-

séget teremtene ebben az álmos városban s min-

dig hosszura nyúló, de bizonyta'an. hőmérsék-

letű téli hónapok alatt és ami lehetőséget, nyúj-

tana a teli idegenforgalom megteremtésére. 

Az idén a körülményekhez képest jó a fél, 

E; a jóság természetesen nagyon, relatív vala-

mi, mert, a kemény fagyok legfeljebb azoknak 

a szivét melegítik föl, akik szeretnek korcso-

lyázni, de bizony a háztartási gondokat a fű-

tési gondokkal alaposan megsokasítják. 1 far 

g.vos időjárás szinte már ól-holnapra mr.<jt ••rem-

trfle a korc.solyaszezont 'és teremtett hozzá igen 

tekintély.** nagyságú közönséget is. A város a 

Wipfialok minden órájában te.'p van korcsolya-

csörgetö fiukkal és Irányokkal, akik kipirult 

arccal sietnek az uccán és kevernek megf elelő je-

get, hogy hódolhassanak egészséges, vidám szen-

ved-Hyüknek. A baj az, hogy csak a legritkább 

esetben tahi'nak. Pedig a hőmérő ig.m oroszo-

san viselkedik. Volt éjszaka a közelmii't napok-

hon, hogy a higanyoszlop lesülyedt tizenhal -

tizennyolc fokra a fagypont alá. Ez a nagy hi-

deg pedig félméteresre hizlalta a vizek jég-

Szegeden 

három hivatalos korcsolyapálya 

van. A legnagyobb a Szegedi Korcsolyázó Egye-

sület Szukováthy-téri pályája. Itt mozgalmas min-

dig az élet. Száz és *záz pár kering a sima jégen, 

megtelik a melegedő, a büffé is, a niegafőnökön 

közvetített hanglemez-muzsika állandóan har-

sogja a valcereket, a tangókat Csak az a baj, 

hog\ nagyon rövid ezen a pályán a korcsolyá-

zásra szánL idő. A legtöbbször délelőtt ki sem 

nyitják a kapukat, amelyek, délután sem nyílnak 

meg hat óra előtt. Hat órától nyolcig, félkilencig, 

ha nagy >n jól megy, akkor kilencig békében él-

vezhetik a tél örömeit a korcsolyázók, de akkor 

aztán harmadsszor is megszólal a gondnok zár-

órái hirdető csengője, a jégé.poló munka ok pe-

dig seprűvel, lapáttal tere'getik a nehezen moz-
duló korcsolyázókat a kijárat felé. 

\ pályának dr. Wánie Yndrás az igazgatója. 

— Nem lehetünk másképen — mondta érdek-

Iödé imkre — . a pályllngk nagyon rossz a fek-

vése. \ l.eszámotópalöta hatalmas homlokzata 

felfogja a szelet, ellenben meg. »kszorozza a dél-

előtti nap hősagarait, amelve! nneglágyitják az 

éjszakai órák alatt gonddal kisimított, helyre-

állított jejret. Ha megnyitnék a pályái dr'-lőtt 
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is, akkor délutánra használhatatlanná válna 

Nagy baj az is, hogy a pályának salakalapja van. 

A salak nagyon gyorsan fölszivja a vizet, elvé-

konyítja a jeget. Ezt a salakot az idén nem, 

távolithattuk el, mert a katonai körlet, amely 

sportpálya céljaira használja nyáron a területet, 

riem engedi meg. Jövőre szűnik meg a kör-

lettel kötött szerződés, akkor majd el hordatjuk' 

a salakot. 

Az esti Arákban nagy az éle! 

«zen a pályán Sok szegediről derül ki, hogy egé-

szen jól mozog a jég hátán, néha még jobban is, 

mint a parketten, vagy az aszfalton. Egész meg-

lepetésszerű találkozások is vannak, itt. 

Dr. E r e k y István professzor, az egyetem 

egyik kiváló jogtudósa például gyönyörűen bógni-

zik előre is, hátra is Olyan biztosan irja élen 

j korcsolyájával a szabályos köriveket, ogy a b<t-

! kás szinte kizártnak látszik A pálya másik nép* 

szerű sztárja dr. O c s k a y Kornél, akiben a sze-

gediek még mindig Cavaradossit, vagy Bánk bán* 

látják inkább, mint az OTI szigorn titkárát. Ta-

lán ő korcsolyázik az idősebb generáció tagjai 

közül a legkecsesebben. Senki olyan kis köröket 

nem karcol a jégre, mint 6 és gyönyörű, régi fi-

gurákra tanítgatja ismerőseit. Esni azért nem 

szeret. Azt mondja, hogy nagyon nehéz fölkelni. . , 

Ezt pedig mindenki elhiszi neki. 

Állandó vendége a pályának dr. M a 11 v Fe-

renc tanár, a legmozgékonyabb nyugdíjas Tg* jel-

lemezte bógnizns közben Szeged népéi. 

— Tessék csak körülnézni — mondotta — a 

két kezem ujjain megszámlálhatom, hogy h.-inyn» 

vagyunk itt harmineéven felüliek... \ szegediek 

azt hiszik, hogy ha betöltötték a harmincadik 

terdőt. akkor már szépyen minden sport, minden 

ilyen egészséges szórakozás. Vem eveznek, nem 

úsznak, nem korcsolyáznak és «ietn^k me«óre-

pedni.. . 

Körülnézünk és kénytelenek vagyunk igazat al-

t'í ennek a megállapításnak Mert 

N harmincon feliili penerAeió 

tényleg nagyon gyöngén képviselteti .nngát n jé-

gen A közönség zöme kisdiákokból, egyetemisták-

ból kerül ki. 

A másik pályát, amely 

a rókusi tornacsarnok 
udvaron 

bújik el, S z a b ó Jánosnak, a rökusí iskola agi-

lis igazgatójának ötletessége hívta évekkel ez-

előtt életre. Ez az egyetlen pálya, amely nyitva 
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