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Pénteken délután felavatják 
a szegedi polgári repülőteret 

Az Országos Idegenforgalmi Hivaía', a Légügyi Hivatal kiküldöttei 
és a műegyetemi sportrepülők a légi turisztikai leszállóhely ünne-

pélyes felavatásán 

(A Délmagyarország munkatársától.) Pénte-
ken délután ünnepélyes keretek között avatják 
fel a Lóverseny-téren létesített polgári repülő-
teret. A szegedi polgári repülőtér lélesitcse re-
gi kívánalom volt, hiszen ma modern város 
el sem képzelhető repülőtér nélkül. A sportre-
pülés és az idegenforgalom együttes követel-
ménye volt ez a modern sporttér, amely az Or-
szágos Idegenforgalmi Hivatal légi turisztikai 
osztálya, a Délvidéki Automobil Club és a nem 
utolsó sorban a város közönségének hozzájá-
ruló sa réven juthatott a megvalósulás stádiu-
mába. A Lóverseny-téren mintaszerű polgári 
repülőteret építettek, a tér méltó helyet foglal 
cl a többi légiturisztikai leszállóhely között. 

A teret pénteken délután ünnepélyes keretek 
között adják át a forgalomnak. Az ünnepségen 
az Országos Idegenforgalmi Hivatal légi tu-
risztikai osztálya részéről megjelenik gróf Z i-
r b v Nándor és dr. vitéz S z e u l k i r á 1 y i 
\kos, a Légügyi Hivatal részéről vitéz S z e n t-
i r m a y László őrnagy és S o l y m o s s y el-

lenőr, akik az első két gépen érkeznek. Részt-
vesznek a felavatási ünnepségen a műegyetemi 
sportrepülők is és a Budapesti Sportegyesület 
tagjai, akik ugyancsak repülőgépen érkeznek. 
A vendégeket a város részéről dr. K a t o n a 
István tanácsnok és dr. P á l f y György tb. 
tanácsnok, a DAC részéről dr. K o g u t o w i t z 
Károly és dr. T ó b i á s Dénes fogadják. A 
gépek este hal órakor érkeznek a repülőtérre. 
Az uj teret a város nevében dr. Katona tanács-
nok átadja gróf Z i c h y Nándornak, aki a te-
ret átveszi és a forgalom számára megnyitja, 
majd a további szolgálat lebonyolítása végett a 
DAC küldötteinek átadja. Az átadási aktus 
után a város a téren fölállított büffében meg-
vendégeli a repülőket, akik ezután mürepülés-
sel és mutatványokkal szórakoztatják a közön-
séget. Este a repülők tiszteletére vacsora lesz 
az ujszegedi Vigadóban. A felavatási ünnep-
ségre a rendezőség mindenkit szívesen lát. a 
belépés díjtalan. 
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\ szerdal hözgqfllés tárgyalja 
a jővó évi szegedi ínsegmanbaprogramoi 

Útjavítások, népsírand és az ujsomog Híelepí napközi ott-
hon felépítése szerepel a tervezetben 

(A Délmagyarország munlcatársátói) Jelentette 
a Délmagyarország, hogy a szegedi törvényha-
tósági bizottság május'ról elmaradt közgyűlését 
dr. Tóth Béla polgármesterhélyettes, aki a sza-
badságon lévő főispánt is helyettesíti, s-c'"da 
délutánra liivta össze. A közgyűlés napirendjé-
nek összeállitásán már javában dolgoznak a vá-
rosi ügyosztályok, a tárgysorozatot véglegesen 
hétfőn délután állítják össze, amikor a kisgyű-
lés >s ülést tart. Eredetileg ugv volt, hogy a köz-
gyűlésnek kánikulai programja lesz, most az 
utolsó pillanatban azonban felvettek a tárgyso-
rozatra a városi inségmunUaprogramot is, amit 
máskor Csak az őszi közgyűlés szokott tárgyalni. 
Azért került sor erre most előbb, hogy nyugod-
tan letárgyalhassák az inségmunkaprogramot és 
a tervezeten esetlcg változtathassanak. Október-
ben alig pár nap áll rendelkezésére a közgyűlés-
nek a program összeállítására, de a városnak 
határidőre fel kell azt terjesztenie a belügymi-

nisztériumba. Most a juniusi közgyűlés részle-
tesen foglalkozhat az inségmunkaprogramnial és 
ha szükséges, még az őszi közgyűlés is megleheti 
kiegészítéseit. 

Az inségmunkaprogram nyers tervezetét ösz-
szeállitotta a népjóléti ügyosztálv, pénteken dél-
ben közös értekezletre hivták össze az inség-
munka-, a városrendezési-, a tanya- és a közkerti 
bizottságokat. A tervezet nagyobb munkái között 
szerepelnek a tanyai ulak rendbeho Zasa, q nep-
strand felállítása ég Ujsomogyi-lelepen napközi 
otthon felépítése. Ehhez az anyagot a Szent Vince 
Egyesület adja, a város csak inségmunkával járul 
az építkezéshez. 

A jövő esztendei inségmunkaprogram kerete 
nagyobbára olyan, mint az idei volt, a munkát 
azonban szélesebb területen folytatják és különö-
sen az ulak javításánál az eddiginél nagyobbszá-
mu munkástömeget fognak foglalkoztatni. 

A jövő héten megnyílik 
a város ujszegedi gyermekstrandja 
A belügyminiszter 5000 pengőt folyositott a munkálatok költségeihez 

(A Délmagyarország munkatársától.) A népjó-
léti gyermekstrandfürdő építkezése intenziven fo-
lyik Újszegeden, az eddigi tervek szerint hétfőn 
megnyitják a gyermekstrandot. Az építkezés 
költsége 16.000 pengőre tehető, ehhez az állam 
a belügyminiszter Csütörtöki leirata szerint — 
üfíflO pengővel járul hozzá. Az állami 'támogatást 
kiutalták a város részére. Most a városházán fel-
merült az a terv, hogy a jótékony nőegyesülcte-
ket is bevonják a gyermekstrandfürdő ügyeinek 
intézésébe és évről-évre a szükséges összegeket 
társadalmi ulon is igyekeznek előteremteni. Vitéz 
Imecs György főispán felesége vállalta a társa-
dalmi akrió megszervezését és értekezletre hivta 
össze a jótékony nőegyesületek vezetőit. A Gyer-

mekvédő Liga 1500 pengőt felajánlott a gyermek-
strandoIás kiadásaihoz és vállalja a gyermekek 
felügyeletét is, a Stefánia Szövetség 800 pengőt 
ajánlott fel, ezenkívül értékes felszereléseket. A 
Szent József-akció és a 7,sidó Nőegylet szintén 
jelentős anyagi segítséggel támogatja" a gyermek-
strandot és a többi jótékony egyesületek is ki-
veszik ebből részüket. 

A népjóléti gyermekstrandfürdő építkezéséről 
dr. Kemenesy Tibor tanácsnok, a népjóléti hi-
vatal vezetője a következőket mondotta munka-
társunknak: 

— A gyermekstrand é.pífAezése befejezés előtt 
áll, ugy. hogy ha az időjárás megengedi, hétfőn 
megnyithatjuk a városnak ezt az uj, szociális 

barcsa-pontybó' fő-
zött halpaprikás. 
Zenementes kert 
külön társaságok 
részére. — 

Csütörtök, szombat 
és vasárnap esto 
Szombaton 4-ig zene. 

intézményét. A gyermekstrand befogadóképessé-
ge 600 személy lesz és ugy tervezzük, hogy fele-
részben fiú, felerészben leány nyaralhat a stran-
don. Nagy napozó terrasz épült, ezenkívül tálaló, 
vetkőző külön a fiuk és külön a leányok részére. 
Medence is épült, de a nagyobb gyermekek le-
nlehetnek a Tiszára fürdeni. Távolabbi tervünk 
az, hogy a fekvőcsarnokok ágykészletét átvisz-
szük a gyermekstrandra és heteken át itt tartóz-
kodhatnak a gyermekek, nemcsak nappalra, ha-
nem éjszakára is, megfelelő felügyelet melleit. 
Ezáltal a gyermekeket kiszakíthatjuk nvárára 

szegényes otthonukból. A gyermekstrandon azok 
fürödhetnek, akik egészségügyileg leginkább rá-
szorulnak erre, elsősorban a szegény családok 
gyermekei, akik naponta háromszori étkezésben 
fognak részesülni. A kiválogatást a népjóléti hí-
va lal fogja eszközölni a jótékony egyesületekkel, 
A felügyeletet a Gyermekvédő Liga két zöldke-
resztes nővére és két tanitó fogja ellátni. 

Interpelláció 
az el nem készült lak-
bérleti szabályrendelet 

miatt 
(A Délmagyarország munkatársától.) Sze-

ged város jelenleg is érvényben levő lakbérleti 
szabályrendelete még félszázad előtt, az 1880-as 
években készült. 1933-ban a közgyűlés uj lak-
bérleti szabályrendeletet alkotott és azt nem-
sokkal később felterjesztette a belügyminisz-
terhez jóváhagyás végett. Itt is késett a jóvá-* 
hagyás, majd Végre a múltév őszén, szeptem-
ber 10-én leirat érkezett a belügyminiszté-
riumból, amelyben felhívták a város hatósá-
gát, hngv a íakbérleti szabályrendelet a f ő -
város lakbérleti szabályrendeletének alapulvé-
tele mellett alkossa meg, akkor nem lesz aka-
dálya a jóváhagyásnak. 

A leirat óla közel tíz hónap telt el. Üc a vá-
rosházán még hozzá sem kezdtek az uj sza-
bályrendelet elkészítéséhez. Még most is az ő(1 
év "előtti szabályrendelet van érvényben, pedig 
teljesen elavult és az élei., valamint a jog-
gyakorlat teljesen túlhaladta, ugv, bogy min-
den szempontból fonlos az uj szabályrendelet 
megalkotása. Ennek érdekében most dr. Vájta 
Jenő törvényhatósági bizottsági tag interpel-
lációt jegyzett be a jiivő heti közgyűlés napi-
rendjére. Az interpelláció a következőket tar-
talmazza: 

— 'A belügyminiszter 1936. szeptember 2-án 
kelt határozatával felhívta a város közönségét, 
hogv lakásbérleti szabályrendeletét a székes-
főváros lakbérleti szabályrendeletének alapul-
vétele mellett alkossa meg. Mi az oka annak, 
hogv a város uj lakásbérleti szabályrendelete 
1936. szeptember 10-c óta a fenthivatkozott 
belügyminiszteri határozatnak megfelelően még 
nem készült el és letáravalás végett nem ter-
jesztették a közgyűlés elé? 

I 
Széchenyi Mozi Péntektől hétfőig 
A tragikus hirtelenséggel elhunyt platina-
szőke filrnstar 

JEAN KARLOV 
legsikerültebb filmje HARCIAS HÖLGYEK 
vigjáfék 8 felvonásban. Partnerei 
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