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Márer Gyulát és Márer Sándort 
szabadiábra helyezte az ítélőtábla 
Szerdán délelőtt a részvénytársaság igazgatói elhagyták 

a fogházat 

Emi! Janitiiigs 
Csirád Veid! 

Elisabeth Bergner 
(A Délmagyarország munkatársától) A' 

szegedi ügyészség — mint ismeretes — a fize-
tésképtelenné vált Márer Gyulának és Márer 
Sándornak elrendelte letartóztatását. A letar-
tóztatási parancsot március 26-án foganatosí-
totta a rendőrség és a fizetésképtelenné vált 
részvénytársaság igazgatóit azóta az ügyész-
ségi fogházban őrizték. 

A vizsgálóbíró a terheltek kihallgatása után 
elrendelte a vizsgálati fogságot. E végzés 
ellen Mám-ék védője, dr. Eisner Manó fel-
folyamodást jelentett: be a törvényszék vád-
tanácsához. A vádtanács azonban a felfolya-
modást elutasította és a vizsgálati fogságot 
elrendelő határozatot helybenhagyta. A ha-
tározat ellen most már az ítélőtáblához jelen-
tett be jogorvoslatot a terheltek védője-

A szegedi tábla ma foglalkozott a vád-
tanács határozata ellen bejelentett felfolya-
modással és annak indokai alapján 

a vádfanács határozatát megvál-
toztatta és elrendelte Márer 
Gyula és Márer Sándor azonnali 

szabadlábra helyezését. 

(A Bélmagyar ország munkatársától.) Beszá-
molt a Délmagyarország arról, hogy lord Rot-
hermére fia, Harmsworth képviselő magyar-
országi látogatása alkalmával Szegedre is el-
látogat. A látogatás alkalmával a szegedi tár-
sadalmi egyesületek ünnepélyes fogadtatás-
ban részesitik a lord fiát. Lord Rothermere 
fiának szegedi ünnepélyes fogadtatására dr. 
Tóth Károly egyetemi tanár, felsőházi tag el-
nöklete mellett bizottság alakult. A bizottság 
igazgató választmányát dr. Tóth Károly szer-
dán délután 5 órára a DMKE tanácskozási 
termébe értekezletre hivta össze, amelyen a 
megjelenteket részletesen tájékoztatja a lord 
fiának szegerii programjáról. 

Az eddigi tervek szerint az angol képviselő 
május 14-én érkezik Budapestre. Fogadtatá-
sára a Revíziós Liga Budapest egész társa-

(A Délmagyarország munkatársától.) A1 

közigazgatási bizottság kedden délután tar-
totta meg dr. Aigner Károly főispán elnök-
letével áprilisi ülését. Az ülés lefolyása egé-
szen sablonos volt, de azért uéhány érde-
líosebb dolog napirendre került mégis. 

Dr. Pávó Ferenc tb. tanácsnok bejelentette, 
hogy a Máv. központi igazgatósága íeküldötte 
véleményezés végetl 

a cegléd—budapesti vonalszaka-
szon levő halálsorompók meg-

szüntetésére 
kidolgozott alternatív tervezetét. A tervek ha-
talmas kötetet töltenek meg. Mint ismeretes, már 
évek óta harcol a közvélemény a halálsorom-
pók megszüntetéséért, dc eddig pozitív ered-
ményt nem ért el, bár a katasztrófák ezen 
a veszedelmes kereszteződéseknél szinte napi-
renden vannak. A szeged—budapesti fővonal } 
Cegléd után egyre sűrűbben keresztezi a for-
galmas utvonalakat és ezeknél a kereszteződé-
seknél az áthaladó jármüvek száma naponta 
sokszor meghaladja az ezret is, vonat viszont 
ugyanennyi idő alatt hatvan-hetven közleke-

Az ítélőtábla még nem közölte határozatát a 
felekkel, de az ülést megszakítva rendelvényt 
küldött a vizsgálóbíróhoz a vizsgálati fog-
ságban lévő terheltek azonnali szabadlábra 
helyezése iránt. 

Márer Gyula és Márer Sándor 
pár perc múlva elhagyták a fog-

házat. 
A vizsgálóbíró helyettese, dr. Haupthvogel 

János reggel féltíz órakor vette kézhez az 
Ítélőtábla rendelvényét, nyomban maga elé 
vezettette a két terheltet és kihirdette előttük 
a tábla határozatát. 

Beavatottak azt tartják, hogy az ítélőtábla 
határozata nem marad hatás nélkül a törvény-
szék által csütörtökre kitűzött egyezségi tár-
gyalásra sem. Az hiszik, hogyha Márerék meg 
fogják ismételni 50 százalékos egyezségi aján-
latukat és ha a hitelezők által kivánt garan-
ciák megszerzését bizonyítják, n hitelezők el-
fogadják ajánlatukat és elkerülhető lesz a 
város gazdasági életét nagy megrázkódtatással 
fenyegető csőd. 

dalmát mozgósítja. A lord május 27-én, Al-
dozócsütörtök napján érkezik Szegedre. Ez 
alkalommal a Széchenyi-téren demonstrativ 
nagygyűlés lesz. A gyűlés szónokai a város-
háza erkélyéről beszélnek a trianoni béke tart-
hatatlanságáról. Délután a lord fiát kikísérik a 
KEAC-pályára, ahol a KEAC 25 éves jubi-
leuma alkalmából az egyesület országos at-
létikai vjadalt rendez. A képviselő ugyan-
akkor kilátogat a közeli jugoszláv határra, 
hogy személyesen is meggyőződhessen a ha-
tárvonalak igazságtalanságáról. 

A részletes program megbeszélésére vasár-
nap délután négy órára dr. Tóth Károly a 
városháza közgyűlési termébe külön értekez-
letet hivott össze, amelyre meghívást kaptak 
az összes szegedi társadalmi egyesületek. 

dik. A forgalmat eddig sorompókkal szabá-
lyozták, de éppen a sürü közlekedés miatt a 
legkisebb gondatlanságnak vagy vigyázatlan-
ságnak is halálos következményei lehettek s 
voltak is. A sorompók gyakori leengedése pe-
dig a forgalmat korlátozta, amit az érdekeltek 
szintén kifogásoltak. 

Az általános sürgetésre a Máv. elkészíttette 
a halálsorompók kiküszöbölésének terveit. A 
vasút mérnökei három különböző tervet dol-
goztak ki. Az első szerint a oegléd—budapesti 
vonalat megszüntetnék ós nyolc és félkilomé-
teres kerülővel vezetnék a Nvueati oálvaud-
varig. így 

a szegedi fővonal belekapcso-
lódna a szolnoki vonalba. 

A második megoldás szerint a jelenlegi vo-
nalszakasz szintén megszűnnék és helyette 

[ még hosszabb kerülővel érné el a vasút Buda-
pest nyugati pályaudvarát. A harmadik meg-
oldás szerint a vonal helye nem változna meg, 
de a vágányokat vagy lesülyesztenék, vagy 
pedig felemelnék, ugy, hogy a keresztező-
déseknél az utak vagy a vasút alatt, vagy 

Asszony és a költő 
IZMkivOl: 

Harry Liedtke 
Mindenki telt 
c. legszebb filmje péntektől a Belvárosiban 

pedig fölötte közlekedhetnének mindenféle so-
rompó nélkül. Ez a megoldás, egyszerűbb 
kivitelben hét és félmillió pengőbe, díszesebb 
kivitelben pedig tiz és félmillió pengőbe ke-
rülne. A Máv. azonban nem vállalkozik az 
egész költség viselésére, azt kívánja, hogy. 
annak egyötödét fizesse meg az állam, három-
ötödét az érdekeltségek, elsősorban Budapest 
közönsége és csak egyötödéi a vasul. 

A polgármester a Máv. terveit azzal a Ja-
vaslattal mutatta be a közigazgatási bizott-
ságnak, hogy a bizottság a harmadik megoldás 
olcsóbb módozatát válassza, meri a többi 
megoldás a menetidő 27—35 perccel v aló 
meghosszabbításával járna és kér je ki az ipar«* 
kamara és az államépitészeti hivatal vele-* 
ményét is. 

A bizottság ezt a javaslatot el is fogadta. 
Ismeretes, hogy a közigazgatási bizottság 

legutóbbi ülésén felhívta a tanács figyelmét a 
dűlő utak mentén észlelhető elbirtokol ásókra. 
Sok helyen az utak egészen elkeskenvedtek 
már, mert a szomszedbirtokosok egyre mé-
lyebben engedik bele az ut testébe az ekét 
A bizottság felkérte a tanácsot, hogy rendelje 

az utak eredeti határvonalának 
pontos megállapítását. 

A tanács az átiratra most válaszolt és beje-
lentette, hogy a mérnöki hivatal és a tiszti 
ügyészség már megkapta a szükséges utasí-
tásokat az utak határvonalának kitűzésére. 
Az államépitészeti hivatal ennek a kérdésnek 
a tárgyalása alkalmával bejelentette, hogy az 
utak határvonalának kitűzése azért is sürgős, 
mert rövidesen megkezdik az uj kataszter 
fölvételét, amikor a katasztert a meglévő ál-
lapotok alapján veszik majd föl. 

Dr. Pávó Ferenc bejelentette ezután a bí-' 
zottságnak, hogy a polgármester Gertii er Fe-
renc, adótisztet hivatali szabálytalanság miatt 
felfüggesztette állásiától és elrendelte ellenei 
a fegyelmi eljárást megelőző vizsgálatot. A) 
felfüggesztett tisztviselő a polgármester ren-
delkezésének a felfüggesztésére vonatkozó ré-
szét megfelebbezte vagyoni helyzetére való hi-
vatkozással. A bizottság a felebbezést eluta-
sította. Gertner ellen az a fegyelmi vád, hogy 
az egyik adófőkönyvbe a valóságnak meg nem 
felelő adatokat vezetett be. 

Érdekes volt még dr. Jung Sándor tiszti 
orvos jelentése, amely szerint a városban az 
elmúlt hónapban a ragályos betegségek kö-
zül különösen nagyszámban fordult elő 

a kanyaró és a járványos 5(Illó-
mirigy gyulladás 

és a gűmőkórban való elhalálozások száma 
meghaladta a normális átlagot. Márciusban' 
negyvenkilenc ember halt meg gűmőkórban 
Szegeden és 21 gutaütés következtében, fi Ive 
született 263, meghalt 206, tehát a szaporulat 
ötvenhét. 

Köllő Zoltán gazdasági főtanácsos jelentése 
szerint a jó időjárás lényegesen megjavította 
a hosszura nyúlt tél következtében elsatnyult 

tavaszi és őszi vetéseket, 
•zonban a hosszú tél miatt a gazdák ¡akar-
»mánykészlete teljesen elfogyott, ami a takar-
mány nagy drágulását vonta maga után. 

Qravelz Győző műszaki főtanácsos, az ál-
lamépitészeti hivatal vezet ője be jelen tette, 
hogy. a közigazgatási bizoUság legutóbbi át-

Sldozócsötörtökön látogat el Szegedre 
lord RotEiermere fia, aki a helyszínen nézi meg 

a trianoni jugoszláv határvonalat 

fálfosisok készülnek 
a szegedi—budapesti vasútvonalon 

A közigazgatási bizottság ülése 


