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Berlinbe és Lengyelországba exportált 
az idén a városi halgazdaság 
egy-egy vagon fehértói halat 
J61 sikerült a fehértói halgazdaság idei szezonja 

(A Délmagyarország munkatársától.) A fe-
hértói halszezon befejezés előtt áll. A halgaz-
daság számadásain most dolgozik a számve-
vőség, de annyi máris megállapítható, hogy a 
legutóbbi halszezon jóval többet jövedelme-
zett a városnak, mint a tavalyi. A tóban már 
csak igen korlátolt mennyiségben van hal, a 
szegedi szükségletet azonban bőségesen bizto-
sították és a városban még húsvétig árusítani 
fogják a fehértói ha la t 

A halszezon eredményeiről ' N y á r y János, 
a fehértói halgazdaság intézője, a következő-
ket mondotta: 

— Az idén már a külföld is élénken érdek-
lődött a fehértói hal iránt. Legutóbb Berlinbe 
és Lengyelországba exportáltunk 1—1 vagon 
halat- Mindkét helyen nagyon meg voltak elé-
gedve a halszállitmánnyal. Ujabb rendelése-
ke* is feladtak volna, de már nincs exportá-
lásra több halunk. Londonból is rendeltek ha-
tat, de oda sem tudtunk szállítani. Az ősszel 

rendszeresíteni fogjuk Angliába, Német, és 
Lengyelországba a halexportot 

— Hogy a szezon mennyire jól sikerült azt 
az eladott hal mennyisége bizonyítja a legjob-
ban. Tavaly 600 mázsa nal került eladásra, az 
idén pedig 1000 mázsát értékesítettünk. 450 
mázsa hal kihelyezésre maradt meg, ez is jó-
val több, mint a tavalyi volt, ugy, hogy a hal-
termelésünket 1935-ben tovább fokozhatjuk. 

Kijelentette még Nyáry intéző, hogy az idén 
a belföldön Budapestre, Sopronba, Békéscsa-
bára, Makóra, Orosházára, Hódmezővásárhely-
re és Kiskunfélegyházára szállították rend-
szeresen a fehértói halat, de ősszel már a tá-
volabbi városokat is ellátja a Fehértó hal lat 
A hal ára egyelőre nem változik, most orszá-
gos viszonylatban a fehértói hal a legolcsóbb, 
később azonban, ha a halgazdaság nagyobb jö-
vedelmet mutat fel, szó lehet a fenertói hal 
árának további csökkentéséről. 

Széngázzal követett el 
öngyilkosságot 

egy erdélyi katonaszökevény 
(A Délmagyarország munkatársától.) Csü-

törtök reggel a Teréz-ucca 15. szám alatti ház 
mosókonyhájában holtan találták V i r á g An-
tal 32 éves román katonaszökevényt. A holt-
test mellett kis borosüveg és egy rendőrségnek 
címzett búcsúlevél vol t melyből kiderült, hogy 
Virág öngyilkosságot követett el, még pedig 
különös módon. Szerdán este lement a mosó-
konyhába, ahol faszénből tüzet rakott és mi-
után a borát megitta, lefeküdt és elaludt. A 
faszénből fejlődő mérges gázok reggelre meg-

ölték. 
Megállapították, hogy Virág Antal feleségé-

vel az este összezördült és azzal ment ki a la-
kásból, hogy éjszakára sem tér vissza, hanem 
a mosókonyhában fog aludni. Ekkor már el-
határozta magát az öngyilkosságra. A rend-
őrséghez irt búcsúlevelében azt kéri, hogy ne 
boncolják fel. Ennek ellenére a holttestet fel-
boncolják, mert a halál körülményeit tisztá-
zandónak tartja a rendőrség. 

A SzUE és a Partfürdő Rt. 
kap megbízási a várostól 
az ujszegedi strandélet irányítására 
Milyen lesz a szegedi strandok átmeneti szezonfa ? 

(A Délmagyarország munkatársától.) Megírta a 
U álmagyar ország, hogy az ujszegedi kasztstrandok 
kőzős beadványban kértétk a most következő 
nyárra a parthasználati engedély megadását a 
várostól Dr. Pálfy József polgármester ezzel 
kapcsolatban, mint ismeretes, kijelentette, hogy a 
kérelem a városi strand szempontjából megfon-
tolandó kérdés és lehetséges, hogy a cél érdeké-
ben a város már az idén átveszi az ujszegedi 
homokpartok kezelését, megszünteti a partokon 

Belvárosi Mozi 
Pénteken s a következő napokon 
G a á 1 F r a n c i s k a 
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kialakult kasztrendszert, hogy előkészítse a te-
repet a városi strand számára. 

A partfürdözők kérelmét a csütörtöki tanácsülé-
sen tárgyalták. Felmerült az a terv, hogy a város 
a Szegedi Uszó Egyesületet és a Partfürdő Rész-
vénytársaságot bízza meg a strandfürdők cso-
portosításával. Mindegyik partfürdó a régi he-
lyét kapná meg az idén ifi, a partjavadalmi ille-
tékeket azonban nem közvetleu a városnak, ha-
nem a SzUE-nek és a Partfürdő Rt.-nak fizetnék 
be. A magánosok a ¡kabinjuk után járó köztér-
használati dijat ugyancsak a SzUE-nek és a 
Partfürdőnek fizetnék, ők viszont a vároasal szá-
molnák el a bevételeket. Az uszóegyesület és 
a partfürdő azonban gondoskodna arról, hogy az 
egyes strandokat pontosan beosszák és a kabinok 
megfelelő fyelyet kapjanak. Az ujszegedi parton a 
legutóbbi fiixd ősz ezen idején közel ezer kabint 
állítottak fel és gyakori volt a panasz, hogy amíg 
az egyik strandon kényelmesen eltudták helyezni 
a kabinokat, addig máshol, hely hiányában, ősz-
szezsufoltak azokat Meg kellene szüntetni az 
évek óta fennálló drótkerítés-rendszert is. A 
drótkerítés a tiszai töltéstől legfeljebb 30 méter-
nyire nyúlhat a part felé. A strandok felett a 
SzUE és a Partfürdő teljes felügyeleti jogot kap-
na a várostól, de garantálniuk kellene a város 
parthasználati bevételét, valamint azt is. hogy ax 
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ujszegedi strandfürdőkön rend lesz. 
Dr. Pálfy József polgármester megbízta csü-

törtökön dr. Katona István tanácsnokot, hogy a 
tervnek megfelelően kezdjen tárgyalásokba a Sze-
gedi Uszó Egyesülettel, a Partfürdő Rt-vei, vala-
mint az ujszegedi partfürdők venetóivel. 

A kaszís'randok megszüntetése 
és az — egyetemé kisajátítások 

Kaptuk a következő levelet: 
.Mélyen tisztelt Szerkesztő url Legújabban sok 

szó esik a szegedi ,.strandról". Sok évi vajudág 
után eljutottunk végre oda, hogy mindenki elis-
meri annak fontos és sürgős voltát, de — sajnos 
— egyelőre csak programbeszédekbe illesztett frá-
zisoknak kell ezt tekintenünk, mert komoly lépéa 
ennek az elismerten fontos kérdésnek a megvaló-
sítása felé nem történt. Sajnálattal látjuk, hogy 
illetékes helyen, ahol eleinte oly sokatigérő kije-
lentések hangzottak el, visszavonulást állapítha-
tunk meg. 

Szinte érthetetlen előttünk az a trémázás, amely-
lyel polgármesterünk az eddigi parcellabérlökről 
nyilatkozik, holott mindössze arról van szó, hogy 
egy esztendőre szóló és lejárt szerződést a várót 
nem kíván megújítani, amihez minden szerződd 
félnek törvényadta joga van. Különösnek és ért-
hetetlennek találjuk ezt a vonakodást mi, akiknek 
a feje fölül nagyapjuktól örökölt és saját tulajdo-
nunkat képező házakat bontatott le a varos akkor, 
amikor az egyetemi építkezések érdekében ezt 
szükségesnek találta. Egész városrészt pusztítottak 
így el nem bérelt, hanem saját tulajdont képező 
ingatlanokból, ezzel szemben most félve nyúlnak 
hozzá egy jogszerű eljáráshoz, amikor pedig épp 
oly fontos városfejlesztési, idegenforgalmi kérdés-
ről van szó, amelynél még a kisajátítás szüksé>-
gesstge esetén is keményebben járhatna él a város. 
Nf .n tudjuk, miért érint féltettebb jogokat most 
a véros, amikor lejárt szerződést nem hajlandó 
megújítani, mint annakidején, amikor telekkönyvi 
ingatlanoktól fosztott meg régi birtoko<ro!-;it jólle-
het kártalanította azokat Nincs helye semmiféle 
„keztyüs-kézzer való elbánásnak akkor, amikor 
a város érdekéről van szó. A strand felépítése oly 
eminens kérdése ennek a városnak, hogy azt csak 
érdek, rosszindulat, vagy korlátoltság nem ismeri, 
el. Szerencsétien elgondolás a további egy évra 
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