
A drága strand-tarifa miatt 
kttlön strandot akarnak létesíteni a „Sárgán" a sport-

egyesületek 
A hódító 
külsőről! 
Tavasztól őszig nem 
körül sokba az elegáns 
öltözködés. A cipőgond 
is megszűnt mertolesóií 
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(A Délmagyarország munkatársától.) Az utóbbi 
hetekben minden városi ügyet a titokzatosság leg-
sűrűbb kődfátyolába burkol a hatóság. Senki sem 
tudja, hogyan akkuinak a dolgok, titkosan tár-
gyalnak Le és kezelnek mindent, hogy azután a 
város közönsége a már befejezett tényekkel kerül-
jön szembe és még csak alkalma sem legyen 
változtatni rajtuk. 

Rejtélyes titokzatossággal kezelik a városi 
strand ügyét is. Állítólag a mérnöki hivatalban 
készülnek a strand-tervek, állítólag az idén már 
meg is kezdik az építkezést, állítólag az üzem-
igazgatóság már kidolgozta a strand üzemtervét is, 
ebből azonban csupán — a tarifatervezet jut-
hatott eddig nyilvánosságra. De már ez a ter-
vezet is elegendő volt arra, hogy a város közön-
ség/! köriben nyugtalanságot keltsen. 

Ezt a nyugtalanságot és elégületlenséget toll 
mácfolta az a küldöttség is, amely legutóbb je-
lent meg dr. Pálfy József polgármester előtt, 
tiltéJ>oiását jelentse be a strand-tarifa ellen. A 
küldöttség azokat a sportegyesületeket képviselte, 
amelyeknek az elmúlt esztendőidben külön strand-
juk volt az ujszegedi parton. A sportegyesületek 
legsúlyosabb kifogása az, hogy az üzemigazgató-
ság a macánkabinok helyének használati jogáért 
ezezononkuit tiz pengőt követel. Az egyesületek 
annakidején négyzetmétereinkint 1.60 pengőt fi-
zettetlek tagjaikkal és mivel egy-egy kabin körűin 
bélül három négyzetméternyi területet foglal el, 

(A Délmagyarország munkatársától.) A Petty-
kó—Lázár perben a bíróság — mint ismeretes 
— elrendelte többek között dr. Veress Elemér 
egyetemi tanár, volt rektor tanukéinti kihallgat 
tását is. A professzor a mult hét egyik napjára 
kapott idézőt, azonban orvosi bizonyítványt kül-
dött, amely szerint ágyban fekvő beteg. A bíró-
ság ugy határozott, hogy Veress professzort laká-
sán hallgatja ki. Megbízta az egyik szavazóbirót, 
dr. Sáray Lajost, hogy szálljon ki a tanács jegy-
zőjével és a peres felekkel a professzornak a 
Dóm-téri élettani intézetben lévő lakására és hall-
gassa ki betegágvában. Hétfőn regire! a kiküldött 

a helyhasználat dija szezonon kint alul maradt az 
öt pengőn. Eddig egy-egy család strandköltsége 
szezonon kint nem haladta meg a 10—12 pengőt, 
a városi tarifa mellett a harminc pengőt is meg-
haladja. 

A küldöttség bejelentette a polgármesternek, 
hogy abban az esetben, ha a város nem veszi re-
vízió alá a strand-tarifát, a sportegyesületek ugy 
segitenek magukon, hogy fenn, a Sárgán rendezik 
be a maguk strandját és közönségüket rendsze-
res motorcsónak-járatok beállításával szállítják ki 
a fürdőtelepre. 

A közönség legfőbb kifogása az, hogy a város, 
legalább is ebben az esztendőben egy jottányi-
val sem nyújt többet a házikezelésbe vett ujsze-
gedi parton, mint amennyit a régi strandok nyúj-
tottak, hiszen az épitkezésne1-, ha ilyen ütemben 
halad a munka, mint ahogyan eddig haladt, 
észrevehető nyoma az idén nem lesz. Igv pedig 
nincs létjogosultsága a Tisza-viz, a homok, a le-
vegő és napfény tervezett megdrágításának. 

Értesülésünk szerint az érdekelt egyesületek; 
végre is hajtják tervüket és felállítják a Sárgán 
fürdőtelepeiket, ha a város hatósága nem vál-
toztatja meg a tarifa-határozatot. Ez pedig azt 
jelentené, hogy a házikezelésbe vett strand a várt 
forgalom egy jelentékeny részét elveszítené, 
mert az egyesületek állásfoglalásához csatlakozott 
a tisztviselők fürdőtársasága is, amely többezer 
tagot számlál. 

biró a tanácsjegyző, dr. Kleitsch Imre ügyész, 
dr. Dettre János és dr. Lázár Ferenc társaságá-
ban megjelent a professzor lakásában. Dr. Veress 
Elemér ágyban fogadta a birót. Kihallgatására 
nem került azonban sor. A tanú felmutatta a 
minisztertől kapott felmentést a hivatali titok-
tartás alól és ebből az derült ki, hogy a minisz-
ter csak a »Soóky eltiprására* vonatkozó kérdé-
sekben mentette fel, viszont a törvényszékhez kül-
dött leirat ugy szól, hogy a tanú minden kér-
désre felmentést kapott- Dr. Dettre János, dr. 
Pettykó János jogi képviselője arra kérte az el-
járó birót, hogy minden kérdésre hallgassa ki 
a tanút, vagy pedig tisztázzák, mire vonatkozólag 
lehet kihallgatni. 

Dr. Sáray szavazóbíró a kihallgatást nem foga-
natosította, hanem jelenti a tanácsnak a dolgot^ 
a tanács dönt arra nézve, hogy miiyen kérdésekre 
fogja kihallgatni a professzort. 

A Pettykó—Lázár perben öt hét óta folynak a 
tanúkihallgatások. Kedd reggel a per egyik leg-
érdekesebb tanujának kihallgatása következik. 
Erre a napra kapott idézést dr. Németh Sándor 
minisztériumi tisztviselő, aki egyideig a szegedi 
egyetem gazdasági hivatalának volt megbízott ve-
zetője. A vádlott szerint ő is egyik »eltiport «-ja 
Pettykónak és erre nézve a bíróság bizonyítási el-
járást folytat le. Németh személyével kapcsolatban 
a bíróság előtt a legkülönbözőbb vallomások 
hangzottak el. Kedden rajta kivül más nem is tesz 
vallomást. Szerdán még érdekesebb tanú követ-
kezik, maga dr. Soóky István, akit Szegeden igen 
sokan ismernek. Ebben a perben az ő neve sze-
repelt a legtöbbet és vele kapcsolatban is sok 
érdekes vallomás hangzott el. Németh és Soók\ 
kihallgatásánál mindvégig jelen lesz dr. Pettykó 
János Siértett ís. A nagy érdeklődésre való tekin-
tettel csakis azokat bocsájtják be a főtárgyalási 
terembe, akiknek legyük van a tárgyalás láto-
gatására. 

Ijedtében kilökte 
az útitársát az autóbál 
Balesetek és öngyilkossági kísérlet 

a vasárnapi rendőri krónikában 

(A Délmagyarország munkatársától.) A Sze-
ged—Makó közötti országúton vasárnap estefelé 
izgalmas autóbaleset játszódott le. Egy szegedi 
rendszámú teherautó igyekezett Szegedről Makóra. 
A sofőrön kivül még két utas ült az első ülésen. 
A kipuffogó cső körül lecsapódott benzin útköz-
ben meggyulladt, amitől a középen ülő utas ugy 
megijedt, hogy ki akart ugrani az autóból. Ai 
sofőr hiába magyarázta, hogy a tüz nem vészé, 
lyes és néhány pillanat alatt magától elalszik, az 
utas olyan izgalomba jött, hogy az ajtó mellett 
ülő társát kilökte a kocsiból, csakhogy maga 1» 
kiugorhasson. A sofőr azonnal lefékezett és se-
gítségére sietett az autóból kíz.uhant embernek, 
aki súlyosabb sérüléseket szenvedett. Az eljáráa 
megindult. 

Vasárnap este Alsótanyán öngyilkosságot kö-
vetett el Király Eta 18 éves szegedi leány. Ki-
rály Eta szerelmi bánatában egy útszéli fára fel-
akasztotta magát, niii»e rátaláltak, már régen ha-
lott volt. A csinos fiatal leány menyasszony volt 
és vőlegénye egy másik leány kedvéért a napok-
ban elhagyta. 

Súlyos baleset érte vasárnap éjjel Szél Ferenc 
vasúti tisztviselőt. Szél a Teleki-uccában lévő la-
kása felé igyekezett. Útközben a járdán meg-
csúszott ós oly szerencsétlenül esett el, hogy fejét 
beleverte a járdába. Eszméletét vesztette, menlfck 
vitték be a króházba. Állapota súlyos, de nem 
életveszélyes. Agyrázkódást szenvedett. 

Autóbaleset érte vasárnap délelőtt Varga Gyula 
8 esztendős kisfiút a Petőfi Sándor-sugáruton. A 
gyermek egy autó előtt akart az utolsó percben 
átfutni. A sofőr észrevette a dolgot, fékezett, de 
a szerencsétlenséget már nem lehetett kikerülni. 
A gyermek az autó alá került. A sofőr a sebesült 
kisfiút kocsijára tette és bevitte a sebészeti kli-
nikára .Az eljárás megindult. 

Bevitték a kórházba a mentők Fodor Berta-
lan vasúti fűtőt és özv. Köpesdi Mihálynét. Az 
előbbi kerékpárjáról leesve szenvedett súlyos sé-
rüléseket, az utóbbi pedig egy vasdarabba bele-
verte a fejét. Állapotuk nem súlyos. 
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V e z e t ő : 

F O N O I E R E 

I s z e g e d i vezér-

ü g y n ö k ség e. ORADI-UCCA 8. TELEFON 13416. 

Alulírott az egész rokonság nevében 

fajdalommal tudatja, hogy szeretett férje, 

H a j d ú A n t a l 
nyugalmazott tanító 

életének 78-ik évében hosszas szenvedés 

után folyó hó 3-án délután 4 órakor el-

hunyt. 

Temetése május hó 5-én délután 4 óra-

kor lesz a Szentfaáromság-ucca 52. számú 

ház alatti gyászházból. 

Engesztelő szentmiseáldozatot 5-én 

délelőtt 11 órakor fogjuk az alsóvárosi 

római katolikus templomban a Mindenha-

tónak bemutatni. 

Szeged, 1936. május hó 4-én. 

ÖZV. HAJDÚ ANTALNÉ 

Minden külön értesítés helyett. 

Nem tudták kihallgatni 
a betegen fekvő Veress Elemér professzort, 

mert nincs tisztázva a titoktartás alóli felmentés 
Kedden Németh Sándort, szerdán Soóky Istvánt hallgatják ki 

a Pettykó—Lázár perben 


