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Ujabb tervek 
a városi strandfürdő 

Egyelőre elmarad a hullámltlrdő megvalósítása 

(A Délmagyarország munkatársától.) A strand-
Szezon még elég messze van, de az előkészítés 
munkája már minden vonalon megkezdődött. Egy-
másután vontatják fel a téli kikötőből a csónak-
házakat, a déli órákban már fel-fel tűnik a Tisza 
alaposan megszélesedett hátán egy-egy bátrabb 
evezős, aki vastag tréningruhában birkózik a szél-
Ifi és a sebes áradattal. 

A város strandtei-ületének legnagyobb része 
még viz alatt áll. A víz néhol elér egészen az uj-
sregcdl töltés lábáig, a bid melletti kabinok is víz-
ben állnak. Itt tehát a munka még nem indulha-
tott meg, de mihelyt !e\onul az áradat, rögtön 
megkezdik, hogy az idén idejekorán nyithasson 
itsput a fiatal városi intézmény. 

Érdeklődtünk a polgármesternél, hogy a város 

mit valósit meg a strand továbbépítési terveiből. 
— Az id/n még nem lesz magasépitkezés — 

mondotta a polgármester —, egyelőre csak a ké-
nyelmi berendezéseket fejlesztjük, tökéletesítjük és 
arra törekszünk, hogy tetszetősebb legyen a strand. 
A hullámfürdő tervét, sajnos, elgáncsolták, igy 

ebből a tervből, amelyet nem vagyok hajlandó el-
ejteni, ebben az évben nem lehet már semmi. Nem 
lehet elvi és technikai nehézségek miatt, de szilárd 
bennem az elhatározás, hogy előbb-utóbb feltét-
lenül megcsináljuk, mert ez lesz a strand legvon-
zóbb attrakciója. Lehetséges, hogy mé£ az idén 
építünk egy nagyobb medencét a strand területén 
és ezt a medencét felszereljük különböző vizi já-
tékokkal, főkép csuzdákkal, dc többre ebben a i 
évben nem igen telne. 

Rágalmazás! per 
a makói városi téglagyár ellen 

inditott vizsgálat miatt 
Kélheti fogházra iiélték az elbocsájíoít téglaégető meslereKet 

(A Delmagyarorszdg munkatársától.) A makói 
városi'és megyei hatóságokat immáron egy évti-
zed óta foglalkoztató ominózus ügy került szerdán 
egy rágalinajási per kereteben a szegedi törvény-
szék .Vofnár-tanácsa elé. A makói városi téglagyár 
— amelyet azóta beszüntetett a miniszter — mű-
ködésével kapcsolatos a rágalmazási per, amely-
ben a városi üzem két volt alkalmazottja, Király 
Ferenc és Hári István téglacpitömesterek voltak a 
vádlottak. A vádirat szerint a két vádlott külön-
böző beadványokban Csanád vármegye alispánjá-
val szemben olyan állításokat tett, amelyek részre-
hajlással, vagy bizonyos mulasztások felderítésé-
nek megakadályozásával gyanúsították meg. 

Király Ferenc és Hári István még 1926-ban ál-
lott a makói táglagyár alkalmazásában, amikor a 
városi üzem körül különböző bajok és nehézségek 
támadtak, amelyek ugy a város képviselőtestületét, 
mint a felügyelő vármegyei hatóságot vizsgálatok, 
fegyelmi eljárások és egvéb intézkedések formá-
jában foglalkoztatták. Ekkor történt Király Feretic 
és Hári István elbocsátása is, akik azonban tiem 
nyugodtak ebbe bele s panaszos beadványok, majd 
feljelentések egész sorában emeltek vádat a tég-
lagyári üzem vezetője, a városi felügyeletet és irá-
nyítást végző tisztviselők ellen is. 

A panaszok és feljelentések alapján megindult 
vizsgálatokat a vármegyén Tarnay Ivor alispán 
rendelkezésére Anlalffy Lajos főszolgabíró vezette 
le s az állandóan ujabb és ujabb feljelentésekkel, 
beadványokkal növekedett ügy vizsgálat.! termé-
szetesen lassan haladt. Emiatt Király Ferenc és 
Hári István most már a fegyelmi ügyet vezető 
tisztviselő cs Tarnay Ivor aiispán ellen fordult 
azokkal a beadványokkal és panaszokkal, amelyek-
ben az inkriminált kifejezéstket használták. 

Király és Hári ellen felhatalmazásra üldözendő 
rágalmazás vétsége miatt indult meg az eljárás. A 
törvényszék a vádlottak kérelmére már régébben 
elrendelte a vulóság bizonyítását és több tanút idé-

Reiter Izső ugy a saját, mint tiszt-
viselői nevében is mélységes fájdalom-
nál jelenti hűséges munkatársának, 

Werschifz Leontin 
kisasszonynak 

hosszas szenvedés utáni elhunyttá. 

Több évtizedes odaadó lelkiismeretes 
tisztviselőt és munkatársát veszítünk el 
bennf . , 

E hó tl-ikán. csütörtök délután 3 óra-
kor temetjük a bclvirösi róm. kjtlj. te-
métö halottasházából. 

Emlékét kegyelettel fogjuk megőrizni. 
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zett meg. A szerdai tárgyaláson iratokat ismertet-
tek, amelyekből az derült ki, hogy az alispán lől'b-
izben is vt silotta a polgármestert az ügy lefoly-
tatására és szorgalmazta mindenképen az ügyet. 
Kihallgatták ezután tanuként dr. Nacsa M bály 
nyugalmazott vármegyei számvevőt, Mészáic>s Mi-
hály téglagyári üzemvezetőt, Czaká Lajos elbo-
csátott üzemvezetőt és még másokat, akik nem 
tudlak a vádlottak javára bizonyítékokat szolgál-
tatni. 

A biróság dr. Vafeniiny Ágoston védőbeszéde 
után mindkét vádlóttat bűnösnek mondotta ki fel-
hatalmazásra üldözendő rágalmazás vétségében és 
fejenként íi—íi napi fogházra ítélte őket. Az íté-
let nem jogerős. 

A magyar 
kereskedelempolitika 
Székely Artúr előadása az egyelem 

közgazdasági intézetében 

Magyarország kereskedelempolitikai helyzete 
címen tartott előadást szerdán délután a központi 
egyetemen Székely Artúr, a budapesti kereskedelmi 
és iparkamara titkára, a Magyar Vámpolitikai 
Központ igazgatója, a közgazdasági és statisztikai 
intézet rendezésében. Bevezetőben a világháború 
előtti Magyarország külkereskedelmi politikáját 
ismertette. Kereskedelmi forgalmunknak ekkor 
háromnegyedrésze » monarchián belől bonyolódott 
le. Lényegesen megváltozott a helyzet a világhá-
ború után. A gazdasági elzárkőzás, a vára- és ke-
1 eskedelmi szerződéseknek és megállapodásoknak 
egészen különleges fajait termelte ki- Irányítója-
ként pedig mind erőteljesebben a politikai helyzet' 
is szerepet játszott. Ennek illusztrálására elegendő 
a Duna-medence országaival fennálló kereskedel-
mi kapcsolatainkra való utalás. Amig 1930-ban be-
hozatalunkban ezek az államok 46, 1936-ban 40 
százalékkal szerepeltek, addig kivitelünkben 
ugyanezen években 51, illetve 28 százalékkal. 

A következőkben a magyar devizapo]\Vikávat 
foglalkozau Székely Artúr. Behatóan fejtegette a 
ma uralkodó egységes felárrendszer lényegét és 
gazdasági hatásait, örvendetes jelenségként emelte 
ki vi'igüí, hogy Magyarország az utódállamokkal 
a legutolsó időkben izőresabbra tűzi, k,emke(Jelmi 
kapcsolatait és hogy az; cgé,sz világon., enshitések' 
észlelhetők a pagy forgalmi megkötések terén," 
amelyeknek hatása ^imélhetőleg nálunk fc 'a kö-
zeljövőben előnyősön fog érvényesülni. As értó^es 
előadást mcles tapsokkal köszöntötték. 

t 
Vakmerő betörés 

a hentesüzletben 
(A Délmagyarország munkatársától.) Szerdára 

virradó éjszakán betörők jártak Almdsi Sándor 
Szent István-tér 7. szám alatti hentesüzletében. A 
tettc-sek a szellőztetőnyilásoo beijyulva kinyitották 
az ablakot és azon keresztül hatoltak be az üzlet-
helyiségbe. A tettesek mindenekelőtt pénzt keres-
tek, a kasszában csupán 30 pengőnyi aprópénzt 
találtak. Ezt magukhoz vették, ezenkívül az áru-
készletet is megdézsnrá'ták. Különböző hentesáru-
kat vittek cl az üzletből, mintegy 80 pengő érték-
ben. 

A betörést a korai órákban fedezte fel a tulaj-
donos, amikor az üzletet kinyitotta. A rendőrség 
a nyomozást megindította. Az a gyanú merült fel, 
hogy ezt a betörést is ugyanazok követték el, akik 
a múltkor éjszaka az Alföldi malomban jáitak és 
nagymennyiségű paprikát vittek cl. A rendőrség 
nyomában van a tetteseknek. 

Gyógyíthatatlan 
betegsége miatt 

Újszegeden agyonlőtte 
magát 

egy fiatal génlakatos 
(A Délmagyarország munkatársától.) Szer-

dán hajnalban az u .¡szegedi liget egyik padja 
felől éles revolverdörrenés hallatszott. Néhá-
nyan, akik a ligelen haladtak keresztül, fi-« 
gyelmcsek leltek a revolverlövésre és elindul-
tak megkeresni azt a helyet, ahonnan a lövést 
hallották. Hosszú keresés után, a liget cgvik 
legfélreesőbb helyén rátaláltak egy férfire, ak i 
erősen hörgött. Gvufavilágnál megvizsgálták 
és látták, hogy fejéből vastagon folyik a vér. 
Mellette feküdt a revolvere. A férfi eredetileg 
u padon ült. a lövés után arccal a földrebukott. 

Értesítették a mentőket, a rendőrséget és né-
hány perc múlva már a rendőri bizottság 
megérkezett. Az öngyilkos férfi addigra ki-
szenvedett. Megállapították, hogv a golyó ha-
talmas lyukat ütött a koponyáján és a lövés 
nvomán "valósággal kifolyt az agyveleje. Zse-
bében talált iratok alapján megállapították a 
személyazonosságát. Az illetőt M á r k i La-<| 
jósnak hív ják, 34 esztendős géplakatos. 1 

Zsebében búcsúleveleket találtak. atnelyekV, 
ben öngyilkossága okául gyógyíthatatlan be-
tegségét jelöli meg. Levelében nem egv zavaros 
mondat is található. Szüleihez irott búcsúlevél-
ben többek közölt azt irja, hogy szivéből kíván-
ja szüleinek: éljenek meg igazságosabb rend-

szert . . . Márki Laios évek óta cukorbeteg volt, 
és ebhez a betegségéhez u ¡abban egy szörnyű 
másik betegség is járult és emiatt dobta el 
magától az életet. 
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