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1 belügyminiszter félnapos s z e g e i 
tartózkodása itlejérs megfisztitotfák a kSzuti hid 

és a Kass-szálloeSa közötti uccaszakaszt 
Hogyan (est a RudoSMéri piac a kulisszák mögött 

'(A Délmagyarország munkatársától.) A 
helyszínen szerzett adataink és vizsgálódá-
saink alapján sietve és önként helyreigazít-
juk a Rudolf-téri szekérpiac egyetlen egy 
napra érvényes áthelyezéséről szóló tudósí-
tásunk néhány állítását, mielőtt még az ille-
tékes hely ezeknek a téves állításoknak ki-
domborít ásával hadat üzenhetne magának, a 
megtörtént ténynek, az egész tudósításnak. 
Tehát: nem felel meg a valóságnak, hogg a 
polgármester az átutazó belügyminiszter iránti 
tiszteletből a szerdai szekérpiacot a Mars• 
térre helyezte át. A Rudolf-téren változatla-
nul megmaradt a piac, csupán arról a hosszú 
uccaszakaszról tűnt el, amely a közúti hid föl-
járóját összeköti a Kass-szálló bejáratával, 
amely elvezet a színház, az ügyvédi kamara és 
a Stefánia-sétány előtt. Ezen az útvonalon 
szerdán délelőtt egyetlen tanyai kocsi sem 
köthetett ki, ellenben a piac ú j r a kezdődött 
a Kass-szálló utáni sarkon, ahol az Arany 
János-ucca keresztezi a Petőfi-uccát. 

Ez az ut reggel kilenc órakor ragyogott a 
tisztaságtót. A rendőrőrszemek nagy gonddal 
vigyáztak arra, hogy a lófogatu tanyai jár-
müvek még csak véletlenül sem gurulhassa-
nak a valósággal fölsikált kövezetre, a köz-
tisztasági üzem uccaseprői pedig versenyt sö-
pörtek egymással. ákzabályos időközönkint vé-
gigszáguldott ezen™ z uccán a város legmo-
dernebb locsolóautója és bőséges vizzel árasz-
totta el a lesöpört kövezetet A viz még a 
gránitkockák közeiből is kimosta a nyáron 
odasült hulladékokat. Kilenc órakor olyan 
tiszta volt ez az ucca, mint a patyolat Egyet-
len szalmaszál sem bontotta meg a ragyo-
góra sikált kockakövek sorának harmóniáját . 

A Kass-szálló bejárata élőtt pedig a reggeli 
Órákban egy budapesti jelzésű autó vesztegelt, 
Scitovszky Béla belügyminiszter pompás 
luxuskocsija. Tíz órakor beült az autóba, 
amely villámgyorsan száguldott végig a gyö-
nyörűen jöltakaritott uccán, fölkanyarodott 
a hidra, ma jd néhány másodperc múlva el-
tűnt az ujszegedi hidfő mögött 

A belügyminiszter szemét tehát nem bánt-
hatta az a látvány, amely annyira bántja 
hónapok óta a környékbeli polgárság nyugal-
mát, Ízlését Nem érezte a miniszter a sze-
kértábor penetráns illatát, amelyet a polgár-
mester a Rudolf-téri piacot védelmező és 
dicsőítő nyilatkozataiban költői hevüléssel »az 
élet szagaként* aposztrofál. De nem láthatott 
semmi szembántót, vagy visszatetszőt a mi-
niszter akkor sem, amikor ugyanezen az uton 
visszaérkezett Makóról Szegedre, mert a ki-
takarított ucca átmeneti rendjét a polgár-
mester szigorúan bizalmas és bizalmasan szi-
aoru utasítása alapján jenlartották egész nap. 

A polgármester a Rudolf-téri piac fentar-
tását rendszerint az exportőrök kívánságával 
indokolja meg, miután kiderült, hogy sem 
a termelők, sem a kereskedők, sem a kofák 
nem örültek a piac visszahelyezésének. A 
polgármester rendszerint arra hi\ átkozik, 
hogy a Rudolf-térről sokkai több szegedi gyü-
mölcsöt ekszportáltak, mint amennyit a Mars-
térről ekszportálhattak volna. 

A belügyminiszter látogatásával kapcsolat-
ban a Délmagyarország munkatársa beszélt 
erről a kérdésről az egyik nagy gvümölcs-
ekszportcég képviselőjével, kint a helyszínen, 
a híd alatt. 

Az első kérdésre, hogy növekedett-e a gyü-
mölcsekszport a piac áthelyezése következ-
tében, hogy több gyümölcsöt ekszportáltak-e 
a Rudolf-térről, mint amennyit a Mars-térről 
ekszportálhattak v o l n a , i i c l e a t e i t e az eksz> 

portőr, hogy ebből a szempontból a Rudolf-
térnek semmiféle szerepe nincsen, mert az 
ekszport nem a piac helyétől, hanem a kül-
föld érdeklődésétől, a külföldi piacok felvevő 
képességétől függ. Azt a gyümölcsmennyiséget, 
amelyet a Rudolf-téri piacon vásároltak össze 
és szállítottak ki az ekszportőrök, összevásá-
rolták volna ¿s elszólították volna akkor is, 
ha történetesen a Mars-téren marad a piac. 

— A Rudolf-térnek — mondotta informá-
torunk — csak egyetlen előnye van, még pe-
dig az, hogy tisztább, tisztithatóbb és sárta-
lanabb a Mars-térnél. De ezzel szemben van-
nak súlyos hátrányai is. A legsúlyosabb az, 
hogy itt a piac nagyon elnyúlik, beszivárog 
a környékbeli uccákba, tehát nehezen tekint-
hető át és nem alakulhatnak ki egységes árak. 
Sokszor megtörténik, hogy az Arany János-
uccában lényegesen olcsóbb a gyümölcs, mint 
ugyanakkor a színház előtt, vagy a Rudolf-
téren. A Mars-téren viszont ezek a bajok 

nem fordulhatnak elő, mert ott könnyen át-
tekinthető a piac. Másik előnye a Mars-tér-
nek az, hogy sokkal több hely van a gyümölcs 
kezelésére és csomagolására. Itt az ekszportő-
rök mind a hid alá szorulnak, ahol drága 
helypénzt szed tőlük a város. 

— A polgármester ur majd minden p í a o 
nap reggelén itt jár — folytatta informáto-
runk — és mindig érdeklődik az ekszport 
iránt. Legutóbb itt volt a földmüvelésügyi mi* 
niszter megbízottja is, aki meggyőződött róla, 
hogy a Rudolf-tér nem jó hely a gyümölcs» 
piac számára és kijelentette, hogy a föld-' 
müvelésügyi miniszter jelentős összeggel fog] 
hozzájárulni a Mars-tér kiaszfaltozásánaM 
költségeihez. Az utóbbi időben a polgármes-
ter is hangoztatja, hogy ez a megoldás csakí 
átmeneti jellegű, a Mars-teret a lehető legrö-
videbb időn belül rendbehozatja a város. Ak«j 
kor aztán visszamehetülik oda. Mi azt szeret-
nénk, ha ez az idő már a jövő szezonban 
bekövetkezne. 

így fest tehát a Rudolf-téri piac a kulisz-
szák között A belügyminiszternek kellett át' 
ntaznia Szegeden, hogy a polgármester észre-
vegye a Rudolf-téri szekértábor városiatlan-
ságát és rá jöj jön arra , hogy esztétikai szem-
pontok is vannak a világon. 

Megkezdik a szegedi 
rendőrségi paloía építését — 1931-ben 

A belügyminiszter szerdán elutazott Szegedről 
(A Délmagyar ország munkatársától.) Scitovszky 

Béla belügyminiszter — mint ismeretes — kedden 
este autón Szegedre érkezett, hogy megtekintse a 
várost A minisztert este dr. Aigner Károly főis-
pán látta vendégül vacsorán. Az éjszakát a minisz-
ter Szegeden töltötte, reggel dr. Szalag József 
főkapitány, dr. Buóez Béla rendőrtanácsos, dr. 
Aigner Károly főispán és dr. Somogyi Szilveszter 
polgármester társaságában nagyobb sétát tett a 
városban. Megtekintette az egyetemi építkezéseket, 
a sebészeti klinika belsejében is látogatást tett, 
azután a fogadalmi templomot nézte meg és tíz 
órakor autóba ült, hogy folytassa útját Makó felé, 
ahonnan délután két órakor érkezett vissza. 

A belügyminisztert a polgármester látta vendégül 
szükkörü ebéden. Ebéd után a miniszter a tárcája 
hatáskörébe tartozó intézményeket nézte meg. 
Autón kiment a gyálai rétre, ahol megtekintette 
az állami kezelés a^att álló birtokot, majd Újsze-
geden a Szerb-bánáti internátus épületében tar-

tott szemlét Ebben az épületben van ugyani», 
a rendőriskola és a kerületi kapitányság lakta-
nyája. A miniszter kisérői társaságában megjelent 
az »Árpád* szabadkőműves páholy épületében is 
és tüzetesen végignézte a helyiségeket, sőt a la* 
kásokat is. 

A belügyminiszter szegedi látogatását felhass®} 
nálta a polgármester arra, hogy megsürgesse * 
régóta tervezett szegedi rendőrpalota építését. M 
belügyminiszter kijelentette a polgármester előtt,! 
hogy a tervet nem ejtette el, de egyelőre költség-
vetési okok miatt nem kerülhet sor annak meg* 
valósítására. A pénzügyminiszter ugyanis olyan 
kevés összeget bocsájtott rendelkezésére, amely 
bői nem telik a szegedi rendőrpalota felépítésére* 
Határozott igéretgt kapott azonban a pénzügy-
minisztertől arra, hogy az építési költségre a»' 
1931—1932. évi állami költségvetésben kap fede-j 
zetet, igy a rendőrpalota építését 1931 őszén-
mégis megkezdik Szegeden. 

Védőbeszéd a Tuka-pörben 
Pozsony, szeptember 18. A Tuka-bünpör mai 

tárgyalásán dr. Galla, Tuka védője, kezdte meg 
nagy beszédéi. Galla beszéde elején rámutatott a 
pör politikai jellegére. Tuka politikai egyénisége 
állandó támadásoknak voltak kitéve és ezek nem 
szűntek meg akkor sem, amikor a néppárt belé-
pett a kormányba. Véleménye szerint másokai Is 
a vádlottak padvira kelleti volna üttetni, akik 
bevallották, hogy államellenes cselekményeket kö-
vettek el. 

Részletesen foglalkozott Galla a Tuka ellen in-
dított hadjárattal, amely a »Vacumn Jurls« cimü 
cikkének megjelenése után érte el tetőpontját 
Bizonyította, hogy a tót autonómia tervét dr. Tuka 
1921-ben a tót néppárt megbízásából dolgozta ki 
s azt a párt magáévá is telte. Nem igazolódott 

Galla rámutatott arra is, hogy ebben a pSrbrit 
a felek nem egyenlő eszközökkel harcolnak. Az 
egyik fél rendelkezik az állam egész hivatali appa-
rátusával, mig a másiknak kezét-lábát gúzsba k5-
tötlék. Rámutatott arra, hogy Belánszkyról és Szo-
molányiról kiderült, hogy amit egv harmadik sze-
mélyről mondtak, az nem fedi a tényekit. 

Dr. Galla holnap reggel folytatja védőbeszédét 

E i u í a s i t o t í á k T u k a n y u g d f i k é r e l m é i 
Prágából jelentik: A legfőbb közigazgatási bíró-

ság ma tárgyalta dr. Tukának a közoktatásügyi mi-
nisztérium ellen nyugdíj illetményeinek helytelen 
megállapítása miatt benyújtott keresetét. Tuka az 
1912 : LXV. tc. rendelkezései alapján kérte nyűg-

be az az állítás, hogy ezt a tervet Tukának Buda- ' dija helyesbítését A legfőbb közigazgatási biréoág 
pestről szállították volna. ) Tuka keresetét elutasította. 

lőikalap különlegességek 
e legnagyobb választékban a minden elképzelhető színben kaphatók 
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