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Az OTI szeged! székháza 
és a szegedi exportőrök mellőzése 

Üdvözlő küldöttségek Bárányi főispánnál 

(A Délmagyarország munkatársától.') Bara• t sokat. A város kívánsága teljesen jogosult, ép-
nyi Tibor főispán hétfőn délelőtt kezdte meg 
azoknak a küldöttségeknek a fogadását, ame-
lyek még az installáció alkalmával jelentették 
be tisztelgésüket. Hétfőn először dr. Szécsényl 
István jelent meg a főispánnál és a szegedi 
élőállat-exportőrök nevében közbenjárását kér-
te, hogy az Ausztriával kötött kereskedelmi 
szerződésben megállapított export kontingens-
ből a szegedi exportőrök ts rés-esüljenek. A 
szegediek eddig csak a budapesti exportcégek 
utján szállíthatták árujukat Ausztriába. A sze-
gedi érdekeltek küldöttségileg kívánnak fel-
menni kívánságukkal Kállay Miklós földmüí-
velésügyi miniszterhez. A főispán telefonon 
azonnal felszólította a földművelésügyi minisz-
tert és érdeklődött, hogy a szegedi exportőrök 
küldöttsége tudna-e eredményt elérni. A mi-
niszter kedvező válasza után a küldöttféj míg 
ezen a héten Budapestre utazik. 

Kiss Károly tanfelügyelő a tanyai Iskolás 
gyermekek felsegé'yezésére Indított mozgalom 
ügyében kereste fel a föisnánt, aki kíje'entette, 
horr örömmel veszi kezébe a mozgalmat és 
a legínségesebb tanyai gyerekek felruházására 
ezer pengőt fog szerezni akár gytijíés utján, 
akár a belügyminisztérium segélyalapjából. 

Az Országos Gazdasági Liga szegedi cso-
portjának vezetősége Bokor Pál ny. polgár-
mesterhelyetíes vezetésével üdvözölte a főis-
pánt, a szegedi pénzügyigazgatóság üdvözlő 
küldöttségét Rösler Tamás pénzügyigazgatóhe-
lyettes vezette. 

Bárányi főispán ezután az OTI szegedi vá-
lasztmányának küldöttségét fogadta, amely dr. 
Somogyi Szilveszter polgármester vezetésével 
jelent meg nála. A polgármester ismertette as 
OTI szegedi székházépítésének az ügyét. Elmon-
dotta, hogy a várost ezen a téren méltánytalan 
mellőzés érte. Az OTI azzal kért és kapott 
Szegedtől különböző jelentékeny kedvezménye-
ket, hogy uj székházát, amelyre fontos köz-
egészségügyi szempontból elodázhatatlan szük-
ség van, sürgésen felépíti. A telket meg is vá-
sárolták az énitkezéshez, a rajta lévő épületet 
lebontották, de az építkezés elmaradt. Most 
a lebontott épület helyén egy üres gödör ék-
telenkedik. amelynek beépítését városszépészeti 
okok is megkövetelik. Elmondotta a polgármes-
ter, hogy az ügyben a város már tárgyalt 
illetékes körökkel Budapesten és kimutatta, 
hogy a székház felépítése az átdolgozott tervek 
szerint mindössze 320.000 pengőbe kerülne. Az 
OTI választmánya nevében arra kérte a főis-
pánt, hogy támogassa a mozgalmat. 

Baranyl főispán válaszában kijelentette, hogy 
az ügyet már régebben ismeri, mert feltűnt 
neki is a Gizella-téri üres telek és akkor a 
polgármestertől kapott részletes felvilágositá-
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pen ezért készségesen vállalkozik arra, hogy el-
járjon az ügyben. Előbb azonban személyesen 
is meg kíván győződni az OTI jelenlegi szék-
házában uralkodó állapotokról, ezért rövidesen 
meglátogatja az intézetet 

A frontharcos szövetség szegedi csoportjának 
küldöttségét fogadta ezután a főispán. A kül-

döttség ölén Toporcty Károly tábornok üdvö-
zölte és kérte a szövetség támogatását. A fő-
ispán válaszában kijelentette, hogy mindig a 
szivén viselte a frontharcosok problémáját, mert* 
tudja, hogy azok az embere^, akik végigszen-
vedték a háború közvetlen borzalmait és lát-
szólag egészségesen tértek vissza a frontokról, 
itthon megviselt idegrendszerükkel és lecsök-
kent ellenállóképességükkel háttérbe szorulnak, 
ha nem részesülnek megfelelő támogatásban. 

Végül az állami gyermekmenhely küldött-
ségét fogadta Bárányi főispán, aki kedden foly-
tatja a bejelentett küldöttségek fogadását az 
előre megállapított Időrendben. 

Kedden reggel kezdődik 
Pipás Pisla bűnügyének főíárgyalása 

a szegedi törvényszéken 
(A Délmagyarország munkatársától.') A sze-

gedi törvényszék Gömöry tanácsa kedden reg-
gel kezdi meg Pipás Pista és társai bűnügyé-
nek főtárgyalását. Annak ellenére, hogy a gyil-
kosok a rendőrségen a vizsgálóbíró előtt töre-
delmesen beismerték a bűncselekmények el-
követését, izgalmas főtárgyalásra van kilátás, 
mert a kiszivárgott hirek szerint a vádlottak 
a főtárgyaláson vissza akarják vonni beismerő 
vallomásukat. De nem lehetetlen, hogy a ki-
hallgatáson Pipás Pista életének ujabb feje-
zetei fognak feltárulni. 

Réjen nem előzött meg Ilyen hatalmas ér-
deklődés törvényszéki tárgyalást, mint a Plpás-
ügyet. A tárgyalásra jogosító jegyek kiadását 
már tegnap beszüntették, a 150 darab jegyet 
elkapkodták, ennél több jegy kiadását pedig 
a főtárgyalásl elnök nem engedélyezett. A fő-
tárgyalást a II. emelet 94. számú főtárgyalási 
teremben szándékoztak megtartani mert a nagy 
esküdtszékí termet — takarékossági okokból 

— nem akarták befűteni. Az ügyben szereplő 
védők kérelmére azonban a főtárgyalást még-
is a nagy esküdtszékí teremben tartják meg. 
A védők vállalkoztak arra, hogy tüzelőanyagot 
küldenek a nagyterem fűtésére. A védők ed-
dig négy mázsa szenet küldtek, de az 
a mennyiség kevésnek bizonyult, mert hétfőn 
egész napon át fűtöttek, hogy keddre meleg 
legyen a hatalmas teremben. A főtárgyalás reg-
gel 9 órakor kezdődik és előreláthatólag három 
napig tart. A bíróság délelőttönként tárgyalja 
az ügyet 

Gömöry Andor tanácselnök minden Intézke-
dést megtett, hogy a tárgyalás rendjét bte-
tositsa. Rendőrök és detektívek szállják meg 
az esküdtszéki terem környékét, a teremben 
csakis a legszigorúbb igazoltatás után lehet be-
lépni. 

Pipás Pistát és társalt hétfőn este a Csillag-
börtönből átkísérték az ügyészségi fogházba. 

Egyesíteni Kell a piacokat 
»Monumentális vásárcsarnok felépítése nem időszerű, Qelyette 
alkalmasabb a berendezett fedett piac« — »Jelenleg ázsiai 
állapotok uralkodnak a Tisza Cafos-köruti élelmiszerpiacon« 

Az Alföldkutató Bizottság ankétfe 

(A Délmagyarország munkatársától.) Az Al-
földkutató Bizottság hétfőn délután a város-
házán értekezletet tartott a szegedi piacok el-
helyezésének kérdésében. Dorárszky Károly 
műszaki tanácsos elnökölt az ülésen, megnyitó 
szavai után dr. Cserzy Mihály kereskedelmi és 
iparkamarai titkár részletes és szakszerű elő-
adásban ismertette a piacügy kérdését. Elő-
adásában rámutatott arra, hogy miképen le-
hetne a piac kérdését és a vásárcsarnok tervét 
megoldani. 

— A kikövezett Mars-téren kellene elhelyezni 
a bocsipiacot — mondotta többek között. A 
Mars-térnek a Párisi-körutra eső vonalán per-
ronszerü építményben lehetne elhelyezni az 
exportgyümölcsöt, a zöldséget és a baromfi-
piacot Az élelmiszerárukat a Rákóczi-téren 
építendő központi vásárcsarnokban helyeznék 
el, az ócskapiacot pedig a Valéria-téren. 

Vázolta, hogy az egyes szakcsoportoknak mi-
lyen nagy területre van szükségük a vásár-
csarnok megépítése esetén. Csak a kocsipiac 
elhelyezése 35 ezer négyzetméternyi területet 
igényel és sokezer négyzetmétert tesz ki. az 
a terület, amelyet az élelmiszerárusok, keres 
kedck, zsibárusok stb. elfoglalnának. Hangoz 
tatta, hogy a város hatóságának már közvetle-
nül a háború után egyik főtörekvése az volt, 
hogy a tanyák lakosságát minél szervesebben 
kapcsolhassa a városhoz, ezt a törekvést köny-
nyen veszélyeztetné a kistermeinknek a vásár-
csarnok magas helydijaival való megterhelése. 

Szomody Imre kiskereskedő szerint a sze-
gedi piacnak nem alkalmas hely a Mars tér, 
mert az messze esik a város belterületétől. 

ffehyák Viktor főmérnök a Mars-téri meg-
oldás hive. Szerinte egyelőre elég. lenne a térnek 

felét, sőt csak a negyedét kikövezni. Ezt azon-
ban azonnal végre kellene hajtant. Kétségbe-
vonta. hogy egy nagyszabású vásárcsarnokra 
szüksége lenne a városnak, csupán olyat kel-
lene épiteni. amely kielégíti az Igényeket. 

Berzenczey Domokos műszaki főtanácsos 
szintén feleslegesnek tartja nagy és mutatós 
vásárcsarnok építését. >Berendezett pIacok< 
mellett foglalt állást, amelyek tulaj donképen 
nem mások, mint fedett piacok. 

Dr. Ornstein Lipót legégetőbb problémának 
a gyümölcsértékesítést tartja. Egységesített 
piacon alakulnak kí legjobban az árak, oda kell 
vezetni a kisvasutat; a piacprobléma megoldá-
sába be lehet vonni a villamost is. A gyü-
mölcs szempontjából megfelelő csomagoló 
helyekről\e 11 gondoskodni. A jelenlegi élelmi-
szerpiaccal kapcsolatban ázsiai állapotok ural-
kodnak a Tisza Lajos-köruton. Tefet, vajat, vá. 
gott baromfit porban árusítani a legnagyobb 
abszurdum. 

Magyart Nándor és Plscher Gyula felszó-
lalásai után Bretnovits Vilmos műszaki taná-
csos a piaci közlekedés problémáival foglal-

! kozott. Weinberger Hermann egyesitett piac-
teret sürget, csak azután lehet szó vásárcsar-
nokról A szerteszóródott piacokon a termelő 
nem tudja értékesíteni portékáját. 

Dr. KogutowttM Károly egyetemi tanár ösz-
szegezve az elhangzott felszólalásokat, végül 
megállapította, az értekezlet egyetért abban, 
hogy a piac összesítésére szükség van, viszont 
a monumentális vásárcsarnok felépítése mm 
időszerű. 

A vita folytatását január 16-án délután fél-
hatra tűzték k i 


