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4 lassú Meliakariíás 
komoly zavarokaá okozoíl 
a szerdai piacon 

(A Délmagyarország munkatársától.) Sze-
ged uccáin és terein kiszámíthatatlanul nagy 
tömeg hó hever, aminek i szokatlanul nagy-
arányú havazáson kívül az is oka, hogy az el-
ső hó lehullása óta a hőmérő higanyoszlopa 
nem igen emelkedett a fagypont fölé és igy a 
hótömegből ugvszólván semmi sem olvadt el. 
A havat hatalmas kupacokba hordták össze a 
hólapátoló inségmunkások és mivel az igv ösz-
szehordott hótömeg elfuvarozása igen lassan 
halad °lőre. a hóhegyek sok zavart okoznak az 
uccai forgalom 'ebonvoliMsában. különösen 
olvankor, amikor valamivel erősebb a forga-
lom egyes uccákban. Jelenleg körülbelül ezer 
inségmunkás dolgozik a hó eltakarításán, de 
ez a munkaerő aránytalanul kevésnek bizo-
nyult a hó mérh tetlen tömege mellett. Az el-
takarítás munkájának alig eszlelhető a hatása, 
pedig állandóan jönnek-mennek a hóval meg-
rakott kocsik. 

A hókupacok zavprt okoztak a szerdai pia-
con is. A karácsony közelsége miatt a piacra a 
szokottnál lényegesen több terménvt, árut, ' 

baromfit hoztak be a tanyai gazdák, akik szin-
tén nagyobb számban iöttek be a városba. A 
hóhegyek miatt azonban szűkre zsugorodott 
össze a piacok rendes helye, megkeskenyedett 
az uccák kirakodásra, árusításra alkalmas ré-
sze és igy a piac alaposan szétterült, benyo-
mult a mellékuc..ákba is. ami viszont az el-
adást és a vásár'ást nehezileíte meg. 

A piacrendészeti hatóság kívánságára dr. 
Pátfy József polgármesterhelyettes most uta-
sította a köztisztasági hivatalt, hogy elsősor-
ban a piactérül használt uccákat és tereket 
tisztíttassa meg a hótól ezekről a helyekről 
hordassa el legelőször a magasra rakott hó-
kupacokat, mert igen fontos érdek, hogy az 
erősebb forgalmi karácsony előtti piacok si-
mán. zavartalanul bonyolódjanak le. 

A polgármesterhelve'.+es utasítása alapján a 
köztisztasági hivatai most a rendelkezésére 
álló munkaerőt teljes egészében a piacterek 
megtisztításának szolgálatába áUitja és igy re-
mélhető. hogv egv-két nauon belül a szegedi 
piacok visszanyerik rendes képüket. 

A Táros l«vö évi költségvetését pénteken 
tórgijallák a beiogiraiinisztérluntiian 

A főispán 2T-ere halasztotta a péntekre összeitivott hisguttllsf 

(A Délmagyarország munkatársától.) Szer-
dán délelőtt dr. I álfy József polgármesterhe-
lyettes elnökletével összeült a tanács, hogy 
előkészítse a péntekn összehívott kisgyűlés 
napirendjét. Az előkészítő ülés igen rövid 
ideig tartott, valószínűleg a városi ügvosztálvok 
most, az ünnep küszöbén, nem kívánták túl-
ságosan megterhelni ezt a határozó testületet, 
amely úgyis ülést tart minden hónapban. Né-
hány egészen íelentéktelen polgármesteri ja-
vaslat került igy csak a namrendre, amelvnek 
legnevezetesebb pontja talán az lesz, hogy a 
polgármester az egészségügyi bízottság javas-
lata alapján szintén javasolni fogja az uj ki-
rnlyhalmi patika felállításának engedélyezé-
sét. 

Az előkészítő tanácsülés, amelyen a tanács is 
csonkán jalent meg, amennyiben Rack Lipót 
pénzügyi tanácsnok napok óta beteg és így 
hivatalába sem jár föl, néhány perc alatt vég-
zett a vérszegény anyag előkészítésével. Az 
előkészítő ülés még be sem fejeződött, amikor 
megérkezett a po^ta és benne a belügyminisz-
ter meghívója a város jövő év: költségvetésé-
nek minisztérium' tárgyalására. Ezt a tárgya-
lást a miniszter péntekre tűzte ki, tehát 

ugyanarra a napra, amikor a kisgyülésnek 
kellett volna összeülnie. Dr. Pálfy József pol-
gármesterhez ettes fölkereste az előkészítő ölés 
után Bárányi Tibor főispánt, akivel közölte a 
belügyminiszter leiratának tartalmát és akit 
arra kért, hogy halassza a kisgyülést, mivel 
azon sem ő, sem nedig Scultéty Sándor fő-
számvevő nem vehetne részt. A költségvetés 
belügyminiszter' tárgyalásán a város ható-
ságát ugyanis a polgármesterhelvettesnek és 
a főszámvevőnek kell képviselnie és igy pén-
teken reggel mindkettőjüknek fel keli utaz-
niuk Budapestre. 

Bárányi főispán a polgármester kívánsá-
gára ugy döntött, hogy a kisgyülést péntek 
helyett december fl-ére hivja össze, amikor 
letárgvaltatja a szerdán előkészített rövid na-
pirendet. 

A főispán tüzetesen érdeklődött a pólqár-
mesterhelyettesnél a város dolgai iránt ame-
lyekről dr. Pálfy Józse* részletesen tájékoz-
tatta Baranvi Tibort. Különösen azokat az 
ügveket ismertette teljes részletességgel, ame-
lyek a főispán betegsége, illetve távolléte alatt 
keletkeztek. 

Részvénytársaság alakult 
a Kass-szálló átvételére 

Két hónap múlva nyílik meg az átszervezett ttzem 

(A Délmagyarország munkatársától.) A 
Kass-szálló ma is sötéten hallgat a havas Ste-
fánia mellett. Idestova négy hónapja, hogy 
bezárták az üzemet. Értesülésünk szerint a 
Szeged-Csongrádi Takarékpénztár a közel-
múltban tárgyalásokat folytatott a Kass át-
vétele ügyében a Németh-testvérekkel, akiké 
a budapesti Brittania azonkívül tárgyalt Gun-
del Károllyal is, de ezek a tárgyalások nem 
vezettek eredményre. 

Az ügyben a legfrissebb esemény az, hogy 
nemrégiben megalakult t Szegedi Ingatlan-
forgalmi Rt., amelynek 

célja elsősorban a Kass-száUó Rt. 
átvétele. 

Az uj részvénytársaság tekintélyes alaptőké-
vel alakult és rövidesen nyilvánosságra is 
lép. Első szerenlése valószínűleg december 
SÖ-án lesz, amikor a Kass-szálló épületének 
árverésére kerül sor. 

Beszéltünk ebben az ügyben Kozma Fe-
renccel, a Szeged-CjOngradi Takarékpénztár 
vezérigazgatójával, aki értesülésünket meg-
erősítette és a Következőket mondotta: 

— A Szeged-Jsongrádi Takarékpénzár égi-
sze alatt 10Ö ezer pengő alaptőkével nemrégi-
ben megalakult az Ingatlanforgalmi Rt., 
amelynek az lesz a :atásköre, hogy 

a Kass-szálló Rt. összes ingó-
sáaait, magát "a évületet megvá-

Ajándékot 6 
R e k h n á l I 

ékszei, ezüst, órák, alpacca, 
kristály, porcellán, modern 

fémdisztárgyak, Broncok 
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sárolja és a szállodát, kávéházat, 
éttermet megfelelően berendezve, 
teljesen átszervezve a közönség-

nek átadja. 

Az uj részvénytársaság cégjegyzése most van 
folyamatban é- a december végén megtartan-
dó" árverésen a részvénytársaság vevőként fog 
jelentkezni. Előrelátható, hogy a részvény-
társaság fogja megszerezni az ingatlant. Eb-
ben az esetben a szükséges jogi terminusok 
lejárta után, a szállcda üzembehelyezésének 
semmi akadál;a nem lesz. Az űzem megindí-
tása körülbelül 

két h ó ^ n múlva 

várható, előbb nem. 
— A szálloda műszaki átszervezése folya-

matban van. Az egész fűtés* berendezést, a 
melegvizszolgáltPtást és vilávitást üzembiztos-
sá tesszük. 

Megkérdeztük Kozma vezérigazgatót arra 
vonatkozólag is, Logy kikből áll a részvény-
társaság, milyen nénz szerepel alaptőkében? 
A vezérigazgató kijelentette, hogy egyelőre 
üzleti szempon'.ok miat' a részvénytársaság 
összetételével kapcsolatban nem nyilatkozhat, 
annyit azonban közölhet, Jogy 

az igazgatóság és a felügvelőbizott-
ság kizárólag szegediekből áll. 

* 

Arra vonatkozólag is kérdést intéztünk, hogy 
Kozma vezérigazgató lesz-e a részvénytársa-
ság elnöke. 

— Erről szó sincs — válaszolta. Egyelőre 
azt sem határr.7ta még el a részvénytársaság, 
hogy vájjon saját maga vezeti-e az üzemet, 
vagy pedig átadja bérlőnek. Az ügyben foly-
nak a tárgyalás» k, de a tárgyalásokról most 
még korai volna beszélni. 

Frieilrlch István 
megsértése miatt elitélték 

Hagy Emilt 
Székesfehérvár, december 20. Dr. N a g y 

Emil volt igazságügyminiszter Hóman Bálint 
kultuszminiszter képviselő jelöltségével kapcso-
latban — mint ismeretes —, a választási kam-
pány során beszédet tartott Székesfehérvárott. 
Beszédében Friedrich Istvánt „politikai szélhá-
mosnak és cirkuszi bohócnak" nevezte. Fried-
rich ezért feltűnően durva becsületsértésért fel-
jelentette Nagy Emilt. A székesfehérvári járás-
bíróság több tanú kihallgatása után Nagy Emilt 
egvrendbeli becsületsértés vétségében mondotta 
ki bűnösnek és 100 pengő pénzbüntetésre Ítélte, 
az itélet végrehajtását azonban háromévi pró-
baidőre felfüggesztette. A felek megfellebbezték 
az ítéletet. 
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