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A fagyhullám 
stagnálását vár fák 
Rendkívüli tüzelőseqélyt kannak az ínségesek — 
Megindul! az autóbuszforgalom 
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?z«chenvl-t4r I S . 
(A Délmagyarország munkatársától.) A hideg 

frontján a szerdai napon nem történt változás. 
Szerdán még néhány tizedfokkal erősödött a fagy, 
az egyetemi földrajzi intézet jelentése szerint a 
legalacsonyabb hőmérséklet 24.8 Celsius volt. A 
rádió viszont azzal a hirrel szolgált, hogy az egész 
országban szerdán Szegeden volt a leghidegebb, 
mert itt 32 fokos hideget mértek. 

A földrajzi intézetben délután megfigyelték a 
felhő alakulását és ebből azt a következtetést von-
hatták le, hogy a hideg időjárásban bekövetkezik 
m stagnálás. A légnyomás elhelyezkedése olyan, 
hogy legfeljebb még egy-két fokkal erősödhetik a 
hideg, feltéve, ha nem támad északi szél. Ha szél 
fejlődne, akkor a hideg egyszerre több fokkal is 
fokozódhat Kegyetlenül érdekes, hogy a nagy hi-
deg szinte kizárólag a magyar medencére szorít-
kozik, Nyugateurópában majd mindenütt az olva-
dáspont körül áll a hőmérő. 

A nagy hidegre való tekintettel a város népjó-
léti ügyosztályát és a kerületi szegényügyi hivata-
lokat nagy tömegben keresik fel a segélyreszoru-
lók. A legtöbben tüzelősegélyért folyamodnak. Dr. 
Pálfy József polgármester szerdán utasította a 
népjóléti hivatalt, hogy az ínséges családoknak 
félhónapra szóló rendkívüli fasegélyt utaljon ki. 

(A DéTmagyarország munkatársától.) Az a 
hónapok óta folyó vizsgálat, amely a kisvas-
uton történt borcsempészés részleteinek felde-
rítése céljából indult, értesülésünk szerint be-
fejeződött. Dr P á v ó Ferenc tb. tanácsnok, a 
polgármester által megbízott vizsgálóbiztos, 
aki rengeteg tanút hallgatott ki, befe jezte m u n -
káját és az eredményről szóló jelentését á t -
adta az ügyészségnek, sőt már az ügyészség is 
elkészítette a maga javaslalát, amely valószí-
nűleg a városi üzemek igazgatóságának leg-
közelebbi ülésének napirendjére kerül . 

A vizsgálat végső eredménye iránt dr. P á l -
f v József polgármesternél érdeklődtünk, aki a 
kővetkezőket mondottat 

Az ügy tulajdonképpen befejezettnek te-

(A Délmagyarország munkatársától.) Megírta a 
Délmagyarország, hogy a Szegedi Szabadtéri Já-
tékok rendezőbizottsága kedden bejelentette Pálfy 
polgármesternek azt a megmásíthatatlan elhatá-
rozását hogy nem vállalkozik az idd Templom-
téri játékok megrendezésére. Arra kérte a bizott-
ság beadványában a polgármestert, hogy gondos-
kodjék más uton-módon a szabadtéri játékok meg-
rendeztetéséröl, tekintettel arra, hogy a város 
eminens érdeke kívánja a megkezdett sikeres ut 
folytatását. 

Dr. Pálfy József polgármester a rendezőbizottság 
Dejelentésével kapcsolatban szerdán a következőket 
mondotta: 

— Minden erőmmel arra törekedtem, hogy a 
régi rendezőbizottság vállalja tovább is ezt a 

A pár nap előtti hófúvás és a nagy hideg kö-
vetkeztében zavarok voltak a kórnyéki autóbusz-
közlekedésben. Szerdára megtisztították az utakat 
a hóakadályoktól és az összes vonalon ismét meg-
indultak a városi autóbuszok. A szeged—bajai vo-
nalon is közlekedik az autóbusz, a menetidő azon-
ban a szokásos 4 óra helyett 6 óra volt szerdán, 
mert a sikos uton az autóbusz nem mehetett a 
rendes menetsebességgel A szeged—budapesti vo-
nalon szerda óta szintén közlekedik az autóbusz, 
szerdán este öt perc volt a késése. 

A koldusasszony fagy-halála 
(A Délmagyarország munkatársától.) Az elmúlt 

éjszaka kegyetlen hidegének halálos áldozata akadt 
Mórahalmán. Szerdán reggel holtan, megfagyva ta-
lálták özv. Szabó Imréné 80 éves koldusasszonyt. 
A lakása közelében érte a fagyhalál. Valószínűleg 
estefelé a koldulásból tért haza. Az uton a nagy 
hidegtől sokat szenvedett, legyöngült és azt a né-
hány métert, amely még a lakásától elválasztotta, 
már nem volt képes megtenni Lerogyott a földre. 
Ha kiáltott is segítségért, senki sem hallotta. Holt-
testét a bonctani intézetbe vitték. 

kinthető, mert az üzemigazgatóság már Hozott 
benne határozatot, amikor N a g y Pétert, a 
kisvasút forgalmi főnökét elmozdította ál lásá-
ból. A vizsgálat eredményeképen megállapí-
tottuk, hogy Nagy Pétert terheli a felelősség, 
mert az ő kötelessége lett volna az ellenőrzés, 
azt nemcsak elmulasztotta, hanem maga is 
részt vett a szabálytalanságok elkövetésében. 
Az ügyészi jelentés szerint más ellen súlyo-
sabb természetű vádakat nem lehet emelni és 
igy az ügynek, Na^y Péter elmozdítása után, 
komolyabb jelentősegű folytatása nem lesz. A 
jelentést a legközelebbi üzemigazgatósági ülé-
sen muta t juk be. hogv ezzel lezárjuk a bor-
ügy a k t á i t 

nagyjelentőségű munkát és nem rajtam muTt hogy 
kísérletei* eredménytelenek maradtak. A bizott-
ság bejelentéséből tudomásul kell vennenj. hogy 
visszavomuldsának elhatározása megváltozhatatlan. 
így az a. kötelesség hárul rám, hogy más irányban 
igyekezzem biztosítani a szabadtéri játékok meg-
rendezésének lehetőségét. 

— Ezidőszerint két irányból történtek komoly-
nak látszó érdeklődések. Érdeklődik az egyik buda-
pesti lapvállalat és érdeklődik egy országosan isr 
mert nevü író-igazgató. A megindítandó tárgyalá-
sok során a főszempontom az lesz, hogy csak 
olyan érdekeltségre bizhatjuk a szabadtéri játékok 
megrendezését, amely nem a város zsebére kiván 
kísérletezni. A város többre nem vállalhat ezután 
sem kötelezettséget mint amennyire eddig vállalt 

a régi bizottsággal szemben, de eddig a mértékig 
támogatni kivánja továbbra is a szabadtéri játó-j 
kok megbízandó rendezőségét 

— Teljesen tisztában vagyok a szabadtéri játé-
kok óriási jelentőségével és ezért minden erőmmel 
törekedni fogok arra, hogy ne menjen veszendőbe 
az az érték, amelyet az eddigi sikeres kísérletek je-
lentenek Szeged számára. Fontos szempont lesz az 
ls a megindítandó tárgyalások alkalmával, hogy 
lehetőleg olyan érdekeltség kapja meg a megbízást 
amely rendelkezik a szükséges összeköttetésekkel, 
amely el tudja végezni a propagandát, ami talán 
fontosabb előfeltétele a sikernek. 

Nem szállítják le a 
mér'eghitelesltési dijakat 
Mindannyiszor fizetendő a hitelesítési 
díj, ahányszor a mérleget bemutatják 

(A Délmagyarország munkatársától.) Néhány 
nappal ezelőtt Iritz Béla kamarai beltag indít-
ványt nyújtott be a kamara elnökségéhez és a 
mérleghitelesitési dijaknak 50 százalékkai való 
leszállítása érdekében akció megindítását java-
solta. A kamara elnöksége most közölte Iritz-
cel, hogy a kamara egy évvel ezelőtt a dijak 
mérséklését kérte és a kereskedelemügyi mi-
niszter leirata szerint a dijak leszállítása az ál-
lamháztartás nehéz pénzügyi helyzetére való te-
kintettel nem teljesíthető. Legutóbb, ugyanez a 
loérelem a kamarák októberi miniszteriális ér-
tekezletén szerepelt ahol ismét azt a választ adta 
a kc'.esktdeiemügvi mini. zt<«r, hogy az államnak 
nincs módjaban ezt a kérést teljesíteni, mert a* 
előirányzott bevételre a mértékhitelesítő hivata-
lok: fenntartása céljából feltétlen szükség van 
és ha ezek a jövedelmek csökkennének, ugy azt 
másoldalról, esetleg adókból volna kénytelen 
pótolni. Az előzmények után is a kamara veze-
tősége az indítványt a legközelebbi teljes ülés! 
előkészítő bizottság elé terjeszti és ennek ál-
lásfoglalásához képest fognak eljárni. 

Iritz Béla a teljes ülésen szóvá kivánja tenni. 
ho£y Szegeden a mérleghitelesitési dijak bevéte-
léből bőségesen fedezni lehet a mérleghitelesitési 
hivatal személyzeti és dologi kiadásait éppen 
ezért a dijak leszállítása etekintetben nem ütköz-
hetik akadályba. Tiltakozni kiván az ellen is-
hogy mindannyiszor meg kell fizetni a feleknek 
a hitelesítés diját, ahányszor a mérleget bemu-
tatják. Olyan rendelkezés meghozatalát sürgeti, 
hogy csak akkor kötelezhessék a mérleg- és 
mázsatulajdonosokat a hitelesítési dijak i .-.^fi-
zetésére, amikor a bemutatott mérleget tényleg 
hitelesítik is. 
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Befejeződött a vizsgálat 
a kisvasúti borcsempészés ügyében 

„Az elmozdított foroa'mi főnökein k*vül más ellen suíyosabb 
vádat nem lehel emeln*" 

A polgármester nyStaüliezata 
az idei szabadtéri létékok 

megrendezéséről 
Két Irányban kezdődtek tárgyalások 


