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Szeged esete 
a vásárcsarnokkal 

Néhány esete volt már- Szegednek a vásár-
csarnokkal. Vásárcsarnoka azonban még nincs. 
Ml most abban szeretnénk közreműködni, hogy 
vásárcsarnoki esete ne legyen több, ellenben 
legyen minél előbb vásárcsarnoka. 

Ahhoz, hogy a levágott állapotban árusításra 
került marha-, borjú-, csirke- vagy libahús Íz-
letes legyen, nem okvetlenül szükséges, hogy a 
a piac ideje alatt történelmi porréteg üleped-
jen le rá. Ebben megegyezhetünk. A néphit azt 
tartja, hogy a pókháló gyógyító hatással van 
• nyilt sebre. De azt nehezen fog sikerülni be-
doppingolni a néphitbe, hogy az állott por nö-
veH a friss állathus táperejét A tejfel, turó 
és sajt is elképzelhető hulladékok, lószalma és 
pocsolya szomszédsága vagy rekvlzitumai nél-
kül. Általában, akármilyen furcsán hangzik, meg 
lehetne barátkozni azzal a gondolattal, hogy 
Szegeden se árusi'sák legalább az élelmicikke-
ket uccán. hogy az árusító helyiség olyan le-
gyen amelyet Konnvu Szerrel >51 lenét mosni, 
kl lehet takaritani és szellőztetni és hogy az 
árusító fülkék ragyogjanak a ttsztaságól és tö-
kéletesek legyenek egészségügyi berendezésben. 
Ne maradjon az ország második városának vég-
leg specialitása, hogy van itt modern vágóhíd, 
de állandósították a hus egy részének a legész-
segtelenobb körülmények között való árusítását. 

Másodrendű kérdés hogy azt az épületet, 
íme!vet emelni fognak, minek kereszteljék el. 
Már ahhoz képest másodrendű, hogy határoz-
zuk el végre magunkat a cselekvésre. Azután 
l e'l dönteni arról, — azután azonbnn nyomban — 
hogy élelmíszerpavillont akarunk-e vagy vá-
sárcsarnokot. Az, hogy a pavilíon ötszázezer 
pengővel olcsóbb mint a vásárcsarnok, nem 
döntő. Végleges és gyökeres megoldás kell. 
A háromszázezer pengős pavillon, ha nem fogja 
szolgálni a célt. amelyet szolgálnia kell, sok-
kal drágább lesz, mint a nyolcszázezer pengős 
vásárcsarnok, amely betölti hivatását. F.z azon-
ban nem jelent állásfoglalást. Csak alaposság, 
körültekintés és tájékozottság firtatását a gyor-
saság mellett. 

Nyilt árusítási piac, legalább is nagy európai 
városban, ma már nagyon kevés van. Olasz-
ors^áfrban vásárcsarnok nélkül egyetlen akkora 
varos sincs, mint S7eged. A nagy középeurópai 
városok nyilt piacain leginkább gyümölcsöt ám-
ítanak. Prága vezet ebben a roiisz szokásban 
Olaszországban mostanában építik a legtöbb 
utat és vásárcsarnokot. Annak, ítOgv könnvel-
m|ien gazdálkodjanak a város nénzévei nincs 
nálunknál nagyobb elb-nséfe. De amikor sor 
derült arra hogy megoldják a város egyik 
r*góta vajúdó problémáját, akkor sürgetjük az 
alaposságot s az alaposság érdekében, ha el-
évülhetetlen. az áldozatokat is. Hetek alntt 
p lehet dönteni, hogy a szegedi viszonyoknak 
mi felel meg inkább: életmiszerpavillon vagy 
vásárcsarnok. Berlintől Rómáig érintkerésbe 

lépni az illetékes hatóságokkal és szakem-
berekkel. S nem lesz könnyelműség, ha néhány 
r_-áz pengő költséggel elutaztatnak egy-két urat 
-•ért. hogy bi tositsák a s;:egedi megoldás tö-

keletessé ,'ct. 

A hatórág nagyon nehezen szánta rá magát 
-a hogy igénybe vegye az olcsó Mabi-köl. 

té»t i P € d i g m a Se iní{,/,,-ények. se in-
1 ¿etek nem szórják az ember után a péi"rt. 

vír0? után se. A hatóság gavalléros tartóz-
a a s a wggai keithette tehát azt a gyanút, 

hogy azért nem akarja igénybbe venrfl ar ol-
csó pénzt, amelyhez könnyű szermel hozzájut-
hat, mert Kéthly Anna szerezte. J ónéhány hete, 
hogy elkezdték oszladoztatni ezt a gyanút. Most 
már igénybe vennék a pénzt. De most meg 
tul lassan megy a munka. Vigyázzon a ha-
tóság. Barátainkban szerte az országban azt 
a gyanút fogja kelteni, hogy az, hogy határ-
város lett. csak lelkileg roppasztotta össze Sze-
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gedet, gazdaságilag nem. "Pedig nincs szeren-
csétlenebb város e szegény trianoni or-
szágban. Katasztrófáját nem enyhítheti más, 
csak az állandóság az alkotó munkában. De mi 
lesz velünk, ha évtizedekig eltartanak az elő-
készítő cselekmények? Ne adjunk e tragikus 
korszakban komikus anyagot a jövő króni-
kásának ahhoz, hogy följegyezhesse Szeged 
ujabb esetét a vásárcsarnokkal. 

A „nedvesek" és „szárazak" első összecsapásánál 
a szárazak győztek 

Az amerikai kongresszus nem szavazta meg az alkoholtilalom azonnali felfüg-
gesztését 

(Budapesti tudósítónk telefonfelentése.) 
Washingtonból jelentik: Az alkoholtilalom azon-
nali felfüggesztésére irányuló kísérlet egyelőre 
— me.ghhisult. Az erről szóló javaslatot hétfőn 
tárgyalta a kongresszus. 

A javaslat mellett 27/. ellene 147 sza-
vazatot adtak le és igy a kétharmad 

többséghez fi szavazat hlángzott. 

A hat szavazat miatt egyelőre nem lehet hatá-

lyon kívül helyezni az alkoholtilalmat. 
Hoover kijelentette, hogy vétójogával él 

abban az esetben, ha a javaslat megkapná a 
a kétharmad többséget 

Éles konfliktus 
Jugoszlávia és Bulgária között 

Jugoszlávia felfflggesztette a határforgalmi egyezményt — Telfes határzár? 

(Budapesti tudósítónk telefonfelentése.) Belg-
rádból jelentik: A bolgár—jugoszláv viszály 
a végsőkig fajult, attól keli tartani, hogy a jugo-
szláv kormány teljes határzárt rendel el Bul-
gária felé. 

A konfliktus előzménye az, hogy november 
29-én bolgár komitácsik mentek át szerb te-

rületre és Bulgária a határincidens kivizsgá-
lására nem volt hajlandó delegátust küldeni. 
Jugoszlávia megtorlásként a határforgalmi 
egyezményt felfüggesztette. Valószínű, hogyha 
Bulgária nem helyezkedik engedékenyebb ál-
láspontra, rövidesen bekövetkezik a telfes ha-
tárzár a két ország között 

Zavargások AtJ&énb&n 
A sztrájkoló pékek összeütközése a rendőrséggel — Letartóz-

tatták a kommunista képviselőket 

(Budapesti tudósítjuk telefonfelentése.) At-
hénből jelentik: A görög fővárosban napok óta 
sztrájkolnak a pékek. Hétfőn a sztrájk vesze-
delmes méreteket öltött. A sztrájkolok és a 
rendőrség között több helyen összeütközésekre 
került sor. Egy péksegéd a rendőrök lövésé-
től találva, holtan esett össze. 

Kedden a sztrájkoló pékek nagygyűlést tarta-
nak és félő, bogy ekkor komolyabb zavargások 

lesznek. A kormány a kommunista lapok szer-
kesztőségeinek és nyomdáinak tagjait letartóz-
tatta. Azt tervezik, hogy az összes kommunista 
képviselőket letartóztatják, mert a kormány 
szerint a kommunista képviselők szítják a 
sztrájkot. 

Hétfőn az egyetemeken Is zavargások voltuk. 
A diákok egy professzort véresre vertek. 

Schleicher kormánynyilatkozata után 
részletes vita lesz a birodalmi gyűlésben 
(Budapesti tudósitónJí telefonjelentése.') Ber-

linből jelentik: A birodalmi gyülcsbcn. amely-
nek működése Papén alatt teljesen megbénult a 
közeli napokban nany viták várh -tók. S hlcieher 
kancellár ugy határozott hogy nem kéri a gyűlés 
feloszlatását, hanem lehetővé teszi, hogy a fel-
olvasott kormánynyilatkozatot részletes vita kö-
vesse. A gyűlés elnapolása csak a vita lezaj-
lása a tán, a megnyúás után körülbelül 8—10 

nap múlva következik be. A kormánynyilat-
kozathoz valamennyi párt szónoka hozzászól és 
ez körülbelül 4—5 napot vesz igénybe. A vita 
lezajlása után a kancellár egyhónapos elnapo-
lást fog javasolni és valóvÍQü, hogy a többség 
ezt meg is szavazza. Arra az esetre, ha a több-
séget nem sikerülne megszerezni, a gyűlést 
feloszlatják, hogy elkerüljék a leszavaz tatást. 


