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A piád árasok a rendszertelen elhelyezés 
és a hapaaifl bazárok ehen 

Küldöttség a városházán 

M A C ' E S Z 
naponta friss sütésű, eredeti csomagolásban 

1 kg — P 1.32 
Fél kg P - . 6 6 

a Központi Tejcsarnok Rt. 
fióktejcsarnokaiban. 

Viszonteladóknak házhoz szállítva 
1 kg P 1.22. 

(A Délmagyarország munkatársától.) A piacbe-
osztás kórül — mint ismeretes — hosszú idők óta 
állandóak a panaszok és az elégedetler'-edések. 
A helyével senki sincs megelégedve, a hatóság vi-
szont nem Igen meri megváltoztatni a jelenleg! 
beosztást. A piacok végleges rendezését így állán, 
dóan halogatják arra az időre, amikor m "' lehető-
ség nyílik rá. Ez az idő talán akkor kő— 'kezik 
be, amikor felépül a vásárcsarnok, de az is lehet, 
hogy a végleges piacrendezés lehetőségét a város 
a Mars-tér rendezésével megteremtette. 

A piaci árusok egyesülete csütörtökön felkereste 
hivatalában dr. Katona István tanácsnokot, az 
elölj ár ósági ügyosztály vezetőjét és előtte ismer-
tette a piaci árusok legfőbb sérelmeit. A piacon 
áruló rövidárusok azt kifogásolják, hogy a piac-
rendező hatóság nem egy helyre koncentrálja őket, 
hanem engedélyt adott egyeseknek más helyen, 
elszórtan való árusításra is. Súlyosan kiforisol-
ják azt is, hogy nagyon elszaporodott a kapualji 
árusok száma és ezek az árusok már nemcsak cu-
korkát és gyümölcsöt árulnak, hanem bazárárut. 
rövidárut is, különösen a Mikszáth Kálmnn-uccában ' 
és a Valéria.téren. 

Sérelmesnek tartják azt is, hogy a Mars-téren, 
»melyet a város a termelők kocsipiacának szánt, 
kocsival érkező viszontelárusitók is árulnak. Az 
országos vásárokkal kapcsolatban az a panaszuk, 
hogy az árusokat rendszertelenül helyezik el, 
nem pedig szakmánként csoportosítva. 

Dr. Katona István tanácsnok közölte, hogy a 

(A Délmagyarország munkatársától.) Bizo-
nyára sokan emlékeznek még arra a nagy tűz-
vészre, mely évekkel ezelőtt az alsóvárosi szé-
rűskertben pusztított. Azóta is többször volt 
tűz ezen a helyen és mindannyiszor a szomszé-
dos két telep: a Klebeisberg-és a Kecskés telep 
is veszedelemben forgott. A telepek a szérűs-
kert szomszédságában vannak, a Kecskéstelep 
különösen közel esik, az iskolaépület közvetlen 
szomszédságában már a szalmakazlak állnak. 

Az állandó tüzveszedelem elhárítására Kecs-
Véstelepen megalakult az önkéntes tűzoltó-
testület. Most 15 tagja van a telepi tűzoltó-
ságnak, mely azonban felszerelés hiánvában 
nem képes működni. Ha netalán az alsóvárosi 
szérűskertben tűz ütne ki, a telepi tűzoltóság-
nak nem lehetne hasznát venni, mert még a 
legegyszerűbb felszerelési tárgyakkal sem 
rendelkezik, ami a tűzvész terjedésének a 
megakadályozására megfelelő volna. Forma-
ruhája van a telepi tűzoltóságnak, ennek költ-
ségét a telepiek teremtelték elő, de felszere-
léssel nem tudták ellátni őket. Nemrégiben a 
telepek biztonsága érdekében a telepi lakos-
ság beadványt intézett a városhoz és azt kér-
te, hogv a kecskéstelepi önkéntes tűzoltósá-
got lássák el a szükséges tűzvédelmi felszere-
léssel. Egy kisebb fecskendőre és néhány töm-
lőre volna most egyelőre szükség, de a város 
hntósága nem teljesílette a kérelmet. Az el-
utasítás indoka az, hogv a felszerelés elhelve-
7érére a telepen megfelelő szertárat kellene 
érit^ni, az építkezésre azonban most nincs fe-
dezet. 

A telepi lakosság körében az elutasító hatá-
rozat indokolása nagy feltűnést keltett, mert 
hiszen szertárépités nélkül is meg lehetne ol-
dani a telepi tűzoltóság felszerelésének a prob-
lémáját. A szükséges felszereléseket egyelőre 
el lehetne helyezni az iskolában, erre a célra 
egv tágasabb helyiség alkalmas volna. Érthe-
tetlen, hogy a város hatósága nem tartja fon-
tosnak a telepi tűzoltóság felszereléséi, pedig 
nemcsak a szérűskertben, hanem a telepeken 
és a környéki tanyákon előforduló tüzesetek-
nél is jól beválna az önkéntes teleoi tüzoltó-

rövidárusok mai elhelyezését helyteleníti és intéz-
kedni fog, hogy valamennyien a piac egy, erre a 
célra kijelölt helyén, még pedig a TI«?« Lajos-
köruton árusítsanak. A kapualji árusítások ügyét 
meg fogja vizsgálni, elsősorban abból a szem-
pontból, hogy ezek az árusítóhelyek ftn^lóak-e, 
tulajdonosuknak van-e iparengedélyük, vagy pe. 
dig csak üzletfiókok és ha ilyenek, az érdekélt ke-
reskedők kiváltották-e rá az iparengedélyt Az 
érvényben lévő rendelkezések szerint ugyanis az 
ilyen kapualji üzletfiókokhoz is szükséges az 
iparűzési engedély. Ezért valamennyi 1-nnnalji áru. 
sitá helyet megvizsglfat és azt, aki nem; tudja fel-
mutatni iparengedélyét, a további árusítástól 
eltiltja. A Mars-tér kérdésében nincs igazuk — 
Katona tanácsnok szerint — a piaci árusoknak, 
mert ezt a piacot a város nem kifejezetten termelő-
piacnak, hanem kocsipiacnak szánta és igy itt 
árusíthatnak mindazok, akik kocsival érkeznek a 
piacra, akár termelők, akár viszontelárusitók. Leg-
feljebb arról lehet szó, hogy a viszontelárusitók 
számára külön helyet jelölnek majd ki a piactéren. 
A vásárral kapcsolatban emelt panasznak van 
alapja, de az összevissza elhelyezésnek az a ma-
gyarázata, hogy a későbben jelentkezőket már 
nem tudják tervszerint elhelyezni és igy ott kell 
számukra helyet kijelölni ahol ez lehetséges. 

A piaci árusok a közeljövőben küldöttségileg 
fogják kérni a polgármestertől sérelmeik orvos-
lását. 

ság. A városi tűzoltóságnál több olyan kimust-
rált felszerelési tárgy van, amelyet oda adhat-
nának a Kecskés-telepi önkéntes testületnek, 
de ezenfelül is gondolni kellene a telepi tűz-
oltóság fejlesztésére. Sem a Klebeisberg-, sem 
a Kecskéstelepen nincs telefon és tüzesetek al-
kalmával, amig a városi tűzoltóság kiérkezik 
a helyszínre, a szükséges felszerelés hiányá-
ban á telepi önkéntes tűzoltóság úgyszólván 
teljes tétlenségre van utalva. 

Két \mv 
kiugrott a replllfigépbol 
London, február 21. Az essexi grófságiban egy 

Franciaország felé tartó repülőgépből kiugrott két 
asszony. Az asszonyok holttestét teljesen össze-
roncsoltan találták meg. Azt hiszik, hogy a két nő 
a nápolyi amerikai főkonzul két 20 év körüli leánya 
volt. A két leány Londonban repülőgépet bérelt 
és igy követett el öngyilkosságot. A pilóta csak a 
La Manche csatorna felett vette észre, hogy a 
repülőgép ajtaja nyitva van és mindkét utaru 
hiányzik. 

Akik a gép utrakelésének tanúi voltak, azt 
mondják, hogy mindkét leány Igen izgatott volt 
Kiderült továbbá, hogy mindkét leány jegyben járt 
két angol repülőtiszttel, akik február 15-én Mesz-
szinában repiilíínzerencaétlenség alkalmával éle-
tüket vesztették. A nagyobbik leány jegyese 
B e a t t i tengernagy mostoha fia volt. 

— Szállodai engedmény legelső budapesti 
szállodákba. A szobaárakból 30 százalék. Az 
engedményből 20 százalékot a szálloda, 10 szá-
zalékot a Délmagyarország kiadóhivatala vi-
sel. Az éttermi étlap áraiból 20 százalék enged-
mény. A szállodai kedvezmény a külön szol-
gáltatásokra nem tenrd ki. az éttermi kedvez-
mény pedig a menüárakuál, a szálloda sörö-
zőjében és söntésében nem igényelhető. 

A l i a j é ^ - h a r c 
(A Délmagyarország munkatársától.) Min-

den esztendőben kiujul a régi harc Szegeden 
a jegesek között. Kiujult már az idén is és ja-
vában dul. A szegedi müjéggyárak számára 
jelent igen veszedelmes konkurrenciát a ter-
mészetes jég, amelynek gyűjtését és forgalom-
bahozását meglehetősen szigorú rendelkezé-
sek korlátozzák. Természetes jeget csak azok-
ról a vizekről gyűjthetnek a veremlulajdono-
sok, amelyeket erre a célra az illetékes ható-
ság kijelöl, a hatóság viszont csak azokat a 
vizeket jelöli ki, amelyekről különböző vizs-
gálatok eredményeképen megállapították a 
szakemberek, hogy nem tartalmaznak az 
egészségre káros anyagokat. De a természetes 
jeget igy is csak ipari, hűtési célokra szabad 
felhasználni. 

A télen több feljelentés érkezett a verem-
tulajdonosok ellen és megállapították, hogy 
többen meg nem engedett helyről gyűjtöttek 
a jeget, mások viszont az összegyüitött jeget 
nem vermelték el, han^m az udvarukon hal-
mozták föl, szennyes helyek közelében és szal-
mával, zsúppal borították le, hogy megmarad-
jon a melegebb hónapokban is. Az elöljáró-
ság többször razziákat rendezett a jegesek kö-
zött és akit szabálytalanságon ért, az ellen 
megindította a kihágási eljárást. A kihágási 
eliárás egvik következményeként a hibásnak 
talált, vagy egészségtelen helyen felhalmazott 
jeget megsemmisítették, még pedig ugy, hogy 
petróleummal öntötték le. 

Ezek a kihágási ügvek már elmultak, a vi-
zeken a jég is megvékonyodott azóta, de azért 
a harc még mindig tart. Most P i c k Jenő tör-
vénvhatósági bizottsági tag nyújtott be ebben 
az ügyben indítványt a városhoz. Azt kíván ja, 
hogy a város generálisan tiltsa meg a termé-
szetes jég forsalombahozatalát, függetlenül 
attól, hogy honnan gvÜitíWék és hogyan r a k -
tározták él. Pick Jenő indítványa szerint a 
természetes jég mindenképpen egészségtelen 
és forgalombahozatala igy veszélyezteti a köz-
egészségügyi érdekeket. 

Az indítvánnyal kapcsolatban a város ha-
tóságának az a felfogása, hogy a természetes 
jég felhasználását országos érvényű kormány-
rendelet szabályozza és a városi szabályren-
delet teljesen megfelel a keresekdelmi minisz-
ter érvényben lévő jégrendelete intencióinak. 
Az a jég, amelyet a hatóság által kijelölt hely-
ről gvüitöttek és szabályszerűen vermeltek el, 
az elöljáróság megítélése szerint nem lehet 
fertőzött és igv nem veszélyeztetheti senkinek 
sem az egészségét, hiszen úgyis csak ipari cé-
lokra kerülhet forgalomba. 

SZEGEDI SAKKÉLET 
A Szegedi Sakk Kör pénteken este 8 órakor vá-

lasztmányi ülést tart a kórhelyiségben. 
Szeged 1935. évi egyéni sakkbajnoki versenyé-

nek állása az ötödik forduló után: Soóky, Konrád 
4 és fél pont, Kovács 4, Mák, Rosenberg 3 és fél, 
Kme'vó 2 és fél, Pauer, Farkas, Mellinger, Neu-
mann 2, Tóbiás 1 és fél, Izsó, Léderer, Bessenyey 
1, Könyvesi 0 pont. 

BUDAPESTEN 
legolcsóbb és a pályaudvarok-
hoz l e g k ö z e l e b b fekszik a 

HUNGÁRIA 
gőz, fcátif ílráőfÉsVizgyógyintézeí 

(VII., Dohány-ucea 44. szám) 
Nyílás i reggel J űrzxjr. — Gőz- ás kád« 
tllrdS ára P 1 . - -AUíl dlj csak 10 fill. 
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Állandó tűzveszedelem fenyegeti 
a Klebeisberg" és Kecskés-leSepel, 

mert a véros nem !áf|a el szükséges felszereléssel a lelepi tfizollAs&gol 


