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A vásárhelyi főispán megfellebbezi 
határozatát 

Január elsején nyugalomba megy Soós Isíván polgármester 

Hódmezővásárhely, szeptember 24. Hódme-
zővásárhely törvényhatósága leveldi K o z m a 
Győrgv főispán elnökletével kedden tartotta év-
negyedes közgyűlését. A törvényhatósági bi-
zottság dr. Soós István polgármestert sa ját ké-
relmére január elsejei hatállyal nyugdíjazta. 
Ezenkívül még 18 városi alkalmazott nyugdí-
jazását mondta ki a közgyűlés. 

A világháborúban elesett bősök emlékének 
megörökítésére emelendő emlékmű céljaira ed-
dig 72 ezer pengőt tartalékolt a város. A kis-

gyűlés tegnap ugy határozott, hogy ezen az ősz -
szegen P á s z t o r János szobrászművésszel lo-
vasszobrot készíttet. A törvényhatósági bizott-
ság a kisgyülésnek ezt az indítványát elvetette 
és kimondotta, hogy az emlékmű elkészítésére 
országos pályázatot hirdet. 

Az elnöklő főispán kijelentette, hogy a kis-
gyűlés határozatát teszi magáévá, mert a köz-
gyűlés határozatában a közérdek sérelmet szen-
ved az emlékmű felállításának elhúzódása ál-
tal és ezért azt megfellebbezi. 

Nagysbb mint a Jrader Hom. Izgalmasabb mint az £ í v e ho/zíllok hdZÖ Őket. 
Torony magasságban áll a J ö r z a n é S p a j t á s a felett a 

Már csütörtökön a 

S E Q U O J J l Belvárosiban. 

Fontos egészségügyi érdekek miatt 
módosítják az állattartási 
szabályrendeletet 

Az uj tervezet szerint a nagykörúton belül tilos a sertéstartás 

(A Délmagyarország munkatársától) Amiikor 
a legveszedelmesebb volt az idei tífuszjárvány 
és a helyzet komolysága szükségessé tette a 
közegészségügyi bizottság sürgős összehívását, 
mint emlékezetes, éles megállapítások hangzot-
tak el a város közegészségügyi és köztisztasági 
állapotáról-, A főorvos, elmondotta, hogy lúába-
valóiak bizonyult minden eddigi erőfeszítés, 
nem lehetett kiverekedni a piacrendezést- pe-
dig a fertőző betegségek egyik főoka a rende-
zetlen piac• Kényes élelmiszereket árusítanak a 
poros, piszkos aszfaltról, olyanoikat. amelyeket 
a közönség nyersen fogyaszt, amelyeknek ste-
rilizálását a főzés nem végezheti el-

Szegednél sokkal kisebb városok-
ban. sőt minden valamire váló fa-
lában is modernizálták már a pia-
cot, kiküszöbölték a föláről való árir 

sitást. 

bódékat, asztalokat állítottak fel és. ugy áru-
sítanak- Csak Szegeden tartanak ki mereven 
az aszfalt mellett• 

A másik súlyos kifogás az elavult állat-
tartási szabályrendelet ellen hangzott ©1- A ker 
dés szakértiő megállapították, hogy ezen a té-

BEVONULd KATONÁKNAK: 
Körömkefe 3 soros —-J0 

Bekenőkefe hosszúkás, v. kerek "-.12 
Hajkefe nyeles, v. ovális —24 
Ruhakefe '—• 
Sárkefe — 6 
Fénvpsitő kefe —-24, —18 
Fogkefe fanyelű —22. — « 
Borotválkozó tűkor fémkerettel —.24, —.22 
Fogkefetartó celluloidból — 
Borotvatál alumíniumból — j » 
Budborotva szappan — ' 2 
ÍV-,borotva készülék pengével —58 
Fogkrém tubusban — 
1 doboz fogpor — J 2 
2 doboz fenymáz — 
1 doboz Tükör cipőkrém —24 
2 pár bőr bakkancsfüző —24 
Minden elképzelhető katonai felszerelési 

cikkeket legolcsóbban árusítunk. 
IZRAELITA ÚJÉVRE: 

20 drb izraelita uiévi levelezőlap —24 
10 drb képes izraelita uievi levelezőlap —.24 
4 drb színes izr. újévi képeslap —24 

4 drb fényes, színes izr. újévi lap —24 
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ven lehetetlen állapotok uralkoának Szegeden 
és ezek is hozzájárulnak a fertőző betegségek 
terjesztéséhez, az ellenük való küzdelmet pe-
dig szinte lehetetlenné teszik-. A város legsű-
rűbben lakott részeiben is módot ad az elavult 
szabályrendelet sertések és más állatok tar-
tására. pedig abban a házban, ahol sertésól van. 
lehetetlen megnyugtató módon gondoskodni a 
tisztaságiról- Az állatokat a legyek milliói ve-
szik körül és hordják szét a bacillusokat min-
denfelé- Módosítani kell tehát a szabályrende-
letet és 

gondoskodni kell róla, hogy a lövő-
ben a sűrűbben lakott városrészek-
ben ne tarthasson senki sertéseket-

Dr- Kátona István tanácsnok' az előljárósági 
ügyosztály vezetője, most kidolgozta a sza-
bályrendelet módositástervez>etért és azt rövi-
desen bemutatja a polgármesternek- Abban az 
esetben, ha a polgármester hozzájárul a ter-
vezethez. lehetséges, hogy a tervezet az októ-
ber 19-én összeülő közgyűlés elé kerül-

A régi szabályrendelet értelmében eddig a 
kiskörúton belül sertéseket egyáltalában nem 
tarthatott senki, a két körút közötti városré-
szekben egy-egy telken legfeljebb két sertést 
tarthattak, a nagykörút és a körtöltés között 
hatot, a külterületein természetesen korlátlan 
mennyiséget- Katona tanácsnok tervezete ugy 
módosítaná a szabályrendeletet, hogy az 

a nagykörúton belül megtiltja a ser 
téstartást- a nagykörút és a körtöl-
tés között pedig az eááigi hat he-
lyett csajt négy-négy sertés tartá-

sát engedélyezi telkenkint-

Felmerült az a kívánság is, hogy a .sertés-
tartáson kivül más háziállat tartását is tiltsa el 
a város hatósága a sűrűbben lakott városré-
szekben- a nagykörúton belül- Ennek a kíván-
ságnak a teljesítése, azonban Katona tanács-
nok megítélése szerint már nehezebb feladat' 
mert sok helyen az érdekeltek foglalkozásához, 
kenyérkeresetéhez tartozik például a.lótartás-
A nagykörúton belüli városrészekben igen sok 
a fatelep, amely a lótartás joga nélkül nem 
exisztá.Ihatna tovább, ha csak autóval nem he-
lyettesítené a lovat- De ezen a részen sok fu-
varos te lakik, aki lovával keresi meg a ke-
nyerét-

A tanácsnok ezt a szabályrendelettervezetet 
csak a polgármester külön utasítására készíti 
el. mert vélemény^ szerint a lótartás nem ve-
szélyezteti olyan mértékben a közegészségügy 
érdekeit, mint a sertéstartás 

Ha megbízható 
es hiiogásfalan minőségű letet 
es (eKermehehetahar vásárolni, 

ugy Keresse lel o 

K ö z p o n t i T e j c s a r n o k R t . 
fióktejcsarnokait. 

Hét holttest 
a csónakban 

Halifax, szeptember 24. A skóciai parton a 
hullámok mentőcsónakot vetettek ki. amelyben 
hat férfiholttestet és egy haldokló embert ta-
láltak. Nemsokkal azután, hogy a csónak a 
partra ért, a haldokló is e lhunyt A haldokló 
összefüggéstelen kijelentéseiből csak annyit le-
hetett megállapítani, hogy Cap Breton közelé-
ben legutóbb elsülyedt gabonaszállító gőzös 
mentőcsónakjáról van szó. Még nem tudják, 
hogy a csónak az elsülyedt hajó egyetlen men-
tőcsónakja volt-e, vagy pedig még több mentő-
csónak hánykódik a tengeren. 

Bombavetők 
Bécs fö löt t . . . 

Bécs- szeptember 24- Kedden délelőtt meg-
kezdődött Bécsben az első nagy harcszerű 
légvédelmi gyakorlat a H-» XX- ós XXI- kerü-
letben- Délelőtt háromnegyed 10 órakor hang-
zott el az első riadójel, amelyre teljesen meg-
változott a városrészek külső képe- A lakosság, 
mintha tényleges légi támadásról volna szó. a 
házakba sietett, a gépkocsik megálltak és fe-
dél alá igyekeztek jutni; a lóíogatujármüvek 
a legközelebbi udvarba „menekültek"- Csupán 
a légi eüiáritócsapatoknaik volt szabad az 

uccán tartózkodni- A „veszélyeztetett" terület-
re senkinek sem szabad menni; éppen ugy ti-
los a veszélyeztetett területek elhagyása is-
Az iskolákbam a tanítók előre elkészített ter-
vek szerint, a gyermeksereget az épület legvé-
dettebb helyiségébe lehetőleg a pincébe ve-
zették-

Megjelentek az ^ellenséges" repülőgépek 
három rajban- Ezek mindegyike négy génből 
áll- Megkezdődik a bombázás- A bombákat 
apró homokzsákok jelképezik különböző cédu-
lákJkal' aszerint, hogy gáz,-, robbanó-, vagy 
gyujtóboffnbáról van-e szó- A becsapódásokat 
még élettiübben jelzik: gépkocsik robognak vé-
gig az uccákon és azokról fefliér és fekete füst-
felhőket terjesztenek- »Bombák" robbannak 
szét- A robbanásokat ágyulövések jelzik-

A légi támadás nagy pusztítást visz végbe-
Az Északi pálya/udvaron hatalmas tüz támad-
A repülőknek sikerül az egyik legfőbb gázr és 
vízvezetéket eltalálni- • -

Azután működésbe léptek a bécsi helyőrség 
légi elhártió csapatai-. Hallgatókészülékekkel 
próbálták megállapítani a repülőgépeik kfeze-
ledtét- Kivonultak a tűzoltók, a mentők és a pol-
gári légvédelem csapatai gázálarccal és gáz-
álló öltönyben, a. Heimwehr csapatai azbeszt-
ruhákban és a villamosmüvek szerelői, összesen 
mintegy nyolcszáz ember- Hozzáláttak a tiiz 
oltásához. a károk nendbeíhozásához. a sebe-
sültek ápolásához-

Negyed 12 órakor leíujták a gyakorlatot- A 
forgalom megindult, a város visszanyerte ren-
des képét--- Csak gyakorlat volt-.-

Belvárosi Mozi Ma szerdára 
közkívánatra prolongáltuk s 

Kis m a m á t 
nyl Mozi Szerdán 6a csütörtökön 

A Metró-gyár remeke! 

Az ügyvéd dilemmája 
Társadalmi dráma] Wllllám Povol és M'rna 
Loy. 5, 7. 9 
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Be!- ís külföldi férfi szövetek 
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