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Ipari vásáron nem veszek részi 
A v ^ ^ i ^ t v * kocsigyártó, elvállal mindennemű kocsit készítését, javitását és fényezését. 
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Kész kocsi-
«77 

intézkedésekkel 
ellenőrzik a fej árusítását 

(X Délmagyarország munkatársától.) Pár 

nappal ezelőtt az Egészségpolitikai Társaság 

ülésén — mint arról a Délmngyarország be-

számolt — vitát rendeztek a szegedi piac egész-

ségügyéről. Megállapították többek közt az 

ülésen, hogy a járványos betegségek megelő-

zése szempontjából elengedhetetlenül fontos 

volna a tejfelhozatal szigorúbb ellenőrzése. 

Értesülétünk szerint kivételes Intézkedések 

készülnek a tej ellenőrzésére. A város hatósá-

ga rövidesen külön tejszabályrendeletet ké-

szít és ebben intézkedés történik a tejárusi-

tásról is. A szabályrendelet szigorúan előírja 

majd azt, hogy a tejárusok kivétel nélkül arc-

képes személyazonossági igazolványt kötele-

sek kiváltani. Az arcképes igazolvány tulaj-

donosai időnkint orvosi vizsgálaton jelennek 

meg és a fertőző betegségben szenvedő áruso-

kat eltiltják a te; forgalomba hozatalától. 

Ugyancsak eltiltják ettől azokat az egyéneket, 

akiknek közelebbi hozzátartozója szenved va-

lamilyen ragályos betegségben. Intézkedik a 

szabályrendelet arról is, hogy a tejet megfele-

lő edényekben hozzák be a városba, naponta 

lesznek edényrazziák a piacokon. 

Aa utóbbi időben rendkívül megnövekedett 

a tejhamisítás és az ellenőrzést módfelett meg-

nehezíti az a körülmény, hogy a tejet a piaco-

kon szerte mindenfelé árusitják. Sok a 'fö-

lözött tej is, amelyet azonban számosan „tel-

jes tej" néven hoznak forgalomba. Az árusok 

az ellenőrzést rendszerint ugy játszák ki, hogy 

amikor a piac ekjén megkezdődik a tejrazzia, 

„teljes tej'' felírást tartalmazó kannákat el-

dugják, mintha kizárólag fölözött tejet árul-

nának, Az ellenőrzés után ismét előkerülnek 

a teljes-tejes kannák és ezen a cimen árusit-

ják tovább az erősen lefölözött tejet. 

A visszaélések megszüntetésére most értékes 

tervezetet dolgozott ki a szegedi vegykisérleti 

állomás, amely a tejellenőrzést végzi Szege-

den. A tervezet szerint külön kellene kijelölni 

a fölözött és a teljes tej árusítását. Az egyik 

piacon kizárólag fölözött tejet hozhatnának 

forgalomba, a másik helyen pedig a teljes te-

jet árusítanák. Hozzáértők a tervet olyannak 

találják, amellyel egy csapásra megszüntethe-

tő lesz a nagymértékben elszaporodott tejha-

misitás. A tejpiacok külön kijelöléséről rövi-

desen tárgyalnak a városhálán és valószínűleg 

már a nyári hónapokban kijelölik a fölözött 

és a teljes tej árusítására szolgáló piacokat. 

Annál inkább sürgős ez. mert a tapasztalat 

szerint ezekben a hónapokban szokták nagy-

mennyiségben hamisítani a teiféléket Szege-

den. 

Férti és női fehérnemtieh, telfes keienayék 
készen és rendelésre, olcsó árak — 
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A szegedi piac 
egészségügyi és műszaki kérdései 

Irta Brelnovlcs Vilmos tb. műszaki tanácsos 

i 

A piarftérdés tárgyálásánál a közegészségügyi 
szempontok mellett parallel merülnek fel a köz-
rendi, közbiztonsági, vagyonbiztonsági, közleke-
dés- és forgalombiztonsági, város szabályozási és 
szépészeti szempontok, eltekintve a termelés és 
fogyasztás, nemkülömben az általános közgazda-
sági főszempontoktól. Nem lényegtelen ezenfelül 
a piactartó közület pénzügyi szempontja sem a 
piactartás közvetlen bevételei és kiadásai révén. 
Ezeknek a szempontoknak közös kielégítése mel-
lett alakulhat ki a nyilt piacterek közhasznú elhe. 
lvezésémek és kiképzésének kérdése, amellett, 
hogy a piactereket a termel« és fogyasztó helyek-
kel összekötő közlekedő utakat is figyelembe ve-
szi mind a helyi, mind a környékbeli és a na-
gyobb távolságokon fekvő esetleg külföldi terme-
lő és fogyasztó Igényelt véve figyelembe. Az ilyen 
irányú megfontolások eredményezik a piacrende-
zés és piactervezéis alapfeltételeit. Ezen feltételek-
nek kielégítése alapján tervezett piacelhelyezés 
biztosíthatja a termelő veszteségmentes, a fo-
gyasztó és piactartó közület közvetlen és közve-
tett ráfizetésmentes piaci tevékenykedését, továb-
bi^ a piacokhoz tapadó ipari és kereskedelmi té-
nyezőik kedvező és végleges elhelyezkedését is. 

A piactartó hivatalos város tudatában van an-
nak, hogy 

n maj piaci állapot nem végleges 

és hogy azt csak végleges állapottal cserélheti 
fel. Átmeneti állapotot el sem szabad képzelni 
Ideiglenes áthelyezés a fennálló kifogások meg-
szüntetését nem biztosítaná í emellett az érintett 
ipari és kereskedelmi ténvezölc tönkretételét is 
jelenthetné, mig az «gvszeri. de végleges áthelye, 
rés esetleg »7! egyéni érdekeket is előmozdítja A 
piacok rendesét és modernizálását ugy kell tár-
pyalpi, hogy unnak1 szükségességét népszerűsítve, 
nzt maga a közvélemény követelje, miután annak 
minden részével összhangba került és meggyőző-

dött arról, hogy abból a közönségre csak előny 
származik, mert a r endes folytán' a forgalom 
feltétlenül emelkedik. 

Az őstermelés produktumai mellett a Sj&egedi 
nyilt piactereken helyet foglalnak az őstermelést 
kiszolgáló egyszerű és olcsó termékeket közvet-
lenül és közvetve árusító iparágak. Közegészség-
ügyi szempontból ezekkel kevés dolgunk lesz. El-
lenben komoly figyelmet kell szentelni 

az ószeres piac 

kérdésének, amely a filléres tiszta hasznot is ér-
tékelő őstermelő és kispolgári közönség érdeké-
ben az összefüggő piacterülettel kapcsolatban 
teljesítheti előnyös hivatását, ha az egészségügy 
szrmpontjait hátrányosan nem befolyásolja. 

Vizsgáljuk a mai piaci állapotot. Az élőállat-
piacok a lakott helyektől távol, a közvágóhíd mel-
lett és a Szeged-Rókus állomás mögött feküsznek 
és állategészségügyi szempontból állandó szigorú 
és szakszerű ellenőrzés alatt állanak Nézetem 
szerint a közvágóhíd melletti n. n. heti állat vá-

sártér felületét kellen« az átlagos forgalom mér-
tékének megfelelő kiterjedésben hézagmentes bur-
kolattal ellátni. A két piactér elhelyezését végle. 
gesnek lebet tekinteni. 

Külön baromfi piacról 

sajnos, nem beszélhetünk, mert ilyennek kialakí-
tására a múltban a csekély felihozatal miatt »züfc> 
ség nem volt. A baromfi árusítás ma a többi pia-
ci áru mellett szétszórtan történik az összes pia-
cokon. A jövő irányított fejlődése baromfi piac 
szükségszerű létesítését is magával hozza. Elhe-
lyezésére legalkalmasabb volna a Mars.tér eddig 
le nem foglalt területének egyrésije 

Szálas takarmányfélék és fa árusítása ma a. 
komoly piaci forgalom időszakaiban a nagykör-
útnak a Petőfi Sándor-sugárut—Mars-tér közötti 
kocsiutján történik. Ez az elhelyeaés a nerazetVö-
zi ut meintén közlekedésvesiélyes, de közegéi -... g-
ügyi és városesztétikai szempontból is t>ulyos«n 
kifogásolható. Ennek állandó elhelyerése ugyan-
csak a Mars.tér eddig igénybe nem vett földes 
felületének a már lielyesen kiépített Mars-tér 
északi felével azonos kivitelben történi kialakí-
tása mellett volna egézségesen biztositható, mint 
állandó térigényü kocsipiac. 

Az állandó jellegű és térigényü szemes termény 

kocsipiae 

a Szient István-téren foglal helyet Sft éve* elavult 
környezetben, a modern víztorony tövében, köz. 
egészségügyi szempontból rendkívül siralmas 41* 
lapotban. Az úgynevezett koplalós kocsiállással 
együtt bűzzel árasztja el ennek a szebbre hiva-
tott, népes környéknek levegőjét, kedvezőtlen ke-
retet adva a mindennapi kenyér nyers anyagának. 

A városrendezés évtizedes kérdése ennek a tér-
nek rendezése, mert felhőszakadások éa záporok 
alkalmával a mélyfekvésü tér ucoal csatorna be-
ömlőin kitódul a csatorna szennyvize és aoksaor 
órákig árvizszerflen borltja el a teret A város 
felületi burkolásának és beépítésének fejlődésé-
vel ez az állapot fokozatosan súlyosbodik. A ren-
dezéssel járó térszinemelés az alagsori helyisé-
geket gabonaraktározás céljaira alkalmatlanná 
tenné. A piac áthelyezése ezzel szükségszerűen 
bekövetkezik s a központ közelségénél fogva la-
kóterület céljaira igen alkalmas környék a mai 
helyzet bizonytalansága alól felszabadulva éa 
közegészségügyileg előnyösen átalakulva erő« 
fejlődésnek indulna. Ez a fontos piac ma félreesik 
a körutf Tisza-hld és Mars-tér közötti piaci főfor-
galmi vonaltól. Méltó elhelyezés csak a Mars-té-
ren nyerhetne annak elismert és közismert koesi-
piaeszerü folytatólagos kiépítésével. A Mars-tér 
és a központ felől oda betorkoló uccák mentén 
fekvő épületek é« üres telkek kitűnő lehetősége, 
ket nyújtanak a szemes terményraktárak és üzlet-
helyiségek kifogástalan biztosítására. 

Az ugyancsak állandó jellegű füzére« 

paprikapiac végleges elhelyezés« 

a Valéria-tér tervbevett helyes kiépítése melletf 
helyben marad és mint a szegedi agrártermelés 
és ipar komoly büszkesége, méltó kirakatelhelye-
zést nyer. Érdekes, hogy ez a nemes áru nem 
vonzza a füzéres piac mellé a feldolgozás éa ke-
reskedelem tényezőit. A paprlkacsarnok már bi-
zonyosnak látszó létesítése ezen az állapoton i« 
változtat. A csarnok létesítése a városi közpém®-
tár megterhelése nélkül válik lehetségessé, mert 
az évi tőke és kaimatszolgáltatiást az elő jegyzendő 
férőhely bérletek biztosítanák. 

(Folytatjuk.) 

V i M a í ! HINNI Ipari vásárban vásárolna, 
nézze meg kirakati áraimat! 
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