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U ezer pengő hiány miatt 

naponta csak négy autó locsolia 
a szegedi uccákat 

(A DÜrnajfimrortzád munkatársától.) A 
cW' i ü ki«gyüléeen dr. Grüner István n&pi-
reodelőtti felszólalásában szóvátette azokat a 
lehetetlen állapotokat, amelvek a szegedi tiel-
miszerpiaeol'-on uralkodnak és amelvek veszé-
lyeztetik a város közegészségügyi érdekeit. 
Főképen azt kifogásolta, hogv még mindig 
nem szüntették meg az élelmiszerpiacokon a 
földről való árusítást, pedig ezt a közgyűlés 
még a mult évben elrendelt®. A földről áru-
sított gyümölcsféle óhatatlanul beszennyeződik 
és a legveszedelmesebb terjesztője a tífusznak, 
a vérbajnak. Kifogásolta azt is. hogy a város 
uccáit <-wft ia rr auirtn locsolják és szinte kö-
vetkezetesen loua ¡ás előtt .^őprik a piacul hasz-
nált uccarészeket, a söprűk nvomán felszálló 
pisT.okfelhők azután vnlósággal elborítják az 
f>gész várost. 

Dr. Tóth Béla polgárinesterhelvettes csü-
törtökön nyilatkozott, az ügvben. 

— Grüner István felszólalása alapján meg-
állapítottam — mondotta —. hogv a városnak 
nyolc loosolóautója van. ha ezeket egész nap 
üzemben tartanánk, az tvi 30.000 pengőbe ke-
rülne. Mivel a költségvetés erre a célra csupán 

16.000 pengős keretet biztosított, csak. végy 
laitot tarthatunk üzemben, ezek kora reggeltől 
késő estig állandóan locsolják az uccákat. Van 
olvan ucca is, amelven naponta négyszer-
ötször végigszaladnak a locsolóautók, de a nagv 
hőségben a kövezetről szinte pillanatok alatt 
elpárolog a víz. A piacul használt uccarészeket 
természetesen fokozott gonddal öntözteti a 
köztisztasági hivatal. Az a panasz, hogv sok 
Irlven locsolás előtt söprik el a piaci szeme-
tet, többé-kevésbé jogosult, de segíteni rajta 
nem, igen lehet. A városnak ugyanis nincs 
annyi uccaseprője. hogv tetszésszerinti idő-

pontokban végeztethet-né el a sPpréeí munkála-
tokat. 

— Jogosult a földről való élelmiszerárusitáf 
ellen elhangzott panasz is — mondotta dr. 
Tóth Béla —, a szabálvrendeletmódosítást azon-
ban annak jóváhagyása előtt nem hajthatjuk 
végre. A szükséges intézkedéseket sürgősen 
megtesszük, hogy minél hamarabb rendet te-
remthessünk a piacon. Nagvon fontos azonban 
az is, hogv a közegészségügyi rendelkezéseket 
a közönség is betartsa, mert ezzel nagymérték-
ben megkönnyíti a hatóság munkáját. 

KARDOS-FESTÉK, LAKK S OLAJ A LEGMEGBÍZHATÓBB! 

Egyelem! tornacsarnok épül 
a József főherceg~íéren 

(A Délmaavarorszáo munkatársától.) Régi 
terv. hogy önálló tornacsarnokkal látják el 
az egyetemeket. A közelmúltban átmeneti 
megoldást választottak, azonban Szegeden is 
az a helyzet, hogv nincsen tornacsarnoka az 
egyetemnek, már pedig »nélkül a kötelező test-
nevelés végrehajtása nagvon hiányos. Több év-
re felosztott program szerint tornacsarnokok 
kál látják *1 az egyetemeket, hír szerint a 
F7egedi egyetem számára ar «Isők között épii! 
fel a modern tornacsarnok. Már gróf Klebels 
berg minisztersége idején ^határozta, hogv 
felépítteti az egyetemi tornacsarnokot, a 

i'elyiet azonban akkor ezt nem engedte meg. 
igv j) terv végrehajtása elmaradt. 

Most értesülésünk szerint rövidesen végre-

hajtják Klebelsberg tervét. A terv első részét 
1937-ben végrehajtják, amennviben erre a célra 
a közoktatásügyi tárca költségvetésébe 70.000 
pengőt vettek fel. Ez az összeg nagvon kicsi, 
az érdekeltek körében joggal merült fel az ag-
godalom, hogv a 70.000 pengős fedezet kere-
'én belül mit lehet majd végrehajtani a ter-
vekből. 

Szegeden türelmetlenül várják, hogv meg-
kezdien a régebben elhatározott egvetemi torna 
csarnok építését. Kijelölték már a hélvet Í6 a 
fózsef főherceg-téren, amely erre a célra meg-
felelőnek látszik. A tervek szerint a. tornacsar-
nokkal csak egyik részét épitik ki a térnek, a 
másik részét egyelőre üresen hagyják. 

40.0000 pengő helyett — 
132.000 pengő 

Nincs pénz az uccaburkolatok kijavítására 

(A Délmagyarország munkatársától) A vá-
ros idei költségvetésében mindössze 102.000 
pengőt irányozott eló burkolatjavítási mun-
kákra. Már amikor ezt az előirányzatot ösz-
*7eállitották, előrelátó volt, hogv ez az összeg 
távolról sem lesz elegendő arra. hogy a meg 
leji^ósen megrongált burkolatokat ki lehes-
sen javítani belóle. A 102 000 pengő máris el-
fogyott pedig még rengeteg tennivaló volna 
az uccaburkolát megjavítása tekintetében 
1937-re már valamennyivel többet. 132.000 
pengőt veitek, fel a költségvetésbe burkolatja-
vításra Természetesen ebből az összegből 

sem lehet elvégezni még a legszükségesebb ja-
vításokat sem, mert hozzáértők véleménye 
szerint legalább háromszor ekkora összegre 
volna szükség, hogy a város megrongált ucca-
Wövezetét kijavítsák. 

Az értékeltek már tehbs.rór sürgették az 
alsótiszapartnak a teherpálvaudvarhoz és a 
kisva,sutállomáshoz vezető utvoná-1 kijavitáfcát. 
Ez egyik a város legjobban igénvbe vett utói-
nak, mert a-.tMMiión érkezett téberküldeme-
nyek n4gyrész<;' ezen , kerésztul fuvarozzák 
be a vároSba. Itt bonyolódik le a tüzifa-szál-
ütss is. kiszámították, hogv a szezón idején 
><X) vagon tűzifát fuvaroznak el ezen az uton. 
írnely túlságosan rossz állapotban van. Any-
iníra megrongált a kövezet, hogy minden al-

kalommal elakadnak a fuvaroskocsik és az 
igás állatokkal napról-napra a legkegyetle-
nebb állatkínzások folynak. A rendőri büntető-
bíróság előtt a közelmúltban egész sereg felje-
lentést tettek az állatkínzó kocsisok ellen. 

A másik elhanyagolt útszakasz a Róka-ucca 
és ennek a folytatása, a Hattyasi-ut. Az is-
mételt előterjesztéseknek végre megvolt az 
eredménye, nemrég hozzáfogtak a Róka-ucca 
kövezetének a kijavításához. Kétségtelen, hogy 
fontos volt ez a javítás is, de az alsótiszaparti 
útvonal kijavítása mégis sürgősebb lett volna, 
mert itt állandóan nagy forgalmat bonyolíta-
nak le. 

Kérték még az érdekeltek töhbizben is az 
Erzsébet-rakpart tiszai hajólerakodójához ve-
zető útszakasz kijavítását is- Ezen az útvona-
lon szintén hatalmas teherforgalmat bonyoü-
tanak le, a burkolat rendkívül megviselt Va-
lószínű, hogv ezeknek az útszakaszoknak a ki-
javítására 1987-ben végre sor kerül az elő-
irányzott 132 000 pengő keretén belük Kérdés 
azöéban, hogv a többi mégvisélt útszakaszok 
kijavítását mikor kezdik meg, mert a 132.000 
pengőből azokra nem jut pénz A szegedi uc-
cák burkolata igv folytonosan romlik, évén-
kint csak kis területet javítanak ki. pedig a 
generális burkolatjavításnak már éppen itt 
volna az ideje. 

1 kg akácméz 
1 kg Ogg liszt 
1 I. tény éri ca olaj 
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V a l é r i a - t é r 
Paprikapiac 

Pécs rendőrségi nalotát 
épit a hátralékos rend-

őrségi 
hozzájárulás terhére 

A belügyminiszter engedélyezte 
az építkezést 

Pécs, julius 30. A legutóbb megtartott vá-
rosi közgyűlésen a törvényhatóság elhatározta, 
hbgv rendőrségi palotát épit. még pedig olv-
raódon. hogv a telket a város bocsájtja, ren-
delkezésre, az építkezés költségét pedig, a 'net 
betudnak az államrendőrségi hozzájárulás hátra-
lékos összegébe, a város a felveendő MABI köl-
csönből biztosítja. 

Most megérkezett a városhoz a rendőrségi 
palota épitése ügvében a belügyminiszter le-
irata, amelyben közli, hogy a pénzügyminisz-
ter meghallgatása után elvileg nincs kifogása 
az ellen, hogy a város a rendőrkapitányság el-
helyezését külön erre a célra szolgáló épülettel 
biztosítsa. Hozzájárul ahhoz, hogy az építéshez 
szükséges összeget a város kölcsönből fedezze 
és az épitkezós. valamint az épület berendezési 
költségeinek megfelelő összeget az ingatlannak 
állami tulajdonba bocsátása ellenében a rendőr-
ségi hozzájárulás címén, a városnak a múltból 
fennálló, de legfeljebb 1935 évi december 31-ig 
esedékessé vált összegből töröljék. A belügy-
miniszter felszólította a várost, hogv az épít-
kezésekkel kapcsolatos intézkedéseket .cezdje 
meg és a vidéki főkapitánysággal is megtár-
gyalandó javaslatát a részletes tervekkel és 
költségvetéssel egvütt terjessze fel. 

A belügyminiszter leirata alapján a város a 
rendőrségi palota építésére a legsürgősebben ki-
írja a tervpályázatot. 

Hz olasz trónörökös 
Berimhen 

Róma. julius 30 A piemonti herceg Dino Al-
fieri sajtó- és propagandaügvi miniszter társa-
ságában elutazott Berlinbe. A minisztert Göb-
bels személyesen hívta meg és a propagandaügyi 
miniszter vendége lesz. A trónörökös mintegy 
tíz napig marad Berlinben. 

Hasznait ishaiaHOnuueK líiaron hapnatök 
Használt iskolakönyveket veszek, engem érdeklő 
iskolákból kiesett tankönyveket is vásárlók. Tu-
dományos könyveket, folyóiratokat és telje« 
könyvtárakat veszek. Hungária AnHqiic*rium, 
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Csak k é n p é n z é r t ! 
Szövet férfiöltöny P 14.00—20.00 
Női tavaszi kabát, bélelt és béleletlen 

P 5-00-12.00 
Fiu ceig kosztüm, minden színben P 2.00—2.40 
Férfi ceig kabát, bélelt és béleletlen 

P 2.00—3.00 
Ceig csizmanadrág P 2.00—2.40 
Férfiszövetek P S.00—3.50 
Buretnadrág P 2.50 
Tiszti pejarsevícs nadrág P 3.50—5.60 
Kreppselyem nadrág P 7.00 
Kaskaszövetnadrág P 5.90—7.50 
Munkaköpeny, hosszú, minden színben 

P 4.90-5.70 
Buretkahát P 2.50—3.50 
Színes és sima strandkabát minden 

számbán P 4.80—6.50 
ügvanez gvapimzövetből P fi.OO—8.00 
Nvári selyemöltönv P 15.00—17.00 
Fiu és férfifelőltők P 7.00-12.00 

B L A U A N D Q & 
Tisza Lajos-körut 47. (Püspökb^ár-épület.) 
Bevehettem a vászonárukat hitelképes egyé-
neknek héthavi részletre. (Munkásoknak heti 

törlesztésre.1) 


