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Piac-statárium 
A belttgymfnfszter rendelkezése szerint sürgősen végre kell 

hajtani az egységes piacrendezést 

Mars-tér, Rákóczi-tér ? — Az őszi közgyűlés tárgyalja a kidol-
gozandó ui tervezetet 

CA Délmagyarország munkatársától.) 
terve a városnak a piacok átrendezése. Tóti 
terv merült fel, a legutóbbi terv szerint a Mars-
téren, vagy a Rákóczi-téren kellene összponto-
sítani a piacokat, ezáltal a Tisza Lajos-kőrut 
némiképen felszabadulna. Az átrendezés azon-
ban sok érdeket sértene, ezért folytonosan ha-
logatta a hatóság, hogy a tervet valóra váltsa. 

Most azután a belügyminisztertől leirat ér-
kezett a városhoz, amelyben a miniszter el-
rendeli, hogy 

agy a közegészségügyi, mint az 
idegenforgalmi szempontoknak 
megfelelően rövid határidőn be« 
101 rendezze i t a város a piacokat. 

A miniszteri leirat a kővetkezőket tartal-
mazza: 

— A 250.000—1929 B. M. sz. rendelet 36. 
§^a szerint közlekedésre szolgáló utakon piac, 
vásár, bucsu és egyéb árusítás céljaira, hely 
foglalási engedély csak a rendőrhatóság hoz-
zájárulásával adható. 

— Főútvonalakon, továbbá útkereszteződé-
seknél és uttorkolatoknál a saroképület élé-
től számitott 10 méteren belül a járdán közle-
kedés rendjét akadályozó tárgyak, bódék áru-
sító fülkék el nem helyezhetők, illetőlég fel 
nem állíthatók. 

— E tiltó rendelkezés ellenére arról érte-
sültem — mondja a leirat —, hogy a vásári 
árasok cikkeikkel, gazdasági terményekkel, 
sátorokkal a vásárok tartama alatt az utteste-
ket elfoglalják és ezzel az utakon a szabadfor-
galmat korlátozzák, úgyannyira, hogy a for-
galom a vásárok tartama alatt úgyszólván 
megbénul. Felhívom Polgármester urat, hogy 
a közlekedés rendjét és különösen a gépjáró-
müvek forgalmát zavaró ezt a megengedhetet-
len gyakorlatot szüntesse meg s a helyfogla 
lási engedélyek megadásánál a közúti közle-
kedés zavartalan lebonyolítására mindig kü-
lönös figyelemmel legyen. 

— Tudomásomra jutott továbbá az is, hogy 
i szarvasmarhákat, sertéseket, juhokat több-
nyire a város főuccáján hajtják ki a legelőre 
és onnan haza — annak ellenére, hogy ez az 
ueca rendszerint állami, vagy törvényhatósá-
gi kezelésben levő utvona] átkelési szakasza 
te. Ez nemcsak a közúti forgalmat akadályoz-
za nagymértékben, hanem közegészségügyi és 
idegenforgalmi szempontból is kifogás alá 
esik. E visszás állapot megszüntetése, illető-
leg a lehetőség határán belül való javítása ér-
dekében felhívom, gondoskodjék arról hogy 
az állami és törvényhatósági jellegű kiépített 
városi és községi átkelési szakaszokról 
szarvasmarhák, sertések és juhok csoportok-
ban hajtása lehetőleg nem forgalmas mellék-
nccákon tereitessék, illetőleg az említett út-
szakaszokat minél rövidebb ideig vegyék 
igénybe állatok hajtására 

A miniszter felhívja végül a polgármestert, 
hogy a leirat értelmében késedelem nélkül Intéz-
kedjék és a megtett intézkedésekről tegyen jelen-
tést 

A miniszteri leirat a városházán nagy meg-
lepetést keltett Ez ugyanis azt jelenti, hogy 

nem lehet tovább halogatni a piac-
rendezést, 

Kanem a legsürgősebben a szakbizottságok elé 
kell terjeszteni a placelhelvezési terveket. A 
polgármester rövidesen összehívja a szakbi-
zottságokat és letárgvaltatia a kérdést, bogv 
az őszi kőzgvülés foglalkozhasson a piacok uj 
elhelyezésével. 

A miniszteri leirattal kapcsolatban 

dr Pálfv József polgármester 

a következeket mondotta: 
A piackérdés rendezése nagv goMftt oTínz 

tt hatóságnak. A leirat kanesért most m í r r5-
•»Ideien végre kell haUard a télies pfacrer>de-
tést Ezt az ánámrendőrséggel egvetértőlég feg-
iuk véjjrehaítani. Több tercünk van a piacok-
rendezésére, a szakbizottságok feladata lesz, 
hottv döntsenek, melyik terv szolgálja leg-

jobban a város, az árusok és a nagyközönség 
erdekeit Végül a közgyűlés hozhat majd hatá-
rozatot 

— A miniszteri leirat megtiltja azt is, hogy 
a főbb utvonalakon jószágokat hajtsanak fel. 
Ennek a rendelkezésnek a végrehajtása rend-
kívül körülményes, mert azt jelenti, hogy ezen-
túl a Petőfi Sándor-sugáruton sem lesz sza-
bad jószágokat hajtani, pedig a kőzvágóhidra 

is ezen szokták felhajtani a levágásra kijelölt 
allatokat. 

— Felmerült az a terv, hogy a Mars-teret és 
a Rákóczi-teret jelöljük ki a piacok számára, 
ez ideális megoldásnak látszik, mert hiszen 
egyik tér sem esik ki a városból, de ezidősze-
rint kivihetetlen. A két teret ugyanis az igény-
bevétel előtt kl kellene a városnak köveztetnie, 
a kövezés százezrekbe kerülne, erre pedig be-
látható időn belül nem lesz fedezete a város-
nak. Felvetették azt az ötletet is, hogy a pia-
cokat a tiszai rakpartra helyezzük. Ezen a ré-
szen könnven lehetne összpontosítani a piaco-
kat és jól is megközelíthető a rakpart, amellett 
könnyűszerrel tisztán tartható, ez a terv is 
megvalósíthatatlan, mert a tiszai rakpartnak 
más a rendeltetése. 

— A piacrendezést pár héten belfll feltétlen 
végrehajtjuk, a belügyminiszter most már ké-
sedelem nélkül kívánja ezt. 

növényvédelmi szereltei K A R D O S fesiékUzleiben vegyeni 

Híreik. 
Az idő 

A Szegedi Meteorológiai Obszervatórium 
jelenti: Szegeden a hőmérő legmagasabb állá-
sa 23.0, a legalacsonyabb 13.6 C. A barometer 
adata nullfokra és tengerszintre redukálva 
rfeggel 758.8, este 759.5 mm. A levegő páratar-
talma reggel 88, délben 58 százalék. A szél irá-
nya északnyugati, erőssége 1—1'. A lehullott 
csapadék mennyisége 6.1 mm. 

A Meteorológiai Intézet jelenti este 10 óra-
kor. Időjóslat: Nyugati-északnyugati szél gyen-
gülése, több helyen még eső, kivált az ország 
északi felében, a hőmérséklet kissé emelkedik 

— Kápolnát épit a szegedi görögkeleti ma-
gyar egyház. Esztendők óta működik Szegeden 
a görögkeleti magyar egyház, amelynek taglét-
száma elérte az ötszázat. Az egyház hivei kö-
rében möst mozgalom indult, azt akarják el-
érni, hogy saját kápolnájuk legyen. Eddig 
ugyanis a belvárosi fiúiskola egyik tantermé-
ben tartották az istentiszteleteket Dr. D o -
r o s z 1 a y Mihály lelkész beadványt intézett a 
városhoz és kérté, hogy a Maros-ucca elején 
levő városi telket engedjék át a kápolna céljai-
ra. Ez egy lebontott sarokháznak a telke, a 
kápolna céljaira jól megfelelne. Rövidesen meg-
indul a gyűjtés, a szegedi görögkeleti magyar 
egyház hivei remélik, hogy a jövő év tavaszán 
felépíthetik a kápolnájukat 

— Három miniszter látogatja meg a Tiszán-
túli Ipari Vásárt A Tiszántúli Ipari Vásárt 
augusztus 29-én B o r n e m i s z a Géza ipar-
ügyi miniszter fogja megnyitni, szeptember el-
vijén dr. W i n c h k l e r István kereskedelmi 
és közlekedésügyi miniszter látogatják meg a 
vásárt, továbbá megígérte a kiállítás megtekin-
tését dr. L á z á r Andor igazságügyminiszter. 
Augusztus 25-től kezdve lép életbe a féláru 
utazási kedvezmény. é 

BEFŐZÉSHEZ: 

5 drb 3 és fél decis fehér befőttes üveg —.88 
„Párisi" befőző hártya 15 darab gumival —.15 
Befőző pergament 3 iv —2.4 
Befőtt kötöző spárga 1 gombolyag —.17 

SZEGEDI EMLÉKTÁRGYAK; 

Szegedi emlék dugó —.24 

Szegedi emlék bőr papucs —-58 

Égetett és festett fokos fából —.78 

Püszerállvány 6 tonnávak égetve és festve —.98 

SZOBROK ÓRAK: 

Alabastrit fehér szobor —24 
Alabastrlt színes szobor —.481 
Gipsz színes szobor —2A 
Ébresztő óra P 3.28 | 

KERÉKPÁR ALKATRÉSZED: 

Kerékpár kffllő 5 drb —.18 

Tűz lyukai kulcs —24 

Klipsj lábtartó 1 pár —.10 

Kerékpár zománc bármely színben 1 dobAí —.24 

r á x s t R5SY ÜRUHSZ RT. 
CSSKONICS é l KISS UCCA SAROK 

A Dóm-tér galambfai 

öt esztendővel ezelőtt telepitették a Dóm-

térre a galambokat. Hosszú ideia nem volt gaz-

dájuk, szinte csoda, hoav el nem pusztultak. 

Nemrégiben aztán a Szeged és Vidéke Allat-

cédö Egyesület vetic gondjaiba a Dóm-tér ga-

lambjait és most már rendesen el vannak látva. 

Pár héttel ezelőtt észrevették, hogy csóka pusz-

títja a galambokat, hét pár áldozatul is esett 

a csókának, amely betör a csonka toronyba és 

éjszakánkint pusztítja a galambfiókákat. Leg-

utóbb sikerült lepuffantani a vakmerő ragadó* 

zót. azóta újból zavartalanul éldegélnek a 

Dómrtér galambjai. A legutóbbi kisgyűlés 66 

pengőt utalt ki a galambok eleségére. Ez az 
1 összeg bizony nem elegendő, de szerencsére 

i akadnak jószívű emberek, akik naponkint gon-

j doskodnak a galambokról. Maguk viszik ki 

I a szemeket és kezüJcből etétik a fehér galam-

bokat. 

— Istentisztelet a zsinagógában pénteken este 
fél 7-kor. Hétköznap: reggel fél 7 és este 7-kor. 

— MUNKAKÖZVETÍTÉS. Állást kaphat a Ha-

tósági Munkaközvetítőben: 4 kovács, 3 géplakatos, 

1 kötélgyártó, 1 késes-köszörűs, 1 autákarossaó-

ria lemezelő, 1 kocsifényerő pisztolymunkás. 4 

bognár, 6 kádár, 4 kosárfonó, 4 asztalos, 1 kár-

pitos, 2 szőnyegcsomózónő, 7 szabó, 1 bőrmunkás 

szabó, 5 cipész, 1 cipőtüzőnő vidéken, 2 kifutó, 

4 téglagyári kemencemunkás, 2 füszerkereskedő, 

1 kiszolgálónő, 2 kifutó lány, 1 magyar szűcs. 

— A gyakran visszatérő fejfájás és szédülés 
sok esetben megszűnik, ha a beteg naponkint 
reggel éhgyomorra és este lefekvés előtt egy fél-
pohár természetes „Ferenc Jóssef" keserüvizet 
iszik- Az orvosok ajánlják. 

— Eladta a feleségét. Varsóból jelentik: Wyr 

Stanldau) lengyel köztisztviselő beperelte 

egyik kollégáját, mert az nem váltotta be azt 

a váltót, amelyet neki adott. A biróság előtt 

kiderült, hogy Wyr és kollégája formális adás-

vételi szerződést kStöttek. Az adásvétel tár-

gya Wyr felesége volt, akit 500 zloty vétel-

árért eladott a kollégájának. Ebből az összeg-

bál Wyr Stanislaw 200 zlotyt azonnal megka-

pott, a hátralékos összegről pedig váltólt kar 

pott a „vevőtől". Az esedékesség napján, mint-

hogy a vevő nem váltotta be a váltót, a köz-

tisztviselő beperelte. Az űav legérdekesebb 

fordulata, hogy a bíróság előtt kiderült, hogy 

az asszony maga is hsmaAiándt az eladáshoz, 

-r k* *gy és a. fMtfiávelő lá^falebgadfceteét a 
ragbevllt termtetetee, vFtfe&e József' keserűn a 
— korán r«*ggel pohárral bevóve — az enaész-
tőcsatofnát alaposan kitisztítja, a bélmüködést 
elősegíti, a gyomoreabésitést megjavítja ós toko-
zott anyagcserét eredményez. 


