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H változatosság kedvfórt

I tábla tii-ztn artézi vizbül készült

megint átrendezik a szegedi piacokat
A piaci árusok tiltakoznak a silrün Ismétlődő változtatások ellen
(A Délmagyarország munkatársától.)
Három hónappal ezelőtt rendezték át a Tisza Lajos-köruton a
piacokat, a rendezést már megszokta a közönség,
valamint maguk az érdekelt árusok is. Most azután azt a meglepő értesítést kapták a Tisza Lajos-köruton áruló kereskedők és iparosok, hogy
május tizenötödikétől
kezdve ismét átrendezik a
piacokat. Ezúttal nagyszabású változtatásokat bujtanak végre a Tisza Lajos-köruton.
A terv szerint »végignyujtják« a piacot; a röPfdárusok• akik most a postaigazgatóság eiőtfc
árulnak, a Tisza Lajos-körut felső végébe, az
ítélőtábla épüleie elé kerülnek. A
hézimunkaárusok sátrai a Püspökbázár-épület elöl a postaigazgatóság elé kerülnek, de minthogy itt nem férnek
el, egyrészüket áthelyezik a Kossuth Lajos-sugár útra, a páros oldalra. A zöldségárusok
visszake*rülnek a régi helyükre, a Püspökbazár elé, a
szappanárusok
és cserepesek a gőzfürdő elé és
ugyanitt, de a református templom sorában helyezik el a bádogos iparosokat is.
Ez a rendezés a piaci árusok nagyrészét egyáltalán nem elégíti ki. különösen a kézimunka- és
rövidárusok elégedetlenek az ujabbi áthelyezés
miatt. Szerdán délben a piaci árusok nagyobb küldöttsége kereste fel hivatalában dr. Pálfy József
polgármestert.
Róth Lajos törvényhatósági bizottsági tag, a küldöttség szónoka kér1f?j' hogy

ne bolygassa u város a mostani piacot, hanem
hagyja meg az árusokat a három hónappal ezelőtt kijelölt helyen.
— A piaci árusol; nagyrészének
egzisztenciáját
veszélyezteli ez az átrendezés — mondotta Róth
Lajos. A rövidárusok már legalább 25 esztendeje
árulnak a mostani helyükön, a postaigazgatóság
előtt és ha innen elhelyezik öke: az Ítélőtábla elé,
akkor kikerülnek a piaci forgalomból,
elveszt.P
veuöközönségüket. A készruhaárusok elhelyező:e is
hasonló veszedelmet rejt magában, 45 piaci áruscsalád megélhetését veszélyeztetik.' ha végrehajtját a tervbevett piacrendezést. A piacok ilyen i"ányu átrendezése nem vezet eredményre, ellenben
azzal a biztos következménnyel járhat, hogy egy
sereg piaci árus egzisztenciáját tönkreteszi.
Dr. Pálfy József polgármester válaszában hangoztatta. hogy a piacrendezést az iparhatóság, a
L'árosrendezőbizottság
és az államrendőrség
egyöntetűen határozta el, miután közlekedési és rárosrendezési érdekek ezt megkívánták. A te.rvbevett rendezésen csakis ugy lehetne változtatni,
ha az említett szervek ehhez hozzájárulnak. A
piaci árusok érdekeltségének vezetői, Róth Lajos
és Schmutzler Ferenc most az iparhatósággal tárgyalnak, hogyan lehetne a piacrendezést uj*y végrehajtani, ' hogy az -— a piaci árusokat is kielégítse és ne támadja meg
egzisztenciájukat.

Érdekes kérdések
és indítványok
a szombati közgyűlés előtt
(A Délmagyarország munkatársától.)
Szeged város tanácsa szerdán délelőtt ült össze, hogy előkészítse a szombatra összehívott tavaszi közgyűlés napirendjét. Az előkészítő ülés elég gyorsan
véget ért. Negyedtizenegy órakor kezdődött és
tizenkét óra után néhány perccel már végzett
is az anyaggal. A közgyűlésnek valószínűleg nem
lesz nehéz a tárgysorozata, ha csak a hosszúsága
nem okoz majd nehézségeket. A napirend szokatlanul hosszú. Nem is fért rá a szokásos négy
oldalra, hat. ivoldalra sokszorosították. A napirenden három polgármesteri jelentés szerepel, négy
körirat, hetvenkét kisgyülési előterjesztés, két interpelláció
és tizenhat indítvány,
ami összesen
102 pontot jelent.
A szokásos polgármesteri jelentésen kivül a
polgármester be fogja jelenteni, hogy a kormányzó
dr. Széli Józsefet nevezte ki belügyminiszterré
és dr. Karafiáth
Jenőt Budapest főpolgármesterévé.
Bácsbodrog vármegye a liszt
forgalmiadóvállmegszüntetése ügyében, Eger város a városi
tisztviselők illetményeinek rendezése, Kecskemét
ingyenes munkásszállók felállítása, Sátoraljaújhely
a közüzemi pótlékok engedélyezése ügyében intézett köriratot Szegedhez.
A kisgyülési előterjesztések élén a város lf)36.
évi zárszámadása áll. Az előkészítő ülésen Scultély
Sándor főszámvevő ismertette a zárszámadást,,
amelyet, mint emlékeze'es, hétfőn tárgyalt a pénzügyi bizottság. Ezután csupa apró-cseprő ügy
következik. A város hatósága belügyminiszteri leiratokat mutat be a törvényhatósági bizottság-'
nak, szabályrendaletmódosításokat vesz tudomás
sul, tisztvisdöügyeket intéz el. Érdekes Kiskunáorozsma község kérelme. A község vámmentességet kér azon dorozsmai
jármüvek
számára,
amelyek a rókiisi. állomásra érkeznek. Eddig m e g
is volt ez a vámmentesség, mert a rókusí állomás kivül esett a- vámházon, de a transzkentínen-

tál is ut megnyitása óta m á r belül esik, a vámházat ugyanis áthelyezték a töltés másik oldalára.
A tárgysorozat javarészét a különböző alapok
elszámolása foglalja le, de számos póthitel engedélyezésére vonatkozó előterjesztés is szerepei
a napirenden. Igy póthitelt kér a polgármester a
városháza tatarozási költségeire, a Horthy Miklóslaktanya karbantartási munkálataira, a torony*
órák karbantartási költségeire, a külterületi uj iskolák építésére, helyiségátalakitásokra és berendezésekre, Juhász Gyula temetési költségeire, leventeegyenruhák beszerzésére.
Az utolsó kisgyülési előterjesztés a
utalapi zárszámadás lesz.
,

multévi

Két bizottsági tag él az interpellálás
jogával.
Dani János, aki a felsőtiszaparti gyalogjárdák építése, dr. Máriaföldy
Márton pedig, aki a családi
munkabérpótlék
be nem vezetése miatt interpellálja meg a polgármestert.
Az indítványozók sorában Ábrahám Szilveszter
hidvámmentességet kér a bérkocsik és a bér-«
autók számára, dr. Berkes Pál a Móraváros víztelenítését sürgeti és második indítványában azt
ajánlja, hogy szerezzen a város közérdekű beruházásokra OTl-kölcsönt. Ernyei István a családi
munkabérek bevezetése, a tisztviselők régi illetményeinek visszaállítása és a gazdakölcsönök hátralékainak a kamattól való mentesítése ügyében
nyújtott be indítványt. Az OTI-kölcsön igénybevételét sürgeti Karácsonyi Guidó, Kiss Ferenc azt
indítványozza, hogy a város biztositson nyugdíjjogosultságot az erdőörök számára is. Moldván Lajos Újszeged térképének elkészített ését, Molnár
János a terményhaszonbérek rendezését sürgeti.
Ugyancsak a terményhaszonbérek
rendezése ügyében nyújtott bc dr. vitéz Shvoy Kálmán indítványt, végül dr. Singer István a Nádas-ucea és
a Makkoserdő-sor járdáinak .ügyében tesz indítványt a szombati közgyűlésen, amelynek napirendiét Dénteken késziti elő a kisgyűlés.
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díjmentesen házhoz szállítva a
K Ö Z P O N T I T E J C S A R N O K Rt.
tióktcjcsftrnokaiban.

Az alaszkai hófehér
medvefü és a szegedi
hársak
Érdekes természettudományi
előadások
(.1 Délmagyarország
munkatársától.)
Az Egyetembarátok
Egyesületének
természettudományi i
szakosztálya szerdán délután
érdekes
szakülést
tartott. Elsőnek dr. Wagner János budapesti professzor, a szegedi egyetem díszdoktora
tartott
előadást arról, hogy miben különböznek a hársak egymástól. Érdekes
előadásában
kifejtette,
hogy Magyarországion mintegy -500 féle
hársat
lehet találni, nagyrészük hasonlít egymáshoz nz
első tekintetre, csak a behatóbb vizsgálat tudja
megállapítani, hogy a hársak levele, erezete é í
termése más és más. Részletesen foglalkozott
a
különbségekkel és bemutatta értékes hársgyüjteményének egyrészét is. Elmondotta
még, hogy
Szegeden számos alkalmas helyet talált a hársalr
tanulmányozására, a szegedi tereken és uccákon
50 különféle hársfajtát lehet találni.
Az előadáshoz dr. Győrffy István és dr. Kiss
Ferenc ny. miniszteri tanácsos szólt hozzá, m a j d
dr. Kol Erzsébet egyetemi magántanár beszámolt
azokról a tapasztalatairól, amelyeket
ismeretes
cszakamerikai
utazásai során
szerzett.
Ezúttal
Északamerika nemzeti parkjainak kryopegataciójáról tartott előadást. Elmondotta többek között,
hogy Alaszka egyes részein az úgynevezett med*
vefü növény található nagy területeken. Ez a hőfehér növény azonban csak minden hét
évben
csak egyszer virít; Kol Erzsébet éppen
akkor
járt Alaszkában, amikor n medvefü teljes pompájában kibontakozott és igy behatóan tanulmányozhatta. Elmondotta a
továbbiakban,
bogy
Északamerika hegységeiben is bőséges a vegetáció,
de csak I>000 méterig, azontúl m á r egészen ritka.
Érdekes volt az előadásnak az a része, amely.
az
amerikai
nemzeti
parkok
vadállalatairól
szólt. Az ottani vadállatoknak az a tulajdonságuk,
hogy meglehetős „szelídek", a szó igaz értelmében.
'
— ígv előfordult — mondotta dr. Kol Erzsébet —, hogy menedékházunknál megjelent a medve és a mormota, egészen közeljött a konyhahoz
és vígan
lakmározott.
Másik jellegzetes
állat
Alaszkában a hegyikecske, amely szintén lejött
éjszakánkint a menedékház közelébe és a kitett
sót Ízlelte meg. De a sündisznók és szarvasok, valamint a hegyijuh sem nagyon fél az emberektől.
Ennek az a magyarázata, hogy az északamerikaf
nemzeti parkokban szigorúan tilos a vadászat.
•
Beszámolt még dr. Kol Erzsébet Alaszka gleescsereiről, majd érdekes előadását számos vetitetl
kép bemutatásával illusztrálta.
Végül Boros Judit a szerencsi szigethegység
számos kovakőzetnek válfaját mutatta be.
Az értékes előadásokat Kiss Ferenc ülésein öli
köszönte meg az előadóknak.
i<

Nagy tudományos orvosi
felfedezés, melyet minden nőnek tudnia kell!
Ogino japán orvos és Knaus tanár
tották, hogy

megállapí-

minden nőnél évente csak 65 olyan
nap van, amikor f o g a m z O k é p e s e k .
Dr. Totis nőgyógyász

A f o g a m z á s titka
e. munkájában világos módon, könnyen érthetően — ábrák és táblázatok segítségével — ismerteti az olvasóval e nagyjelentőségű orvosi
felfedezést, mely által könnyen megállapítható,
melyik az a hat nap havonta, amikor a nök terhessége lehetséges. A fenti könyv ára P 3.60,
vidékre utánvéttel
szállítja
CSERÉPFALVI
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