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Tatarozzák a Mars-téri laktanyát. 

Rendkívüli kisgyűlés tárgyalja 
a költségvetést 

(A Déimagyarország munkatársától.) Mint 
ismeretes, a pénzügyi bizottság kedden befe-
jezte a költségvetés tárgyalását. Dr. Somogyi 
Szilveszter polgármester a költségvetést most 
sürgősen le akarja tárgyaltatni a kis gyűléssel 
és ezért azt javasolja Aigner főispánnak, hogy 
a költségvetés tárgyalására a rendes szeptem-
beri kisgyülésen kivül keddre hivjon össze 
rendkívüli kis gyűlést, amelynek tárgysoroza-
tán csakis a költségvetés tárgyalása szere-
pelne. A főispán valószínűleg magáévá teszi 
a polgármester előterjesztését és igy kedden 
a rendkívüli kisgyűlés megkezdi az 1931. évi 
költségvetés tárgyalását. 

M e g a k a d t 

(A Délmayyarorszáy munkatársától.) Az 
utóbbi napokban alaposan megcsappant a sze-
gedi gyümölcsexport. A bevásárlók tartózkodó, 
várakozó álláspontra helyezkedtek, a terme-
lők viszont nem is nagyon igyekeztek árut 
behozni a piacra. A helyzetre felhívták a pol-
gármester figyelmét, aki a mezőgazdasági ki-
viteli intézetet kérte, hogy küldjön a szegedi 
piacra bevásárlókat. Más irányban is intéz-
kedett a polgármester, hogy bevásárlók jöj-
jenek Szegedre, akik azonban a szerdai heti-
piacra hiába látogattak el: nem volt mit meg-
venni. Alig néhány mázsa olyan gyümölcs ke-
rült be a városba, amely exportképes volt. A 
bevásárlókat most főleg a szilva érdekli. Szom-
baton mégegyszer bejönnek Szegedre, mert 
azt hiszik, hogy a gazdák akkorra nagyobb 
mennyiségű szilvát hoznak be a piacra. 

Itt jegyezzük meg, hogy a szerdai hetipia-
con a szőlő kilóját (kadarka, oportói) 20 fil-
lérért árusították. Hatalmas mennyiségű sző-
lővel árasztották el a piacot és bár a kereslet 
élénk volt, a nagy kvantum miatt a szőlő 
ára lejebb szállott. Hasonló hul lám érte az 
őszi barackot is. Régen volt olyan jó termés 
őszi barackban, mint az idén. 20 és 26 fil-
lérért finom őszi barackot lehetett kapni, ölvén 
fillérért az eeószen prima árut kínálták. 

Feldarabolt női holttest 
a Szajnában 

Budapest, szeptember 3. (Saját tudósítónk tele. 
ion jelentése.) Párisból jelentik: Borzalmas felfe-
dezést tett szerdán reggel a külvárosban egy munkás. 
A Szajnában egy csomagot látott úszni, amelyből 
egy véres kéz nyúlt ki. Kihalászta a csomagot, 
amelyből egy feldarabolt női holttest darabjai hul-
lottak ki. Először a két kéz, azután a két láb, majd 
a felsőtest került elő, a holilest teje azonban nem 
volt a csomagban. A holttest fiatalasszonyé lehe-
tett, lábain finom selyemharisnya volt és körül-
belül 10—-14 nap óta lehetett a vízben. A párisi 
rendőrség egyelőre tehetetlenül áll a rejtélyes gyil-
kossággal szemben. 

SWOBODfl-káiyhát vásároljon. 
Győr: Budopesí, An(?ráasy u 1 14. Kapható. 
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1 1 C Csütörtök. Róm. kath. V. Róza. Pro-

testáns Rozália. Nap kél 5 óra 21 
perckor, nyugszik 6 óra 36 perckor. 

Somogyi-könyvtár nyitva hétköznapon délelőtt 
10 óráló! 1-lg, délután 4 órától 7 óráig. A mu-
zeum nyitva délelőtt 10-től délután fél 1 óráig. 

Egvetemi könyvtár (központi egyetem I. eme-
let) nyitva délelőtt 8—l-ig, délután 3—7-ig. 

Szegeden a gyógyszertárak közül szolgálatol tar-
tanak: Grünwald Imre, Kálvária ncca 17. (Tel. 
225.) Just Frigyes. Petőfi Sándor sugárut 41. (Tel. 
777.Í Temesyáry József Kelemen ucca 11. (Tel. 
301.5 Moldván Lajos, Újszeged, Vedres ucca 1. 
(Tel. 846.) Selmeczy Béla, Somogyi-telep. (Tel. 
5.) Törők Márton, Csongrádi sugárut 14. (TeL 364.) 

Andrée és Strindberg holttestei 
Tromső, szeptember 3. Hivatalosan megállapí-

tották, hogy a sarkkutatók holttestein a szerves ré-
szek igen nagy mértékben romlásnak indultak, 
míg a ruhák annyira-amennyire megmaradtak. A 
ruhákban talált ismertető jegvekből kitűnik, hogy 
valóban Andrée és Strindberg tetemét találták 
meg. Strindberg csontvázának csak egyes részei 
maradtak meg. Andrée ruháit valószínűleg a je-
gesmedvék széttépték. Felső testét kabátja fed-
te, amely alatt még néhány más ruhadarabot is 
megtaláltak. 

Holttesténél találtak két jegyzőkönyvet, melyek 
egyikében csak az első pár oldalon van írás, a 
többi üres. A másik jegyzőkönyv a jégen ván-
doriás adatait tartalmazza. Ez a legfontosabb do-
kumentum az expedíció sorsáról. Ez a napló tel-
jesen tele van írva s a ceruzairásos feljegyzések 
egészen jól olvashatók ma is. 

AZ IDŐ 
SZEGED: 

A szegedi egyetem földrajzi intéze-
tének meteor oíoglaf obszervatóriuma 
jelenti, hogy szerdán Szegeden a hő-
mérő legmagasabb állása 23 4 fok Cel-
sius, legalacsonyabb 10 fok Celsius. 
A barométer adata nullfokra és ten-
gerszinre redukálva reggel 768.2 mm, 
este 766 8 mm. A levegő relatív pára 
tartalma reggel 79 százalék, délben 
44 százalék. A szél iránya nyugati, 
erőssége 2—5. 

B U D A P E S T : 
A Meteorológiai Intézet jelenti este 10 

érakor: Hazánkban a hőmérséklet né-

hány fokkal emelkedett, maximuma 

többnyire 23 fok Celsius körül inga-

dozott Eső nem vol«. Prognózis: Vál-

tozébony, kissé hűvös idő. 

frissítő 
SÁR© 

— Az 5-ös honvédek ünnepsége. A szegedi volt 
5-ös honvédek — mint jelentettük — szeptember 
7-én nagyszabású ünnepélyt rendeznek. Az ün-
nepség diszesnek és nagyarányúnak ígérkezik. Az 
5-ös honvédek szövetsége ezzel kapcsolatban a 
következő felhívás közlésére kérte fel a szerkesz-
tőségünket: »A szegedi volt 5. honvéd gyalogezred 
bajtársi szövetsége azzal a kérelemmel fordul Sze-
ged hivatalaihoz, iskoláihoz és az egész lakosság-
hoz, hogy szeptember 7-ére d í s z í t s é k fe l há-
z a i k a t a m a g y a r z á s z l ó v a l . Szeged volt 
háziezredének ünnepét avassuk tehát a város ün-
nepévé és különböztessük meg a gondterhes hét-
köznapoktól Kérjük az összes hivatalokat, testü-
leteket, egyesületeket és iskolákat, hogy képvi-
seltessék magukat az ünnepségeinken és a pol-
gári és jparoskörök küldöttségei zászlóik alatt vo-
nuljanak fel a Szukováthy-téri sporttelepen (régi 
Honvéd-laktanya mögött) tartandó tábori misé-
re, amely délelőtt fél 10 órakor kezdődik. A 
felállítandó emlékmű javára vasárnap délután 
nagyszabású népünnepélyt tartunk a Széchenyi-té-
ren, ahol a legkülönbözőbb szórakozósátrak és 
csárdák, katona- és cigányzenekarok teszik fe-
ledhetetlenné a Honvéd-napot A minél nagyobb 
siker érdekében kérjük a közönséget, hogy a kü-
lönböző sátrak részére adakozzon és adományát 
Néraedy Jánof szövetségi titkár (Vörösmarty-u. 
5.) cirare szíveskedjék elküldeni*, 

% Névnapra szép virágok K^yó u. 4- Tel. 21-76. 

x Autótaxi íellefóaszáma 300. 27 

S z á m o s nő i b a j n á l a természetes „Ferei íC 
JÓZSet" keserűvíz használata végtelen nagy 
megkönnyebbülést szerez. A nőorvosi klinikák 
bizonyítványai tanúsítják, hogy a rendkívül 
enyhe halásu f íTCnC JÓZSCf vizet különösen 
a szülészeti osztályon a legiobb sikerrel alkal-
mazzák. A Ferenc Józséi keserűvíz gyógy 
szertárakban, drogériókban és íüszerüzletek-
ben kapható. B.Í 

— A vízmütelep elektriflkálása. A vizmütelep 

elektrifikálását a közeljövőben befejezik. Három 

villanymotort szerelnek fel a régi gőzgépek helyett. 

Az első motor percenkint 6000 liter vizet nyom 

fel a víztoronyba, a második 4800 litert, a har-

madik 3000-et. A szerelési munka nagyban fo-

lyik, az első motor kifogástalanul működik, á 

másodikat rövidesen beszerelik. Az elcktrifikálási 

munkálat 90.000 pengőjébe került a városnak.*" 

x DIAKKELENGYÉK! INTÉZETI FEHÉRNE-
MOEK, FIUINGEK, HARISNYAK DUS VALASZ-
TÉKBAN, FELTŰNŐ OLCSÓ ARAKON LAMPELí 
ÉS HEGYI CÉGNÉL, PÜSPÖK-BAZAR ÉPÜLET. 

— Augusztusban csak két emeletes házra kér« 
tek építési engedélyt. Alaposan megcsappant a* 
építkezési kedv Szegeden. Augusztusban mindösz* 
sze 25 építkezési engedélyt adtak ki, ebből is csak 
kettő volt emeletes építkezés. Az egyik az iparos-
tanonc otthon épülete, a másik dr. F a r k a s Béla' 
egyetemi tanár háza a Szentháromság-uccában, 
Az idén augusztus végéig 284 építési engedélyt] 
adtak ki, a mult évben ugyanezideig 367-et. 

x Az ipartestületi tánciskola szeptember 7-én es-
te 8-kor az Ipartestület márványtermében ven-
dégesttel megkezdődik. Jazz-band. Tanórák: kedd, 
csütörtök este. 114 

— A külvárosi bizottság gyűlése. Az úgynevezett 

külvárosi nagybizottság augusztus 31-én szándé-

kozott megtartani vándorgyűlését. A rendőrség 

azonban szeptember elsejére való tekintettel aí 

gyűlést nem engedélyezte. A bizottság ugy határo-

zott, hogy a gyűlést szeptember 7-én, vasárnap) 

délután 5 órakor tartja meg az alsóvárosi Vőn 

nek i-vendéglőben. 

x Virágok néunapr* Széchenyi-tér 8., (Jerney-háa1 

x Dr. Bárányi zeneiskolában az összes tanszakokra!; 
beiratás szeptember l-től, délelőtt 9-12-ig, dél-j 
után 3—6-ig. Havi tandíj 14 pengőtől. Szent Mihály* 
ucca 7., I. 99 

— A Habsburgellenes Liga kiáltványa. NemréJ 
giben alakult meg Budapesten a Habsburgellenes 
Liga, amelynek célja: tiltakozni minden Habsburg--; 
párti mozgalom ellen. A Liga most kiáltványt bo-
csájtott ki, amelyben többek között tiltakozik, 
hogy az elnyomás és a nemzeti önrendelkezési 
jog elkobzásának propagandáját >legitimizmus« 1 
szóval kendőztessék; tiltakozik, hogy néhány feudáU") 
lis kiváltságait féltő család a nép nevében beszélj 
jen, tiltakozik a Szent Imre-évnek Habsburg cé-
lokra való felhasználása ellen is. 

x Leszállított áron vásárolhat bútort az Aszta-! 
losmesterek Bútorcsarnokában, Szendrényi G. és 
Társai, Dugonics tér 11. i«| 

x Vasárnap este Tisza nagytermében Révész éa 
Deér tánciskolája megkezdődik. Ildi 

Iskolai hir 
Felkérem a belvárosi községi elemi fíu népJ 

iskola II.—VI. osztályba járó tanulók szüleit, hogyj 

gyermekeiket szeptember 5-én, pénteken délelőtt 

háromnegyed 8 órakor az iskolába elküldeni szi-j 

veskedjenekj hogy a római katholikus vallású ta-

nulók Veni Sanctera együttesen menjenek. Lantot 

Béla igazgató. 


