
Ismét elmarad 
a Mars-tér kikeverése ? 

(A Délmagyarország munkatársától) A Mars-
ié ' rendezés« körül ujabb bonyodalmak kelet-
keztek és valószínűnek látszik, hogy — ismét 
elmarad ez az annyira sürgetett és annyira sür-
gős munka- Mint ismeretes, többször megismé-
telt versenytárgyalások után a közgyűlés végre 
a nyár eleién döntött és elhatározta, hogy a 
Mars-tér kövezésá munkálataival, minit legelő-
nyösebb ajánlatevőt- a Hircsh Mihály-céget biz-
za meg. A közgyűlési határozatot belügymi-
niszteri Jóváhagyás emelhetné jogerőre, a jóvá-
hagyó rendelet azonban mind a mai napig nem 
érkezett meg, pedig a város hatósága már több-
szer megsürgette Írásban és élőszóval is. Most 
azután ugy alakul a helyzet, hogy a jóváhagyás 
már csak elkésve érkezne meg. 

A vállalkozó ugyanis terminushoz kötötte 
ajánlatát. Annakidején bejelentette a városnak, 
hogy feltételeit osak augusztus 31-ig tartja, 
mert attól a pénzintézettől, amely vállalkozna 
a munkálatokkal kapcsolatos hitelműveletek le-
bonyolítására, csak augusztus 31-ig érvényes 
ajánlatot kaoott. Ha tehát a munkára szóló iog-

eros megbízatást nem kaphatja meg idejekorán, 
akkcr érvénytelennek, visszavontnak kell tekin-
tenie ajánlatát. 

A városházán nagy riadalmat keltett ez a kü-
szöbön álló lehetőség, amelynek bekövetke-
zése az őszes eddig végzett előkészítő munká-
latokat értéktelenitené, Ismét uj versenytárgya-
lás kiírását tenné szükségessé és így ebben az 
évben nem kezdhetnék meg a Mars-tér kövezé-
sét 

Megállapították a városiházán, hogyha szer-
dán megérkezik a jóváhagyás, akkor talán mésj 
idejekorán perfektuálhatja a város a vállalko-
zóval a megállapodást. 

Valószínűnek látszik, hogy a belügyminisz-
teri jóváhagyás késedelmének a múlt hónapban 
felbukkant hullám-perron probléma az oka. A 
gazdák kívánságát felterjesztették a belügymi-
nkiterhez hetekkel a közgyűlési határozat fej-
terjesztése és a fellebbezési határidő letelte után, 
pedig akkortájt olyan értesülés érkezett Sze-
gedre- hogy a jóváhagyás néhány napon belül 
megtörténik-
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A Szeged! Meteorologial Obszervatórium 
telenti: Szegeden a hőmérő legmagasabb állá-
sa 32.0 C, a legalacsonyabb 16.2 C. A baromé-
ter adata nullfokra és tengerszintre redukál-
va reggel 783.3 mm, este 76Í.5 mm. A levegő 
páratartalma reggel 72, délben 45 százalék. A 
szél iránya délnyugati, erőssége 1—2. 

A Meteorológiai Intézet íelenti este 10 
érakor. Időjóslat: Élénk déli, délnvugati 
szél. Egv-két helven, inkább csak délnyu-
gaton eső, vagy zivatar, a hőmérséklet még 
nem változik lényegesen. 

— A város költségvetése a pénzűgvi bizottság 
előtt. A pénzügyi bízottság szerdán délután kez-
di meg a város jövő évi költségvetéstervezeté-
nek tárgyalását. A tárgyalás előreláthatólag 
három-négy hétig tart. 

- Rókus vízellátása. K i s s Bálint, dr. G á r-
f f y á n Imre és C s ű r i k János törvényhatósá-
gi bízottsági tagok vezetésével kedden délelőtt 
nagvobb rókusi küldöttség kereste fel dr. P á l . 
f v József polgármesterbelvettest. A küldöttség 
megköszönt« azt a határozatot, amellvel a po1-
gármester a VasasSzentpéter- és a Cserzv Mi-
hálv-ucca sarkán uj artézi kut fúrását rendelte 
el. Miv«l a kut furába nem kerül annvihn. mint 
amennvit erre a célra szánt a város, a küldött-
ség azt kérte, hogv a megtakarítandó ősszegből, 
még valamennvi pótlás esetén is, készíttessen 
a város két kifolvót az uj kúthoz, s7. egyiket a 
Teréz-uccába, a másikat a Pulcz a!táhornagv-
uceába. A polgármester kiíelentetfe, hogv ha 
ténvleg történik megtakarítás, akkor teljesiti a 
rókusiak kívánságát. 
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— Erős, vérbő, fcxrér emberek igyanak na-
ponként, reggel ehcvomorra egv kis pohár ter-
mészetes „Ferenc József keserüvízet, mert ez 
rendes gyomor, és bélműködést biztosit, szá-
mottevően előmozdítja az emésztést és kitű-
nően szabálvozza a vérkeringést. Számos szak-
orvosi nyilatkozat tanúsítja, hogy a Ferenc Jó. 
zsef viz SZÍV- és idegba josoknak, vese- és cu-
korbetegeknek. valamint köszvénvben és csuz-
ban szenvedőknek is nagyon jót tesz. 

— Az árvaház tatarozása. Az árvaház épüle-
tében szükséges tatarozási munkálatok megál-
lapítására kiküldött szakbizottság jelentése 
alapján a mérnöki hivatal elkészítette a mun-
kálatok költségvetését, amely kedden került a 
tanács elé. A költségvetés szerint az árvaház re-
noválása 5000 pengőbe kerülne. Erre a célra az 
idei költségvetés mindössze 800 pengő fedezetet 
biztosit, tekintettel azonban a munka sürgős-
ségére, dr. P á l f v József polgármester elren-
delt« a munka kiadását, a költségvetési fedeze-
tet kiutalta és kiutalta a még hiánvzó 4200 
pengőt is a fövő évi költségvetés terhére. Tgv 
most már megkezdik a munkát az árvaház 
épületén. 

— 8 és félmillió pengő értékű dohány nszilc a 
Tiszán. Néhány nnnpál ezelőtt francia uszályok 
*elentek meg a Tiszán. Ezekbe a halókba ma-
rvar dohányt raknak be. hogy fíraildn kerfsztül 
Franciaországba vigyék. A berakoáásnak az 
előzménye az a tárgyalás. amely a magvar do-
hányiöveáék és a francia dohánviöveáék Igaz-
gatósága között folyt le. Ekkor megáVanoáás 
jött létre• melynek értelmében a franciák 8 és 
félmillió pengő értékű dohányt vásároltak. Ezt 
a nagymennyiségű áohányt rákiák most be az 
vszálvokba• 

— A motorkerékpáros szerencsétlensége a kis-
teleki uton. Szombaton este K o v á c s Lajos 36 
éves kőműves feleségével motorkerékpáron Sze-
gedre utazott. Kistelek és Kiskunfélegvháza kö-
zötti országúton V i r á g Sándor kisteleki lakos 
kocsiját előzték és a motorkerékpár a kocsi ol-
dalába ütközött. Az összeütközés következtében 
Kovács Lajos bal alsó lábszára eltörött, Kovács-
né sérülése jelentéktelen. A csendőrség a sérül-
teket segélvnvuitás végett Kistelekre, majd a 
szegedi |cözkórházba szállíttatta. A balesetet 
részben az idézte elő. hogv Virág László kocsi-
ja nem volt kivilágítva. A csendőrség a felelős-
ség megállapítása végett a nyomozást foly-
tatja. 

Kevés a bútorozott szoba 
Szegeden ? 

Már a szabadtéri játékok idején is Hallottunk 
panaszokat, hogy Szegeden nem lehet bútorozott 
szobát kapni és ennek folytán sok idegen került 
kényelmetlen helyzetbe. Ugyancsak a bútorozott 
szobák hiányát panaszolják most a szegedi isko-
lákba kerülő vidéki gyermekek 9zülei. nemkülön-
ben a lakást kereső egyetemi hallgatók. Fölösle-
ges hangsúlyoznunk, hogy ezek a panaszok telje-
sen alaptalanok, mert Szegeden annyi a bútorozott 
szoba, hogy minden lakást kereső igény kielégítése 
után is marad még jócskán üres. A baj ott van, 
hogy Szegeden még mindig nem tudják a módját, 
hogy miként kell a lakáskínálót a lakáskeresővel 
összehozni. Szegeden még mindig azt a mnlt szá-
zadvégi szokást kultiválják, hogy kiakasztanak 
egy táblát a kapura és így adják tudtára mind-
azoknak. akiket illet, hogy a házban bútorozott 
szoba ktadó. Arról azonban megfeledkeznek a bér-
beadók, hogy ma az Idő pénz és hogy az emberek 
nem érnek rá reggeltől estig mászkálni a város-
ban és a kapukra kiakasztott cédulákat silabizál-
ni. Arról is megfeledkeznek, hogy a Szegedre ér-
kező szülők nem járkálhatnak napokig a városban 
lakás után és hogy a Szegedre érkező egyetemi 
hallgató már az első éjszakát sem akarja szálló^ 
dában tölteni, hanem bútorozott szobát keres, ahol 
álomra hajthatja fejét. Budapesten és más nagy 
•árosban régen tudják', hogy a bútorozott szobáit 
kiadásának és keresésének egyetlen módja a la-
pok apróhirdetési rovata. Meghirdetik a szobát és 
a szobakeresők a lappal a kezükben mennek a 
megadott pontos elmekre. Akik még gyorsabban 
akarnak célt érnf, azok maguk hirdetik, hogy k©j 
resnek bútorozott szobát Ss ha megjelölik a kör-
nvéket, ahol lakni akarnak és az árat, amit a szo-
báért fizetnének, akkor gyerekjáték a lakáskere-
sés. Szegeden a Délmapyarorszás: apróhirdetési 
rovata áll a bútorozott szobát kiadók és keresők 
rendlekezésére. Egy tizszavas apróhirdetés mind-
össze 40 fillérbe kerül és hárhoz szállítja az albér» 
lőt. A szobakeresőt pedig megkíméli a napokon át 
tartó lótásfutástól. 

X cíj?ányzen<Ssfcek népűiíneniSTy« ftu?ttszfw» 
26-án délután 4 órától, nem a Rudolf-téren, hanem 
a Kolozsvári-téren lesz. 

II sztratoszféra-ballon ut ja 
Brusszeltfil 
a jugoszláv határig 

Belgrád, augusztus 21. Cosyns és Jris'érőfe*, 
Vanáer Elst szombat este fél 9 órakor a ju-
goszláv területen lévő Gyanafa községben le-
szállott. A leszállásról csak vasárnap délelőtt 
szerzett tudomást a világ, mert Gyanafán nincs» 
távíró és telefon» 

A léiggömb egy kukoricaföldön art földet. A 
ballon, a gondola és a mérőeszközök nem sé-
rültek meg . Cosyns Gyanafáról egyeneseit 
Brüsszelbe utazik. A belga professzort elárasz-
tották belgrádi és laibadhl újságírók- A pro-
fesszor kijelentette, hogy a repülés eredményé" 
vei meg van elégedve, mert olyan eredményekre 
iuiott. amelyeknek nagy tudományos jelentősé-
gük van. Elmondotta, hogy a rádiókészüléke 
elromlott, e^ért n«m tartott fenn összeköttetést 
a külvilággal. 16 000 méter magasságot értek el 
a léggömbbel. 

A keddi ujabb? jelentések szerint Cosyns ej-
tőernyővel ugrott le 800 méter magasságból. 
Erre azért volt szükség, hogy a gondola sima 
leszállását biztosítsa, nehogy a fontos műszerek 
valamelyike csszetőriön. A műszereknek így 
scn.ml bajuV senn esett v 

(Budapesti tudósítónk" telefonjelentése.) Bel-
grádból jelentik: Kedden délután C o s y n s 
professzor újságírók előtt érdekes nyilatkozatot 
tett. Arra a kérdésre, hogy mikor száll fel njra 
a sztratoszférába, azt felelte, hogy most Piecard 
professzoron van a sor. Elmondotta, bogv Pic-* 
card most olyan ballont építtet magának, mely-* 
Ível 30 ezer méterre szállhat f e l 

Cosyns tanár megváltoztatta utitervét Eai-
bachból este kellett volna elutaznia, mivel 
azonban Laibach város ünnepélyt rendez tisz-, 
teletére. Cosynsék szerdán délben repülőgépen 
Zágrábba utaznak, majd pedig Brüsszelbe. 
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