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Rendkívül! közgyűlés tárgyalja 
a város költségvetéséi 

Szeptember végére halasztják a pénzügyi bizottság összehívását 

(A Délmagvérortzág munkatársától) A 
számvevőség már négy héttel ezelőtt elkészítet-
te a. város 1937. évi költségvetésének terveze-
tét. Eredetileg ugv volt, hogy szeptember el-
ső napjaiban összehívják a pénzügyi bizottsá-
got és az folytatólagos üléseken letárgyalja a 
költségvetést Előrelátható volt ugvanis, hogv 
az idén meglehetős nagy munkát okoz a pénz-
f i p i bizottságnak a költségvetés és ezért ide-
jében munkához akartak látni. Évek óta 
ugyanis az a gyakorlat, hogy az őszi rendes 
közgyűlés tárgvalia a költségvetést, mert leg-
később október 15-ig már a belügyminiszté-
riumba kell felterjeszteni a város költségelő-
irányzatát. Szeged mindenkor az elsők között 
ezokta felküldení a költségvetését, a legutóbbi 
években mégis az történt, hogy a. belügymi-
nisztérium r*ak megkésve. 6—8 hónap multán 
foglalkozott a város költségvetésével. Tévalv 
azután igéretét kapott a város, hogv az uj 
költségelőirányzatot megfelelő időbén elővészik 
a minisztériumban és az év t á v j á n már le 
is küldik a. jóváhagyást. 

A jelek ezerint a költségvetés szakbizottsá-
gi tárgyalására mégsem kerül hamarosan sor. 
A pónzüsrvi bizottság több tagja ugvanis mée 
nem tartózkodik Szegeden és legutóbb is, a 
mult héten, amikor a Szeged FC segélyéről tár-
gyaltak. számosan hiányoztak az ülésről Ezért 
egyelőre »cm is hivják öesze a P^zfievi bizott-
ságot. 

De a pénzügvi bizottság összehívásának más 
ykadálva is van. Dr. Pálfy József polgármes-
ter ngvanis júliusban szabadságának csak 
egvik részét vette ki, azzal, hogy szeptember-
ben újra szabadságra megy. A polgármester az 
elmúlt hetek során megerőltető munkát vég-
zett, nemcsak a váro6 Ügveit vezétte, hanem 
a. szabadtéri játékok ügve, a miniszteri látoga-
tások és a gvüléeek meglehetősen igénybe vet-
ték minden idejét, amellett még a főispáni te-
endők ellátásával is őt bizta meg a belügymi-
niszter dr. vitéz Imecs Gvörgv főispán szabad-
ságidejére. 

A főispán a napokban újra elfoglalja hivata-
lát ée már holnap visszatér szabad i j áró l 'lr. 
Tóth Béla helyettes polgármester is. A polgár-
mester eiért most azt lervezi, folytatja 
júliusban megkezdett ¿abadságát és p4r bóti* 
a Balaton mellé utazik. Ebben az esetben a 
költségvetés szakbizottsági tárgyalására sem 
kerül egyelőre eor. a pénzügyi bizottságot maid 
a polgármester visszatérése után hiviák ösz-
sze. mert a polgármester feltétlen részt akar 
venni a bizottság ülésein. 

Előreláthatólag szeptember végefelé foglal 
kozhatik majd a pénzügyi bizottság * táros 
1987. évi költségelőirányzatával és a költség-
vetést esetleg rendkívüli közgyűlés elé terjesz-
tik, azért, hoev kellő időbem felterjeszthessék 
a javaslatot * helügvminisztörhez. 

Híréit 
— Baltazár püspök beteg feleségével esak most 

közölték férje halálát. Budapestről jelentik: 
A beteg őzvégv Baltazár Pezsőné állapota anv-
nyira javult, hogv az orvosok megengedték, 
hogy családtagjai közöliék vele férje halálhírét 
Baltazárné sírógörcsöt kapott és férje holttes-
téhez akart rohanni, majd amikor megtudta a 
valóságot, szemrehányást tett családtagjainak, 
akik eltitkolták előtte férje halálát. Kezelőor-
vosa végül is altatót adott neki, mire mélv 
álomba merült. 

— Az Arany János-ucca burkolatának kija-
vítása. A belvárosi uceák közül talán az Aranv 
János-ucca burkolata volt a legelhanyagoltabb, 
ugy, hogv errefelé jármüvekkel nem is lehe-
tett közlekedni. Nemrégen végre hozzáfogtak a 
burkolat ki javításához is és hamarosan el is 
készülnek a munkával. Külföldi mintára erede-
tileg azt tervezték, hogy a széles kocsiút köze-
pén pázsitszónveget húznak végig és igy szét-
választ iák a kétirányú járműforgalmat Ezt i 
tervet azonban eleitették és most az 5 és félm^ 
ter széles kocsiút két oldalán lesz a pázsit. A 
házakhoz természetesen bejáratokat vágnak és 
a Pázsiton maid virágokat fognak ültetni. Rö-
videsen már át is adhatják a forgalomnak az 
Vrany János-ueeát. amelv s belváros egyik 
legm'dernebbül kiképzett uccája lesz 

— Gedulv evangélikus püspök bete«sése. Bu-
dapestről ielentik: G e d u l v Henrik evangé-
likus püspököt augusztus 29-én betegen hozták 
fel Nyíregyházáról Budaoestre a Herzog-klini-
kára Gedulv püspök állapotában most már 
örvendetes javulás állott be 

Iskolai kötöttáruk 
7w"«v| l . Horváth M. U 10. * 

-- Nyolcezer tonna gépanyag. Budapestről 
ielentik: A szerb kormány nyolcezer tonna vas-
úti gépanyagot rendelt Magyarországtól. 

— Télen Is f6zh«tíink gyümölcs-Ízt Opektával 
Szárított barackból különösen ajánlátos A na-
rancs is nagyon kedv*]*, mert ez különösen Jö za 
matu. 

— lopás a sebészeti klinikán. T ö r d a Mol-
n á r Sándor, a sebészeti klinika ápoltja, szerdán 
feljelentést tett a rendőrségen, hogv az egyik 
kórterem szekrényéből ismeretlen tettes el'optá 
uccai öltönyét. A rendőrség megindította a nyo-
mozást a tettes kézrekeritesére. 

— Frontharcos ő«*r«Jévet*l»k Piepíemberben 
It körzet 16-án este 8 órakor a Római-kőrút SÍ 
szám alatti Frontharcos Otthonban, I t t körzet 
10-én este fél 9 órakor a Szentháromság-ucca S. 
szám alatt levő Pusztaszeri-féle vendéglőben, IV. 
körzet 18-án délntán fél 4 órakor a Római-körűt 31 
szám alatt l«fő Frontharcos Ötthonbaa. V. körzet 
M u este # óra 30 perckor a Pacslrta-uocai Agos-
ton-féle vendéglőben. VI. körzet 20-án délután 4 
órakor a Kálváría-térí Tómbéc »-vendéglőben Új-
szeged! körzet 13-án délután 4 órakor a Rácz-féie 
vendéglőben Kállay-fasor. 

— A kaszárnyák külseje Londónbál félenttk: 
A ho'lüavmlnlsn'érmm a toborzás feHendltéfé-
re elhatározta. hor.v as uf kaszárnyák építésé-
hez kikéri a szépművészeti tanár» véleményét, 
hoay az épület, szép kBÜséjé ?.« ronzó erőt ava-
karoljon az Hiúságra. A hadvezetőtég reméli, 
hoav a több»éo nem tud ellentdllni a Hnv*»en 
b«r*»Jezei't kaszárnnák csáberejének. 

— Szabadságomról visszaérkezve fűző-, fehér-
nentfi és bltizszalonomban a munkát Ismét meg-
kezdtem. Pf-hnier Ilus Sietred Csekonics-ucca 4.. I 

* Sie«tn Pínnafórlnm. Budapest. I., Ráth 
Gvőrgy-ucca 5, a főváros epvtfc legideálisabban 
fekvő és orro«ll*<r legtökéletesebben felszerelt 
gyógyintézete Bel- és ideggyógyászat, sebészet, 
szülészet, nöevógyászat. iirnlogia. stb Röntgen 
Kémiai é« mikroszkópiai laboratórium Elektro-
cardiograph (szlvvlzsgálő) Krogh-féle alapanyag, 
cserevizsgáló készülék Enterocleaner (béífür-
dő> Modem v1zgvó<rintézetl Orvosilag vezetett 
Villanyflzemfl konvha! Elsőrendű efláMSl 9700 
négyszögöles park! Olcsó árakl 

— Zsarolási per az eltűnt hus* pengő miatt 
Kozák Mai rít cselédlány zsarolás miatt felje-
lentéit tett .1 lülhr János cipész ellen Felje-
lentésében előadta, hogv Müller János fivéré-
nél, ahol ő szolgált, aludt, egy éíszaka és akkor 
eltűnt 20 pén&őíé. Az eltűnt pénzt rajta ke 
reste 4s amikor n6ro találta, elvette ruháiát 
azzal, hoav ad dia. amit) a huss venaőt mea 
nem kapja, azt nem adja vissza. A ruhát a 
fándŐreéffen kapta yi?<?a a lány, a pénz is meg-
került. Müller Ja'nos fivére egv szakaitóba 
rejtve . találta meg. nyilvánvaló, hogy valaki 
cfakugvan ellopta. Müller Jánost szerdán 
\ónta frlel ősiéért1 a törvényszék és húsz penaö 
pénzbüntetésre ítélte, de nz Ítélet végrehajtá-
sát fclfilaaesztette. 

S z í n e s s á r i r a 

harisnyák 
is nagy választékban a f * h é r « é f t á b l i f 

B O R O A n á l 
Széchenyi tár 15. j 
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, Hollandiából gyalog 

Preiórlába 

! Szerdán Szegedre érkezett WUlm, Baaahu» 
fiatal, holland diák. aki ovaloaszerrel indult 
el május végén Hollandiából afrikai útjára 
W¡Ham Bagghus májusban érettaéaizett a vlo-
ariingem katolikvx gimnáziumban és azonnnl 
elindult, hogy avalogosan eljusson Pretóriába 
amely tudvalevőleg Hollandia ovarmata. * 
szőke holland diák mealdt^g ^ta, a Déhnagyar-
or?~án sterkesstőscOft és *.lmondotta, hoov 
l«0jobban Magyarországnak örül. amelyről 
már i iev sok szépet halk tt azoktól, a magyar 
gyerekektől, akik Hollandiában nyaraltak an-
nak idején. Maga is. mint szeaénv diák. támo-
gatásra szorult is Igy állandóan eavütt volt. 
a magyar gyerekekkei. akiket a holland közöi' 
*ig is a holland katóságok pártfogoltak A 
magyar gyerekek sok szipet is tok *somorn 
dolgot meséltek neki hazájukról. Willem Baw 
hvs a Magyar TfoVandl Egyesület ajánló so-
raival járja az országot. Németországon és 
Csehországon keresztül jött Magyarortzágra. 
Csehországban kellemetlentége it akadt, ami" 
kor megtudták, hogy Magyarortzágra készt)' 
Elszedték a fánykipezógipát is valósdaaal 
szöl-nie kellett Csehszlovákiából. 

Willem Bagghus a Balkánon is Kisázeián 
át igyekszik útja végcéljához. Pretóriába. Et 
ideig *ok*9d? kilométert tett gyalogosan. 

— Dugulás i* aranyere« bántalmak, gyomot -
és bélzavarok, máj- é$ lépduzzadás. a has 41--
landó puffadtsága és a rekeszizom gyakori 
feltóíódása. hát- és derékfájás ellen a termé-
szetadta ..Ferenc József keserűvíz, kisebb ada-
gokba elosztva, naponta többször bévéve, hat-
hatós «^gitséget nvuft. Tudományos megfí 
gvelések beigazolták, hogy a Ferenc József vi?r 
alhasi megbetegedések eseteiben — tultáplált, 
vérbő egyéneknél is — gyorsan, biztosan 
mindig enyhén hat. Az orvosok ajánlják. 

x Gyorsíró- é« géplrótanfolyamokr» beír átkö-

tés szakiskolában (Honvéd-tér 4.} 

— Meghalt a kegyelem előtt Newyorki je-

lentés szerint egy északkaroünai fegyházba be-

börtönzött munkás, akit gyilkossági bünrészet 

ség miatt halálra Ítéltek, a kivégzés előtt a ki-

áltott Izgalmaktól meghalt. Röviddel ezután ér-

kezett meg az ártatlanságát hangoztató fogoly 

részére » kormánvróí kegyelem 

I s k o l a i c i k k e k 
TOLL, TOLLSZAR; 

Színes festett tol Is zár —06 
Irótoll 12 drb —18 
Keresztes irótoll 11 drb —28 
Tecítniksi »oll i Őrt» - 24 

KÖRZŐ V0VAL7A R A J f M B t A : 
Irónkörxő -18 
Iskolai körző papirdobozb*« —58 
Egyenes vonalzó 30 c*> -12 
Rajztábla negyedive« —74 

T8ÍÖLAT FÜZETEK 
Jegyzet füzet kockán fedelű 40 lapos 
Gyorsírási füzet pepita fedelű 40 Ist*»"- —20 
Elemi rajzfüzet 6 lapos 6 darab —24 
Elemi iskolai fOze» « lapos 1* darab —.24 

ISKOLAI KAZETTA: 
Érölem"? iskolai kazetta ' ' ^ fnurt fmval 
cm 24 27 V 
P. -.94 P 106 P l . l f P 158 

HOt.NAP TT.TAUR A1 rtKKF.KET HTR-

PETÜKTK! FlrtYELJE WOLXAPT HIPPETE 
S O K É T ' 

PÁRISI NAGY ÁRUHÁZ RT. 
IZ1QKD. CSIKONICS és Kii» UCCA SAROK 


