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Rendkívül! közgyűlés tárgyalja
a város költségvetéséi

Színes

Szeptember végére halasztják a pénzügyi bizottság összehívását
(A
Délmagvérortzág
munkatársától)
A
számvevőség már négy héttel ezelőtt elkészítette a. város 1937. évi költségvetésének tervezetét. Eredetileg ugv volt, hogy szeptember első napjaiban összehívják a pénzügyi bizottságot és az folytatólagos üléseken letárgyalja a
költségvetést Előrelátható volt ugvanis, hogv
az idén meglehetős nagy munkát okoz a pénzf i p i bizottságnak a költségvetés és ezért idejében munkához akartak látni. Évek óta
ugyanis az a gyakorlat, hogy az őszi rendes
közgyűlés tárgvalia a költségvetést, mert legkésőbb október 15-ig már a belügyminisztériumba kell felterjeszteni a város költségelőirányzatát. Szeged mindenkor az elsők között
ezokta felküldení a költségvetését, a legutóbbi
években mégis az történt, hogy a. belügyminisztérium r*ak megkésve. 6—8 hónap multán
foglalkozott a város költségvetésével. Tévalv
azután igéretét kapott a város, hogv a z
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 szakbizottsági 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 tárgyaltak. számosan hiányoztak az ülésről Ezért
egyelőre »cm is hivják öesze a P^zfievi bizottságot.

— Az Arany János-ucca burkolatának kijavítása. A belvárosi uceák közül talán az Aranv
János-ucca burkolata volt a legelhanyagoltabb,
ugy, hogv errefelé jármüvekkel nem is lehetett közlekedni. Nemrégen végre hozzáfogtak a
burkolat ki javításához is és hamarosan el is
készülnek a munkával. Külföldi mintára eredetileg azt tervezték, hogy a széles kocsiút közepén pázsitszónveget húznak végig és igy szétválaszt 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. Rövidesen már át is adhatják a forgalomnak az
Vrany János-ueeát. amelv s belváros egyik
legm'dernebbül kiképzett uccája lesz
— Gedulv evangélikus püspök bete«sése. Budapestről ielentik: G e d u l v Henrik evangélikus püspököt augusztus 29-én betegen hozták
fel Nyíregyházáról Budaoestre a Herzog-klinikára Gedulv püspök állapotában most már
örvendetes javulás állott be

Iskolai kötöttáruk
7 w " « v | l . Horváth M. U 10.
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-- Nyolcezer tonna gépanyag. Budapestről
ielentik: A szerb kormány nyolcezer tonna vasúti gépanyagot rendelt Magyarországtól.
— Télen Is f6zh«tíink gyümölcs-Ízt Opektával
Szárított barackból különösen ajánlátos A narancs is nagyon kedv*]*, mert ez különösen Jö za
matu.
— l o p á s a sebészeti klinikán. T ö r d a Moln 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 nyomozást a tettes kézrekeritesére.

harisnyák
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De a pénzügvi bizottság összehívásának más
Széchenyi tár 15.
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Híréit
— Baltazár püspök beteg feleségével esak most
közölték férje halálát. Budapestről jelentik:
A beteg őzvégv Baltazár Pezsőné állapota anvnyira javult, hogv az orvosok megengedték,
hogy családtagjai közöliék vele férje halálhírét
Baltazárné sírógörcsöt kapott és férje holttestéhez akart rohanni, majd amikor megtudta a
valóságot, szemrehányást tett családtagjainak,
akik eltitkolták előtte férje halálát. Kezelőorvosa végül is altatót adott neki, mire mélv
álomba merült.
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— 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 « f ő Frontharcos Ötthonbaa. V. körzet
M u este # óra 30 perckor a Pacslrta-uocai Agoston-féle vendéglőben. VI. körzet 20-án délután 4
órakor a Kálváría-térí Tómbéc »-vendéglőben Újszeged! körzet 13-án délután 4 órakor a Rácz-féie
vendéglőben Kállay-fasor.

— A kaszárnyák külseje Londónbál
félenttk:
A ho'lüavmlnlsn'érmm
a toborzás
feHendltéfére elhatározta.
hor.v as uf kaszárnyák
építéséhez kikéri a szépművészeti
tanár»
véleményét,
hoay az épület, szép kBÜséjé ?.« ronzó
erőt avakaroljon
az Hiúságra.
A hadvezetőtég
reméli,
hoav a több»éo
nem tud ellentdllni
a
Hnv*»en
b«r*»Jezei't
kaszárnnák
csáberejének.
— Szabadságomról visszaérkezve fűző-, fehérnentfi és bltizszalonomban a munkát Ismét megkezdtem. Pf-hnier Ilus Sietred Csekonics-ucca 4.. I
*

Sie«tn

Pínnafórlnm.

Budapest.

Gvőrgy-ucca 5, a főváros epvtfc

I.,

Ráth

legideálisabban

fekvő és orro«ll*<r
legtökéletesebben
gyógyintézete Bel- és ideggyógyászat,
szülészet, nöevógyászat. iirnlogia. stb

felszerelt
sebészet,
Röntgen

Kémiai é« mikroszkópiai laboratórium
Elektrocardiograph (szlvvlzsgálő) Krogh-féle alapanyag,
cserevizsgáló készülék
Enterocleaner (béífürdő> Modem v1zgvó<rintézetl Orvosilag vezetett
Villanyflzemfl konvha! Elsőrendű
négyszögöles p a r k ! Olcsó á r a k l
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— Zsarolási per az eltűnt hus* pengő miatt
Kozák
Mai rít cselédlány zsarolás miatt feljelentéit tett .1lülhr
János cipész ellen Feljelentésében előadta, hogv Müller János fivérénél, 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 megkerült. 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
végrehajtását
fclfilaaesztette.

is
Kisázeián
Pretóriába.
Et
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 természetadta ..Ferenc J ó z s e f keserűvíz, kisebb adagokba elosztva, naponta többször bévéve, hathatós «^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»
tés szakiskolában (Honvéd-tér 4.}

beír átkö-

— Meghalt a kegyelem előtt Newyorki jelentés szerint egy északkaroünai fegyházba bebörtönzött munkás, akit gyilkossági bünrészet
ség miatt halálra Ítéltek, a kivégzés előtt a kiáltott Izgalmaktól meghalt. Röviddel ezután érkezett meg az ártatlanságát hangoztató fogoly
részére » kormánvróí kegyelem

Iskolai

cikkek

TOLL, TOLLSZAR;
Színes festett tol Is zár
Irótoll 12 drb
Keresztes irótoll 11 drb
Tecítniksi »oll i Őrt»
KÖRZŐ

V0VAL7A

—06
—18
—28
- 24
RAJfMBtA:

Irónkörxő
Iskolai körző papirdobozb*«
Egyenes vonalzó 30 c*>
Rajztábla negyedive«

-18
—58
-12
—74

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

—20
—24
—.24

ISKOLAI KAZETTA:
Érölem"? iskolai kazetta ' ' ^ f n u r t f m v a l
cm
24
27
V
P.
-.94
P 106
P l.lf
P 158
H O t . N A P TT.TAUR
A1 r t K K F . K E T HTR-

PETÜKTK! FlrtYELJE WOLXAPT HIPPETE
SOKÉT'

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

