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a kozvágohidra jut 207.385 pengő, 38.091 pengővel
lol»b u niultévinél, a piacterekre 41.690 peugö.
itt 279 pengővel kevesebb az előirányzat az elmúlt csztcudöböz viszonyítva.
Városépítésre, vagyis utcák, terek gondozására
938.101 peugö a számvevőségi előirányzat, 170.52U
pengővel kevesebb, mint a múlt esztendőben. A
részletezésnél kitűnik, hogy a városépítésnél,
irrielynek előirányzott összege 274.826 pengő, 101
ezer 65 pengővel kisebb az előirányzat. Sétányokra és faülletvényekrc 205.812 pengő van előirányozva, 111593 pengővel több, mint a múlt esztendőben. Utak, műtárgyak, gyalogulak, kirolyok karbantsrtására és építésére 17.279 pengőt irányoz
elő a költségvetési tervezet, 13.800 pengővel többet, mint a utult évben. Árvédelmire 97.616 pengő esik, 9641 pengővel több, utcák cs terek gondozására 180.798 pengő az előirányzat, 52.751 pengővel több, közvilágításra 171.713 pengő az előirányzat, vagyis 3001 pengővel több, végül csatoruák fönntartása és épiléscrc 10.000 pengő az előirányzat, vagyis 5000 pengővel több, mint az elmúlt évinél, A számvevőségi javaslat már itt is

hangsúlyozza, bogy a vízmüvekre, amelyre az
1939. évi belügyminiszlerileg jóváhagyott összeg
270219' pengő volt, a házlarlási alapban nincsen
előirányzat, miután a vizuiüvcket — amint mái
említettük —, a belügyminiszteri rendelettel önálló üzemmé tervezik álalukitaui.
A háztartási szükségletek hetedik csoportjába
tartozik á vagyonigazgatás, amelynek előirányzati
összege 801.594 pengő, 76.637 pengővel több a mull
évinél. Ennek részletezése: ingatlan és ingóvagyon
igazgatása 831.134 pengő, vagyis 75.872 pengővel
több. Jogofc és javadalmak 22.692, 503 pengővel
löbb, különféle intézmények 14.468 pengő, 262
pengővel több az elmúlt esztendőben szereplő
költségvetési összegnél.
Végül a háztartási alap hetedik csoportjában a
hitelügy 1,232111 pengő előirányzattal szerepel,
amely 107.161 pengővel magasabb összeg a tavalyinál.
A háztartási alap költségvetésének részletes
indokolására, valamint az üzemgazdálLodás isinertelésére legközelebb visszalőniük.

Betörtek egy ékszerüzletbe
Huszonöt darab órát vittek el
(A Del Magyarország
munkatársától)
Vakmerő betörés ügyében indított nyomozást hátain délelőtt a rendőrség bűnügyi osztálya. Reiser J a k a b ékszeres bejelentette, hogy u /asúruapról hétfőre virradó éjszaka
ismeretlen tettesek betörtek Tisza
Lajos-kőrút 57. szám alatti üzlethelyiségébe.
• A tettesek a sikeres betörés utáu körülbelül
300 pengő értékű zsákmánnyal
távozlak.
A betörést az üzletnyitás alkalmával maga

a kúrgsult fedezte föL 'K betörők meglehetősen
durva munkát végeztek;

az üzlethelyiség redőnyét feszítetlek
föl, a kirakalablakot
üvcgvdgóval
fölhasították
és a kirakatban elhelyezett, mintegy 20—25 darab olcsóbb fajta órát magukkal
vitték.
'A betörés után a tettesek a redőnyt visszabúzták helyére. A rendörségnek az a véleménye, bogy a betörést nem egy ember követte
el. A nyomozás folyik.

Hatvannégyen vették igénybe
az utazási kedvezményt
a nyaralni utazó ipari és kereskedelmi alkalmazottak közttl
(A Dótmagyajcörszág munkatársától)
A nyár
plején lépett életbo az u miniszteri rendelet,
amely lehelövé tette- az ipari cs kereskedelmi
munkavállalók
kedvezményes nyaralási
vasúti
utazását. A rendelet az ipari és kereskedelmi
szakmában dolgozó tanoncoktól kezdve a szellemi munkakört betöltő tisztviselőkig biztosította a munkavállalók számára, bogy a nyári
.hónapok folyamán munkavállalási helyükről
ni ország báimiely részébe való utazásnál 50—75
- zúzalékos utazási
kedvezményt
vegyenek
igénybe. Ez az utazási kedvezmény — amint
ismeretes — április 1-től október 31-ig érvényes.
Érdeklődtünk a Szegedi Kereskedelmi és
iparkamaránál, hogy Szegeden hányau vetlek
igénybe a kedvezményes vasúti utazást aa
ipari és kereskedelmi alkalmazottak
közül.
Megtudtak, hogy a kamara egész területén

61 ipari és kereskedelmi munkavállaló élt mindössze a kedvezményes vasúti jegyek fülhasználásával. Ebből a számból Szegedre mindössze
a 6-l-uek csuk egy lörcdcko esik. Ez a szám
ahhoz képest, bogy Szeged az ipari és korcskedelmi fedet egyik számottevő gócpontja, meglehetősen kevés. A kamaránáj az a vélemény,
bogy a kedvezményről ezidőszerint még kevesen tudnak, ezért nem jelentkeztek többen annak igénybevételére. Másrészt az ipari cs kereskedelmi munkásság az idén még nem is volt
abbau az anyagi helyzetben, hogy fizetéses
szabadságát nyaralással töltse. Remélni lehot,
hogy jövőre már észlelhető less a fizetcsrendezések hatása
a nyaralási
kedvezmények
igénybevételénél.
A nyaralási vasúti kedvezményt különben
október 31-ig még az idén igénybe lehet genni.

Kedd, 1039. október 3.
dűlt el egylovas koüsiján a tanyák között fekvő házából a városba. Útközben megállott,
hogy a lovak h á m j á n igazítson valamit. A lovak azonban
megindultait
és Révész olyan szerencsétlenül esett le a kocsiról, hogy
nyakcsigolyatörést
szenvedett
és
azonnal
meghalt.
Holttestét kedden boncolják föl.
Szerencsétlenség
áldozata
lett
Fürtös
Gyürgyné 24 éves hódmezővásárhelyi lakos is.
Fürtösnó ugyancsak egy kocsiról esett le olyan
szerencsétlenül, hogy az esés következtében
azonnal meghalt. Elrendelték törvényszéki orvősi boncolását.
Hétfőn délután jelentették a rendőrség központi ügyeletén, hogy az őrszemes rendőr a
Délibáb-utea és Rákóczi-utca sarkán egy 70
év körüli halott nőt talált. A halott ruhájának
zsebében igazoló írások, amelyekből személyazonosságára lehetett solmi
kövotkeztetni,
urna voltak. A rendörorvos
megállapította,
hogy az ismeretlen asszony halálát szívszélhűdés okozta.
Később sikerült megállapítani, hogy a halott özvegy Szabó Jáuosné 74 éves móravárosi
lakossal azönos.

Most adja cl

tört aranyát, ezüstjét, zálogjegyéi
Tóth órásnál. Alkalmi vctcl nagy Soliter
brilliáns gyürü, I. W. C., Omega, Doxa, Alpinc
márkás arany férfiórák
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Hedry Miklós dr.
sebészfőorvos hazaérKezett
Araerikából
(A Délmagyarország
munkatársától)
Hedry
Miklós dr-, a városi közkórbáz sebrézfőorvosa,
aki augusztus 22-én Kübacher Ferenc, dr., a
szegedi nőgyógyászati klinika
magántanára
társaságában Amerikába utazott, közel hatheti
távollét után hazaérkezett Szegedre. Elmondotta, hogy odautazása menetrend, szerint történt
Augusztus 28-án szállottak partra a newyorkl!
kikötőben a a nagy világvárosban a magyal!
kartársak kalauzolták őket.
Newyorkban érte a szegedi orvőstanáüokal
az európai háború híre, amely kétségtelenül
nagy izgalmat, váltott ki, különösen a hazájuktól távollevő, európaiak körében. Hedry
Miklós dr. ós Kübacher Ferenc; dr. résztvett
a szeptember 18-ikán, az Atlantic Cityben megtartott rákkongresszuson, m a j d bőséges amerikai tapasztalatokkal gazdagabban sikerült hajójegyet szerezniük az olasz „Rcx" nevű gőzösre, mely Genovában kötött ki.
Ú t j u k a tengeren sima és veszélytelen volf
és simán jöttek keresztül Gibraltáron is, aho]
bizony az előző hajókat még alapos ellenőrzés
alá vették. Gonovaban vonatra ültek és Délszlávián keresztül, egy budapesti orvossal
együtt érkeztek haza.

Fájdalommal tudatják, bogy
jó édesanya, nagyanya,

pításúra a rendőrség törvényszéki orvosi boncolást rendelt el.
Ugyancsak hétfőn délelőtt balt meg tragikus körülmények kőzött Kemenessy Józsefné,
a sövényháza-tömörkényi tanító neje. Kemenessyuót hétfőn szállították volna a 6zegedi
közkórházba- A z úriasszony azonban, a mentőkocsiban meghalt. A z ügyészség elrendelte fölUcucolását.
Nyakcsigolyáid rés következtében halt meg
hétfőd) Révész M i h á l y 40 éves niugyarbánbeSAtisi nauszámoa. Révész a reggeli órákban in-

szeretett
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Öt haláleset:
öt törvényszéki boncolás
(•( Délmagyarors ág munkatársától)
Hétfőn
' I hirtelen haláleset tisztázására indított vizsgálatot a törvényszék vizsgálóbírója. Bejelenti' dék, b"gy Szabó Józsefué 16 éves kisteleki
tiapsrámot asszony* hirtelen meghalt. Szabóué
hosszabb idő óta
gyomorbajban
szenvedett.
Orvosa hétfőn délelőtt azt tanácsolta bozzágartozoiuak, bogy szállítsák a beteget ^ szef i közkórbázba. Az asszonyt a reggeli órak*'an akarták Szegedre hozni, mielőtt azonban
h betegszállitókoesi Szegedre ért volna, -Szabó*
útközben meghalt. A halál okának íueúáilu-
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szül • PoiónuP Glória
59 éves korában, október hó 1-én csendesen elhunyt. Temetése f. hó 3-án délután 4 órakor a belvárosi temető kis ravatalozójábóL
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Mély fájdalommal tudatjuk, bogy sza- I
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Halász Vince

ácsmester 74 éve-j koriban október hó I
1-én csandesen elhunyt: Temetése f. hó B
3.-án délután 5. órakor lesz. a szege4r<> S9j
husi temetci halottasházából.

