fi Temp'öü3-!ér
végleges kiépítésének tervei
Remein Béla iiacyafékái^n
(A DéLma/¡¡ur >rszág munk itúr- áriak.) II rfich
Bélának, a szegedi Templom-tér ter,vező-niuvészének tragikus halála nemcsak a magyar építőművészet számára jelent veszteséget, hanem súlyos
Vesztesége Szegednek is, mert a.', itt megkezdett mii
csak ideiglenesen
tekinthető befejezettnek.
A
Templom-térnek csupán a fele épült ki Rcrrich
tervei szerint, de kiépítetlenül vár Ü bizonytalan
időre elhalasztott megoldásra a templommögötü
téroldal és az Iskota-uccai oldal egyik fele.
Annakidején, amikor szó vo't arról, liwgy rövidesen folytathatják a Templom-téri építkezésieket,
Rerrich Bc ! a elkészítette á szűk éges tervvázlatokat
A tervvá/Ja'ok teljes mértékben megnyerték a hivatalos tényezők tetszését. A végleges tervek elkészi.
tésére azonban Rerrich Béla m á r nem kapott
megbízást, mert időközben a megkezdett munkálatokat is félbeszakították. Amikor pedig Rerrich
Béla tragikus halála következett be, azt hitték,
hogy a tervek csak vázlatban maradtak meg.
Dr. Somogyi Szilveszter polgármester szerdái)
levelet kapott Hoepfner Guidó budapesti-építészmérnöktől, akit a mérnöki kamara Rerrich Béla
épitészi l'a"\-atékának gondnokául rendelt
ki.
Hoepfner arról értesítette a polgármestert, hogy
iaz elhunyt
építés?
irodáját*™
megtalál,a
a
Templom tár fotytahilagés ki'pilisére
v0 naikozó
végleges homl ¡kzat. terveket, amelyek teljesen megfelelnek a m á r kiépült térrész stílusának és a
teret harmonikus egységgé egészítik ld. Hoepfner
• megtalált terveket felajánlja
Szeged városnak
és kéri, hogy a polgármester terjesszen javaslatot
a tervek megszerzése ügyében a közgyűlés elé.
Igen ajánlatos lenne — irta —, ha a közgyűlés
m á r most elvi határozatot hozna és kimondaná,
hogy annakidején, ha majd mód adódik az építkezések befejezésére, 'a munkát csakis a nerrichféte elgondolás szerint az ő megoldási tervei alapj á n szabad elvégezni.»
A polgármester az épitész levelét a szakhivataloknak adta ki, valószínű, hogy a kérdés az egyik
legközelebbi közgyűlés napirendjére kerüL
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TaSaréf?oss^5 okjÉbé!
megszüntették a szegedi
törvényszéke?* a harmadik
bimtetőfasiácsot
(A

Délmagyarország

.nnvikntársá'61.

A Sze-

gedi törvényszéken eddig három büntető fő.
tárgyalási tanács működött Vild Károly, Gőmöry Andor és Habermann Gusztáv ein öleiét e alatt. A Vild- és a GŐmörr/.tanács felváltva tárgyalt a 94. szímu teremben, a Habcr.rnann-tanács rendszerint szerdán tartott büntetőfőtárgyalást. egyéb napokon- fellebbviteli
ügyeket tárgyalt.

S

Fekete divafeipök
Minták a kirakafban
megtekinthetők 1

A tanács a mult héten tárgyalt utoljára
és ezen a tárgyaláson he is fejezték a kiosztott ügyeket. A fű t ő i e n maradt aktákat a másik kél büntclőlanács közölt
szét.
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A Szegedi M e l e o r a i ^ a l Ob^zqrvtfö l'im jelenti:
Szegeden a hőmérő Iegma a'sabb állása 0.8 fo'<
Celsius, legalacsonyabb —1.8 fo'c Celsius. A berometer adata tengerszintre és nuli:okra redukálva
reggel 739.9 mm., este 760.1 m-n A levegő páratartalma reggel 87 százalék, délben 87 százalék. A
szél iránya északkeleti, erőssége 5 -6. A lehullott
csapadék 2.3 mm.
Idő jó lat a Délvidékre- Továbbra is lvdeg idő
várható csapadékba jlamtnal, legfeljebb inon int a
felhőtakaró felszakadtjával.
A Meteorológiai in'ézef JelenT este io ó-pkor:
Hazánkban a nappali felmelegedés 2—I fokkal haladta meg az olvadási pontot. Az időjárás •< fszá szerte borús. Délen, délkeleten ki, l>b 'hava/ások.
fordultak elő. Prognózis: Még lovál»!. ,rY> és az
évszakhoz viszonyítva hideg idő, íölcs délen és
délkeleten kisebb havazások.
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„Szegedet* pozitív
A Tisza m é g a közepes

Luxus kivitelben

c i p ő á r u h á z
Szeged,

K e l e m e n

u c c a 12.

árvizv@szél?ra! nem leSiet beszélni"

magasságot sem érte el — A íalajviz nagyobb
veszedelemmel fenyeget

(A Délniagyarország
munkatársától.)
A szegedi
árviz utáni években nagyszerűen kigondolt tervek
alapján építették ki a város árvízvédelmi berendezkedéseit, amelyek azóta szinte száz százalékos
bizonyossággal elhárítják Szegedről a veszedelmet
és dacolnak a Tisza szeszélyes áradásaival. Talán
a legerősebb próbát 1919 májusában
állották ki
a várost védelmező töltések, amikor a Tisza méterekkel meghaladta az 1879. évi áradáá* szintjét,
a város területére mégseim jutott a Tisza megduz.
zadt vizéből. Pedig a Stefániái part mellvédjének
lejáró kapuit is befalazták és eltorlaszolták homokzsákokkal. Ugyancsak az 1919. évi áradás volt a
városon kívüli védőtöltések főpróbája is. A megárdat Tisza sehol sem szakította át az nj töltéseket és igy a biztos pusztulástól menekültek
meg a Tisza partjain fekvő községek.
Az árvízvédelmi törvények szerint Szeged belterületének sorsa fölött a városi mérnöki hivatal,
nak kell őrködnie, a városi mérnökök ellenőrzik
a körtöltést és a Tisza töltésének azt a szakaszát,
amely a körtöltés két vége között húzódik el. A
belterületen kívüli részek az árm'entesítő társulat
hatáskörébe tartoznak, elsősorban a Szegedi Armentesitő Társulat hatáskörébe.
Az árvízveszély nagysága és a védekezésre való
készülődés iránt 11. Tapp Istvánnál, a Szegedi
Ármentesitő Társulat igazgató-főmérnökénél érdeklődtünk, aki a következőket mondotta:
— Ebben a pillanatban

Szegedet és Szeged környéket
semmiféle
komolij ároizveSzedelem nem fenyegeti,
mert hiszen az áradás a körülményekhez képest
elég a'acspny. Még csak a közepes magasságot
sem érte el a Tisza. A Tisza felső szakaszán és
a mellékfolyók felső szakaszain a beérkezett jelentések szerint
nincs általános áradás,
egyes helyekről apadást jelentenek. Igaz, hogy a
jelenleginél jóval magasabb vizet várunk és igaz
az is. hogy a hiányos vízrajzi jelentések miatt
tis-. a képünk a tényleges helyzetről "nincs.
—

Nem tudjuk,

A Habermann-tanács
most mrgsz mt főtárffyalási tanács lenni és ezentúl csakis
fellebír

vitcli ügyeket tárgyal. A tanács birái büntető
egyesbirők lellek és ezentúl Habermann Gtiszrtáv, valamint dr. Jirrza Árpád egyesbirói elintézés alá lartozó bűnügyekkel fogl ilkoaik, mig
a tanács harmadik tagja, dr. Szöllösy biró
csak a fellebbviteli tárgyalásokban vesz reszt.

Lack, anütop és szineselpfik

2000

hogy

a megszállt

országré-

szekben milyen tömeggé szaporodott fel a téli
csapadék. A háború előtt mindenről h ü és részletes adatokat kaptunk és igy biztosan kiszámíthattuk az áradások nagyságát Raj az is, hogy

a

¡ég elvonulását nagy torlódások aka.
dátyozzák.
Szeged szempontjából három ilyen jégtorlasznak
van jelentősége- Az első az algyői vasúti hidnál
keletkezett, amely még nagyobb a szegedi torlasznál is, a harmadik pedig Martonosnái van. Ezeket
a torlaszokat azonban maga a Tisza
rombolja
majd szét és sodorja eit amikor erősebben megárad.
— Hangsúlyozom — mondotta H- Papp István
— , hogy
pozitiv veszedelemről nem lehet beszélni,
de azért minden eshetőségre felkészülünk és éjjel-nappal figyeljük a védelmi berendezkedéseket
és lessük a jelentéseket Az áradás normális, eltekintve ezektől a jégtorlaszoktól, amelyek kisebbnagyobb zavarokat okoznak a megduzzadt víz lefolyása körül.
Érdeklődtünk ezután
a belvizveszedelem
méretei i r á n t
— A belvizekkel tok baj van és lesz az idén —
mondotta az igazgató-főmérnök — , mert a fagy
még mindig tart, a felszínen megolvadó csapadékot a keményre és mélyre fagyott talaj nem
szívhatja föl és így a viz a laposabb részek felé
húzódik. Ezeket a víztömegeket
mesterségesen
kell elvezetnünk. Sajnos, a dorozsma-algyői u j
csatorna építését még nem fejeztük be és igy ezt
a csatornát nem használhatjuk fel a belvizek 1&vezetésére- Ki kell építenünk a csatorna hétkilométeres dorozsmai szakaszát, ezenkívül több híd
és zsilip is hiányzik még róla. Reméljük, hogy
egy év multa használatba vehetjük az n j csatornát,
ami nagy mértékben megkönnyíti majd a m o n k á t
A társulat a csatorna építésére m á r elküldötte az
államsegélyen kivül a munkára fölvett kölcsönt
is és bizony jelenleg ujabb államkölcsön folvósitására nem számithatunk.

Húsvét vas*raan két vonatta!
budapesti kiránduló érkezik Szegedre

Megbeszélések a városházán a weekendezök fogadásáról

•(A Délmagyarország munkatársától.) Budapesten
lezárták a szegedi weekendvonatra szóló jelentkezéseket, bár a Máv. igazgatóságának közlése szerint olyftn nagy volt az érdeklődés, hogy leg.
alább ötezer ember jelentkezett volna. Mivel azon.
ban technikai akadályai vannak a további különvonatok beállításának, húsvét vasárnapján két vonat indul S-egcdre és ezzel a kél vonattat kétezer weekenfrező utazhat.
Szegeden folynak az előkészületek a budapesti
kirándulók foga Itatására. Délelőtt dr. Pálfy József
polgármesterhelvetteS, aki a polgármestertől megbízási kapott, hogy a kirándulással kapcsolatos
intézkedéseke! megtegye, megbeszélést tartott a
városházán, hogy kidolgoztassa a budapesti vendégtfnrteg kalauzolásának programját.
Défután a vendéglősökkel tartott megbeszélést a
polgármester. A megbeszélésen elha'ározták, hogv
az a! cióban résztvevő vendéglőket hár in c.so-

Széchenyi Mozi
Vagvpénteken, március 2">-én szünet!

portba osztják. Az első csoportba tartozik a Kass
és a Tisza étterme, amely 1.70-ért adja a menüt,
a második csoportba tartozik a Dreher, a Hági, a
Korzó söröző 1.40-es menüvel, a harmadikba az
ipartestületi vendéglő, a Raffay étterem és a vasúti
resti 1.30-as menüvel. A menü áll mind a három
csoportban levesből, sültből körettel, vagy főzelékkel, tésztából, vagy sajtból. A feketekávé, a pohár
sör, va.gv a fröccs ára egységesen 30 fillér lesz.
Az ebédjegyek árusitásáta \ akuton megkezdik és a
vonat elindulása után letelefonálják az elkelt jegyek
számát Szegedre, hogy a vendéglők felkészülhes
senek a náluk jelentkező vendégek kiszolgálására.
A husvétvasárnapi szegedi weekend programját
még nem állították össze. A programnak eddig
vsak két fix pontja van, délelőtt püspöki mise a
fogadalmi templomban, délután pedig
orgonahangverseny.
Csütörtök, szombat va á m a p , március 24, 26, 27

A Budapesti

Forum
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nagysikerű

újdonsága?

O B E R S T R E D L A Z ÁRULÓ.
A bécsi hadiigvi levéltár hiteles adatai alapján készült kémdráma 9 felvonásban.
Főszereplők
THEÖDOR I.OOS, L I L DAG0VER, ALEXANDERMURSKI és W1LLY BAUER
Történik 1913-ban Bécsben, Prágában és Szentpéterváron
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