Szombat, 1936 október 17.

26-án kezdi tárgyalni a közgyűlés
a város költségvetését
(A Délmagyarország
munkatársától.)
Dr.
vitéz Imecs Gvörgv főispán, aki az utóbbi napokat Budapesten töltötte, pénteken megjenent. hivatalában. A főispán hosszabb megbeszélést folytatott dr. Pálfy József polgármesterrel, aki részletesen tájékoztatta azokról a városi ügyekről, amelvck főleg a
költségvetéssel
kapcsolatban az októberi közgyűlés napirendjére kerülnek. A főispán a polgármester kívánsága szerint október
huszonhatodikára
hívta
össze a törvényhatósági bizottságot. A közgyűlés hétfői napon kezdődik, a költségvetés
vitája tehát, ha el is húzódik több napra,
ugyanazon a héten végetér. A kisgvülést, amely
előkésziti a közgyűlés napirendjét, 23-ra hivta jj&sze a főispán.
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Érdeklődött a főispán a polgármesternél a
Hősök Kapuja
felavatási
ünnepének
időpontja
iránt is. Mint emlékezetes, eredetileg, az volt
a terv. hogy az országos ünnepséget
október
második
felében tartják meg. Közbejött akadályok miatt azonban ugv határoztak, hogy
az ünnepséget néhány héttel elhalasztják, november első felében
feltétlenül megtartják.
Hóman Bálint kultuszminiszter elkérte már régebben az ünnepség programtervezetét, de elhatározásáról még nem értesítette a város hatóságát.. A polgármester most azt a hírt kapta
Budapestről, hogy rövidesen sor kerül a döntésre és akkor véglegesen megállapítják az ünnepség napját.

Húzás
Ma és kedden!
Még vehet

Osztálysorsjegyet!
Pető Ernő,
tőárusitónál.

A Stefániái várral
kibővítik a kultúrpalotát
Azt javasolja a muzeumi bizottság
(A Délmagyarorsz&g munkatársától.) Pénteken délben dr. P á l f y József polgármester
elnökletével ülést tartott a muzeumi bizottság. hogy letárgyalja a Somogyi-könyvtár és
a muzeum aktuális dolgait. Ezen az ülésen jelent meg elsőizben dr. C s a 11 á n y Dezső, a
muzeum u j igazgatója.
A muzeumi bizottság és szakbizottság a törvény rendelkezése értelmében tehát zárt ajtók mögött tartotta meg ülését. Értesülésünk
szerint ezen az ülésen ismét szóba került a
kultúrpalota kibővítésének a kérdése és a bizottság megállapította, hogy a kérdés megoldása elodázhatatlanul sürgős, mert a kultúrpalota helyiségeiben már régen nem férnek el
a gyűjtemények, azoknak nagyrésze a közönség számára hozzáférhetetlen, ládákba zsúfolva hever a pincében. Ezek a ládák őrzik
Móra Ferenc világhírű ásatásainak igen sok,
tudományos szempontból is szenzációs eredményét.
A bizottság elhatározta, hogy javaslatot
tesz a Stefánián lévő vármaradvány igénybe-

vételére. Ebben az omladékban jelenleg a városi tisztviselők egyesülete működik. Mint emlékezetes, még Móra Ferenc idejében került
napirendre először az a gondolat, hogy a muzeum valamelyik gyűjteményét itt kellene elhelyezni. A térv azonban a tisztviselők ellenállásán akkor meghiusult. A városi tisztviselők nem akartak lemondani egyesületi helyiségükről, a közgyűlés honorálta akkor a
tisztviselők kívánságát. A bizottság most azt
javasolja, hogy január elsejétől kezdve telepítse ki a kioszkból a város az egyesület vendéglőjét és a váromladék helyiségeiben helyezze el a kultúrtörténeti anyagot, valamint
á negyvennyolcas idők emlékeit. így a kultúrpalotában fölszabadulna valamennyi férőhely,
amelyben a jelenleg pincében tartott anyag
egvresze lenne elhelyezhető.
A muzeumi bizottság javaslata valószínűleg
az októberi közgyűlés napirend jére kerül és
igy ott dől el. hogy a városi tisztviselők egyesülete visszaadja-e a városnak a várban elfoglalt helyiségeket.

Elzárták a nemzetközi autóut
rókusi felüljáró hídját,
mert iöKéssülyedés miatt végleges betonalapot
készítenek
A forgalmat csak kerülővel lehet labenyolitani
(A Délmagyarország
munkatársától.)
Néhány nappal ezelőtt az államépitészeti hivatal
arról értesítette a város hatóságát, hogy a
nemzetközi autóuthoz torkolló uionnan épített
rókusi felüljárónál elzárják
az utat a közieke
dés elől, mert a töltésen dolgozni fognak. Az
utat lezárták, nemsokkal később munkások jelentek meg a felüljárónál, hogy felszedjék
a
keramitburkolatot.
Ez a munka még most is
folyamatban van és előrelátható, hogv huzamosabb ideig eltart, amíg újból átadhatják a
forgalomnak a rókusi felüljárót.
_ A közlekedésnek ezen az útvonalon való lezárása zavart
okozott
a forgalomban.
Amig
ugyanis a felüljárón dolgoznak, addig nagyobb
kerülővel,
felé kell
lebonyolítani
a Kálvária-ut
az autó- és kocsiközlekedést.
A város autóbuszai is erre járnak Szatvmaz, illetve Kiskundorozsma felé. Még szerencse, hogv a Kálvária-utat nemrégiben ujrakövezték ós igv jó
útvonal áll rendelkezésre.
A munkálatokkal kapcsolatban a varosban az

a hir terjedt el, hogv az alig egv évvel ezelőtt
készített transzkontinentális utat javítják,
mert hiányosságokat fedeztek fel az uj útvonalon. A Délmagyarország
munkatársa a helyszínen megállapította, hogv a két felüljáró
között
szedik fel a keramitburkolatot,
hogy alája betonalzatot helyezzenek. A munkálatokat a
töltósfelületen végig folytatják, ezért- kellett
ezen a részen beszüntetni a közlekedést.
Az államépitészeti hivatalban Göllner Károly főmérnök az ügyről a következőket mondotta:
— A munkálatokat a szentesi államépitészeti
hivatal végezteti, ahhoz nekünk tulajdonképsn
nincs is közünk. Szeretném azonban hangsúlyozni, hogy egyáltalán nincs szó arról, mintha javítani
kellene a burkolatot, hanem egv
ideiglenesen
vépcett munkát
fejeznek most be.
A két • felüljáró között ugyanis meglehetős
magas a töltés és mindenütt, ahol ilven a töltés, számítani lehet arra. hogv idővel
ülepszik.
Egy évvel ezelőtt készült el a töltés és ezen
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(MMUMi
idő alatt, mintegy
4 centit sühiedt.
Az ellen
orző mérésekkel megállapították, hogv a sülvedés befejeződött
és most már véglegesen
el lehet készíteni a töltést. A keramitburkolatot
ezert szedték fel, ha a munkával elkészülnek, újból visszarakják a keramitot. Tavaly, amikor
a töltés keramitburkolata elkészült, éppen a
sülvedésre való számítással, nem csinálták me?
a betonalzatot, mert az ülepedés következtében összetörött volna, a keramitot ideiglenesen
a földre helyezték. Most a munka végleees befejezése folvik, másiól nincs szó. Az uj töltéseknél általában 2 százalék szokott a sülvedés
lenni, a. rókusi töltés magassága 4 méter, itt
nyolc centiméteres siilvedésre számítottak.' dc
csak 4—5 centiméteres
volt a töltés
siih/edése
A transzkontinentális ut és az azzal kapcsolatos munkálatok egyébként is 6
esztendős
jótállással
készülték, a határidő lejártáig állandó ellenőrzés alatt marad az útvonal.

Megérkeztek
az olasz frontharcosok
Nagykanizsa, október 16. A budapesti országos frontharcos találkozóra érkező olasz frontharcosok küldöttsége pénteken délután a
trieszti gyorsvonattal Nagykanizsára érkezett
ahol olasz és magvar zászlókkal és virágokkal
feldiszitett pályaudvaron ünnepélyesen fogadták őket.

Meahalt Ras

Nasibu

Davos, október 16. N a s i b u herceg, volt
abesszin hadvezér, az egyik davosi szanató
riumban meghalt.

Heves harcok Bombavban
hinduk és mohamedánok
között
London, október 16. Bombavban ismét heves
harcok voltak a hinduk és a mohamedánok
között. Valamennyi kórház tele van sebesültekkel. A harcnak 26 halottja és 320 sebesült
áldozata van.
Belvárosi Mozi

Szombattól hétfőig-

A császár futárja
Kémtörténet Kari L u d w l g h D el Sibille Schmlfz
Széchenyi Mozi

Szombattól hétfőig

Lányok az intézetben
Étry leAny romantikus története. Bolv&ry Géza
Magyarországon készült remekbe sikerült filmje.
R Benatzky csodaszép muzsikájával. — Angéla
Salokerr, Hőrblger Atilla és a kit Görög Eta
főszereplésével.

