Ü családvédelmi

alapból segitfik
a% ávvi%$uHoit családokai

SOMCP

miniszteri
biztos Szegeden — Szombathelyen
Beregszászon
tatáit téglái a város

3

DÉLMAGYARORSZÁG
SZOMBAT, 1941 FEBRUÁR L

és

(A DélmagyaroJszág munkatársától) Jelentette előtt megélhetésüket biztosította.: A nép- és csat Délmagyarörszág, hogy a Kelő-patak áradása ládvédelmi alapból az árvízi munkálatokra szánt
következtében Csengeie ismét árvizveszedeiembe 50.000 pengőből 1500 pengőt az arra rászoruló órkerült Amint irtuk, dr. T ö t ti Béla helyettes pol- vizsujtott családok élelmezésére irányoztak elő,
gármester táviratilag értesítette a megduzzadt ez az összeg azonban előreláthatólag nem lesz
Kelő-ér ujabb kiöntéséről B a u e r Sándor árvíz- elegendő erre a célra.,Ezért B a l o g h Jenő csenvédelmi miniszteri biztost. A miniszteri., biztos gelei plébános és T a k á c s . Mihály igazgató képénteken telefonon jelezte a polgármesterhciyet- rést intéztek a városhoz, hogy a hatóság terméíesnek, hogy szombaton Szegedre érkezik és sze- szetbeni juttatásokkal javítson a z élelmezésre
mélyesen vezeti a szükséges vizlevezetési és men- szoruló árvizsujtottak helyzetén. Főleg zsír, liszt,
tési munkálatokat.
bab, burgonya és más hasonló élelmiszer kiosztáAz árvízi helyzet különben általánosságban sára gondolnak a plébános cs az igazgató.
javult a hideg idő beálltával. Dr. P á v ó Ferenc
Megírtuk már többször, hogy a rornbadöntöft
tb. főjegyző, aki a városi hatóság megbízásából tanyaházak újjáépítését lehetetlenné teszi a tégállandóan a határt járja és intézi a mentési mun- lahiány. A város eddig kölcsön utján 20.000 darab
kálatokkal kapcsolatos ügyeket, elmondotta
a téglát tudott szerezni, ez azonban elenyésző cseDélmagyarország munkatársának, hogy a hideg, kély mennyiség a szükséglethez képest.' A hatóság
száraz idő tapasztalata szerint sokat javított u megpróbált a szomszéd városokban építőanyagot
helyzeten, természetesen a veszély .előreláthatólag szerezni, — sikertelenül. 'Hosszas kerescs után
• ismét fellép, mihelyst az olvadás bekövetkezik. végre Szombathelyen és Beregszászon ta'á'tnk
- Nagyobb veszély egyelőre csak Csengelénél jelent- annyi téglát, hogy abból minden szükségletet feI kezik a Kelő-patak ismeretes áradása miatt. Ezen dezni lehet. Ennek a két városnak a távolsága
. a részen azonban állandóan dolgoznak az ide ki- miatt azonban a tégla árát a szállítási költségek
, rendelt munkások.. hogy a jégtorlaszokat elfávo- annvira megdrágítják, hógy a város, illetve az
' litsák és ezzel a viz duzzadását megakadályozzák, árvizsujtottak, akiknek végeredményben a költsé" a kiöntött vizet pedig elvezessék.
geket viselniük kell.jifin- Igdijik megfizetni. E/ért
!
Nagv gondot okoz a hatóságnak ua árviz által a helyettes polgármester most átiratban a v v
kiöntött családok élelmezése. Azok a szegé^v ern- igazgatóságához fordult, kérve a szállítási költsé. berek, akiknek házát, földjét elvette á viz. min- gek mérsékléséi A MAV remélhetőleg méltányoldennapi foglalkozásuktól megfosztva. a/A a ki- ja az árvizsuitottak nehéz helyzetet és nem zárkóösiny kenyeret sem tudják megkeresni, amely ez- zik el a szállitási tarifa mérséklése elől.

Elkészült a várcs u; építési övezetének terve,
amely Hz épitésl ksrzefre osztja a várost

Rekviem gróf Csáky Istvánért
Budapest, január 31. Pénteken délelőtt volt
az ünnepélyes gyászmise gróf Csáky István,
külügyminiszter lelkiüdvéért a koronázó főtemplomban. A jelk4pes ravatalt, amelyet a. főhajó végén a szentély előtt állítottak fel. égő
gyertyák vették körül és az elhunyt 'címere és
kitüntetései ékesítették. A templomot teljesen
betöltötte a gyászoló közönség. A szentélyben
fogiáit helyet József Ferenc királyi herceg, a
felsőház küldöttsége gróf Széchenyi
Bertalan
és a képviselőház Tasnádi Nagy. András elnökök vezetésével, a kormány tagjai teljes szám
ban gróf Teleki Pá] miniszterelnök vezetésével,
a P.udapesten akkreditált diplomáciai testület
Ttóllfi Angelo apostoli nuncius vezetésével, ló
órakor érkezett a templomba Scréd't Jusztinján
bíböros -hercegprímás Weisz Ferenc hereegprb
mási titkár és Esty Miklós pápai világi kamarás kíséretében- A bíboros főpásztor a papság kíséretében az oltárhoz vonult, felöltötte a
miseruhát és megkezdte az ünnepélyes gyászmiset, amely alatt a templom ének- és zenekara Sugár Viktor vezetésével működött közre. Á
mise után a bíboros főpásztör a jelképes rá*
a T íV>«rx-érrpytp ,>1

Berndorfi alpakka

evőeszközök kaphatók
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Varga
A hatodik övezetben földszintes háztól
Hungária edényhazban
József iparügyi miniszter nemrég felhívta a egész háromemeletesig szabad az építkezés. A
Tisza Lajos körút 55.
D5
várost, hogy készíttesse el Szeged fő-közlekedé- nyolcadik övezet a gyárépitkezésekről rendelíMihálvi tűszerű/let mellett)
si hálózatának és építési övezetének tervét Et- kezik, a kilencedik övezet az állandó rendeltetől függetlenül törvény írja elő, hogy a vá- tésű zöld- és szabadterületeken történő esetle£p lile fffak ereske ilá
rosnak záros határidőn belül el kell készíte- ges épületeket foglalhatja magában. Az itt
nie általános^ és részletes városrendezési ter- emelt épületek azonban esak a terület jellegécsak külön iparigazolvánnyai
c é t A polgármester utasítására a mérnöki hí
nek és rendeltetésének szein előtt tartásával
árusíthat parkettát
vatal kidolgozta a városrendezési, valamint a "píthetők fel. A tizedik Övezetbe, "amely mezőközlekedési hálózat és építési öv tervezetét A gazdasági övezet, azok a területek tartoznak,
(A Délmagyarország munkatársától) A ketervezeteket pénteken a városházán egy ve- amelyek kívül esnek a jövő városkép kialakíreskedelem- és közlekedésügyi miniszter egy
gyesbizottság tárgyalta le, dr. Tóth Béla he- tására szánt területen. Itt csakis a mezőgazda
lyettes polgármester elnökésével. A vegyesbi
sági szempontok szigörp . érvényesítésével le- adott esetből kifolyólag Szeged város iparhazőttság érdekelt hatóságok és intézmények ki- het építkezni.
tóságához intézett elvi jelentésű döntésében kiküldötteiből,. valamint a törvényhatósági bi
möndotta, hogy az épületfakereskedo erre szóAz övezeti tervezet kidolgozásánál a mér
' aottság szakértő tagjaiból állott. A bizottság
ló iparigazolványa alapján parkettakereskedésí
letárgyalta és elfogadta a mérnöki hivatal ja- nöki hivatal várősesztétlkai, gazdasági, köz
nem folytathat. A parkettakereskedés külön
ogészségügyi
és
szociális
szempontokat
tartót'
*aslatat„ A javaslat szerint Szeged városkészem
előtt.
A
cél
az
volt.'
hogy
az
építkezések
üzletág lévén, erre külön iparigazolvány vál*
pének jövőbeni kialakítására szánt terület 10
övezetre oszlik. Az övezetek mindegyikében terén retidszert vezessenek bé, a külterjes tele- tandó.
piilést, a magánépíikezésekhek
a telepek felé
különböző módon történnének az építkezések.
való
terjedését
megakadályozzák
és a belső váAz első övezetben építendő házaknak leg
rosrészek
beépítésének
ütemét
fokozzák.
Az ú j
*!ább két, legfeljebb négyemeleteseknek kell
tervezet
megkönnyíti
a
városias
kialakításra
UNIYERSAL-VILAGFILM A
lenniök. 'A második övezetben egy emeletesnél
szánt
területen
belől
a
telkek
elválasztását,
váalacsonyabb ház nem építhető, míg a harmadikban földszintes házak építhetők. Természe- rosrendezési szempöntbó]" szabályozza az ú j
tesen itt is Téhéf emeletes házakat építeni, ezek Parcellázásokat és napirendre tűzi á város régi
A Ferenc József-i idők mesébe illő szép napjai
aaönban legfeljebb kétemeletesek lehetnek. A nagy problémáját a királyi biztossági eszményi
elevenednek meg » k e r i n g ő k városában
" '
hegyedili és ötödik övezetben már hézagosan is nívó leszállítását•
-űief építkezni, a negyedikben azonban Csak v'áA bizottság a tervezetről részletes jelentést
?
°sias. míg az ötödikben falusias változatban. dolgoz ki és azt a törvényhalósági közgyűlés
mint magyar kislány. _ bécsi bálkirálynő
A hatodik és hetedik övezet szabadon álló épít- elé terjeszti.
ke^í
fohetővé.

MA

SZÉCHENYI MOZIBAN
DEANNA D U R B i N

B e l v á r o s i
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Ma és mindennap!

A z eladó birtok
Mikszáth Kálmán örökbecsű regénye filsaen,
Főszereplők:
PAGER, SZELECZKY
MIHALYFY,
V A S Z A R Y, PETHES, TORON Yí,
WESZELY PALI, stb.
S
Fél 5 fél 7. fél 9

Korzóban
KÉT ÉS FÉL ÓRÁS ELÖADASOK
Előadások kezdete hétköznap: 4, fél 7 és " 9
vasárnap: 2. fél 5, 7 és fél 10-kor
BETTE DAVIS, CHARLES BOYER
ragyogó művészi alakításával
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A mosoly, as ifjúság, a békebeli derű filmje.
Zene: RÓBERT STOLZ, Rendezte: HENRY
KOSTER, Gyártási vezető: JOE PASTERNAK

AZ UJ UFA HÍRADÓBAN
M«x Schmeling, mint ejtőernyős

MINDENNAP

Fél 5, fél 7, fél 9
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