Kihirdették

a házassági

iövvényi

Budapest, augusztus 8. Az Országos Törvénytár most tette közzé az 1941- évi 15. törvénycikket, amely a házassági
jogról
szóló
törvénycikk
kiegészítéséről és
módosításáról
szóL EzZel a házassági javaslat törvényalkotási
munkája befejeződött ós a törvény életbelép.
Az igazságügyminiszterium illetékes osztálya befejezte a törvény végrejhatási utasítását, amely pontos magyarázatokat tartalmaz
arra vonatkozóan, hogyan kell a törvényt értelmezni. Különös en érdekes a végrehajtási
utasításnak az a része, amely az
esetleges
visszaélésekről szól. Eszerint minden zsarolási
kísérlettel, vagy jogtalan és tőrvénybeütköző
cselekedettel szemben a legszigorúbban kell elj á r n i Erre vonatkozólag az ügyészségek is
aapos tájékoztatást és utasítást kaptak. Hir
szerint a végrehajtási utasítás is rövidesen
megjelenik.

Zentalak gyalogzarándoklata
Szegedre
(A Délmagyarország munkatársától) A zenfai magyarok a trianoni békeparancs
idején
fogadalmat tettek, hogy a felszabadulás után
gyalog indulnak el Szegedre, hogy a fogadalmi templomban hálát adhassanak a felszabadulásért A zentai zarándokok vasárnap érkeznek Szegedre. A zarándokokat a Petőfi
Séndor-sügárut végén ünnepélyesen
fogadják.
A zentaiak ezután megkoszorúzzák a Hősök
Kapuját, majd résztvesznek a délelőtt 10 órat o r kezdődő szentmisén. Ekkor szentelik fel
a magukkal hozott zászlót is, amelyet majd a
zentai városháza közgyűlési termében helyezl e k el. Ugyanekkor kerékpáros, leventék is érkeznek Szegedre Szabadkáról.

Kétéves kisfiával a kútba ugrott
egy algyői asszony
(A Délmagyarország munkatársától) Pénteken delelőtt Algyőre hivták a szegedi mentőket, ahol a Szöllő-ulca 8. szám alatt megrendítő csaladi tragédia történt. Tóth Lajosné 45
éves asszony 2 eves kisfiúval a karján a kútba
ugrott. Tettét hozzátartozói vették észre és kihúztak a kútból,"de gyermekén m á r nem lehetett segíteni, a kisfiú a vizbe fulladt. Az aszszony ekkor őrjöngeni kezdett és újból a kútba akart ugrani. A mentők kenyszerzubbonvt
húztak rá cs az elmegyógyászati klinikára szállítottak.

Belvárosi Mozi

Mától hétfőig

feJujitjuk a szezon
irodalmi filmjét

legszebb

A Manderley ház
asszonya
Daphne du MAURIER világhírű regényének
filmváltozata.
Főszereplők
•IQAN FONTAINE és LAÜK.ENCE OLIVTEIt
VILÁGESEMÉNYEK
a legfrissebb U F A
HIRADoABN
•JO.'JOO ember előtt zajlott lo a berlini
STADIONBAN az idei atlétikai verseny.

Az O r o s z f r o n t legfrissebb eseményei
A német és orosz gyorsnaszádok összecsapása
a Murnian partnál. Orosz gyorsnaszádok temetője. — Erdei barcok Besszarábia ősreugetegeiben. Vitebszk virágzó várost a földdel
egyenlővé tették a szovjet csapatok. Embettelenségek. A légi fegyvernem legújabb meg
lepetése, az uj JU. 88. Támadás az orosz bombázók és vasúti berendezések ellen. — Bukarest és Helsinki bombázásának megtorlásaként Moszkva katonai berendezéseinek agyonbombázása a félelmetes JU. 88-ak által. Óriási
tűzvész a Kreml környékén.
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csodálja az egész világ! R e p t l I O t l t á n o h szántják fel a régi ugart, hogy uj
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Különválasztották a szegedi
és szentesi államépitészeti hivatalt
A szegedi hivatal önállóan végzi működését
(A Délmagyarország
munkatársától) Ismeretes, hogy a kormányzat a Szegeden működő
államépitészeti hivatalt mintegy három esztendővel ezelőtt Szentesre helyezte. Annakidején nagy küzdelem folyt a két város között a
hivatal megszerzése érdekében: ez a harq
azonban hosszú ideig nem vezetett eredményre.
Igen sok tény szólt amellett, hogy a hivatal
áthelyezése nem hozza meg egyik yáros tekintetében sem a kívánt eredményeket. Szegeden azzal érveltek, hogy itt jobban el tudja
látni a hivatal a rá váró feladatokat, mint a
megyeszékhelyen. Elég azt tekintetbe venni,
hogy számtalan állami ut építése vár itt

megindításra, a bekötőutak létesítés© s eg'ésf
délvidék területére szétágazó állami utak meg*
építése olyan feladatot és olyan munkát je*
lentenek, amelyek Szegedről könnyeben IrSnyitbatók. Az államépilészeti hivatal vezetősége, élén dr. Göllner Károly mérnökkel, több*
szőr interveniált a hivatal szegedi müködésá
nek további biztosítása ügyében- Ezek az ín*
tervenciók most végre eredményre vezettek: a
szentesi és a szegedi államépilészeti
hivatalt
különválasztották
és igy a szegcdi • dllamépi•
tészeti hivatal önálló
hatáskörben és
külön
működési területen végzi munlcáját.

R mosi folyó építkezések
nem oldják m e g
a szegedi
lakásínségei
Tizenhárom

emeletes

ház

(A Délmagyarország munkatársától) Több alkalommal beszámoltunk már arról, mennyire fontos volna Szegeden megindítani a nagyobbarányu
építkezéseket: milyen nagyfokú lakáshiányt idézett elő az építkezési kedv mintegy két esztendő
óta tartó pangása. Rámutattunk arra is, hogy a
hatóságoknak fokozottabb mértékben kellene kivenniük részüket abból a munkából, amely a tőke
megmozgatását célozná s amely lehetővé tenné,
hogy a magánosok és a körületek vállvetett munkával segítsék elő a súlyos szegcdi lakásproblémának megoldását

A példaadás

hiánya

Kétségtelenül helyes az a megállapítás, hogy
a töke építkezési kedve az utóbbi időben azért
csökkent a megmutatkozó nagy mértékben, niert
nem látja biztosítottnak a befektetést, nem látja
biztosítottnak azt a házbért, amelyet majd a megépült ház lakói kifizetnek. A töke tehát tartózkodó s ebben a tartózkodásban nagy része van
annak, hogy a magántöke nem lát maga előtt példát annak a vagyonnak befektetése tekintetében,
amely a közületek birtokában van s amely igy
legalkalmasabb lenne egyrészt arra, hogy bizalmat hintsen el, másrészt pkdig megoldja — példaadásképpen — a sujyos szociális problémákat a
lakás területén. Ha a közületek vagyona mozdulatlan, egészen természetszerűleg magával viszi
ebbe a mozdulatlanságba 3 magántőkét is s ennek
eredménye azután az a pangás, amely nemcsak a
lakásviszonyok tekintetében, „hanem ezzel kapcso-

épül

jelenleg

Szegeden

latban más terrénumokon is károsan érezteti ha*
tását,

A közület

építkezést

Ha a szegedi lakásviszonyokat abból a szem*
pontból vizsgáljuk, hogy a magántőke mennyiben
látott példát maga előtt a közületek részéről az
építkezések megindításában, igen szomorú képet
kapunk. Évek óta alig volt építkezés Szegeden
olyan, amely nagyobbarányunak mondható s
amely a közületek kezdeményezésére jött létre
Mosi mutatkozik csak meg némi kezdeményezés,
de ez is csak egyetlen épület emelése erejéig: a
Kossuth Lajos^sugáruli telken a rendőrségi palota építése. Éppen ez az építkezés mutatja meg
hogy a közületnek egyetlen ilyen lépése bánv iparosnak cs kereskedőnek jelent munkát és keresetet s ennek hatása igen kedvező formában mutatkozik meg a város gazdasági életének minden vonalán. A rendőrségi palota építése a MABI tőkéjének igénybevételével történik: egyszerű pé'.dá.ií
annak hagy az OTI szegcdi relátiókbau épp ily * ír
mértékben gyümölcsöztethetne a pénzét s előmozdíthatna olyan arányú építkezési kedvet s meginrlib
hatna olyan építkezési munkálatokat, amelyek kétségtelenül rövid idő alatt véget vetnének a sze
gedi lakásmizériának.

Szegedi

építkezések

i94í-ber*

A szegedi lakásínség nagyságára már több ízben rámutaltunk s as okokat is igyekeztünk vázolni. Ezeknek az okoknak adatszerű bizonyítéka

