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As idén is folyásiianah 
házassági kölcsönöket 

H* Oessógps N é p - é s Családvédelmi H'ap 4943 -ban 
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családok megsegítését és szociális védelmét — A 
hadbavonultaü ttoxzáiavioxóinah megsegítése 

(A Délma gyár ország munkatársá-

tól) Az elinalt őszöu — miut arról 

a Délmagyarország beszámolt an-

nakidején — a szegedi Közjóléti 

Szövetkezet is számos i f jú házas-

párt részesített támogatásban azál-

tal, bogy házassági kölcsönt folyó-

sított számukra. A házassági köl-

csönök intézménye a magyar szo-

ciális politikának legújabb vivniá-

nya, amelyet az Országos Nép- és 

Családvédelmi Alap keretei között 

valósit meg a kormányzat. Mintán 

az alap létrehozásának célja min-

den vonatkozásban az volt, hogy a 

szegénysorsu Családokat exiszten-

ciálig és szociális támogatásban ré-

szesítse, ezt a gondoskodást » mult 

évben kiterjesztették a szegénysor-

án i f jú házasok megsegítésére is, 

Aminek különleges fontossága ab-

ban jelentkezik, hogy elősegíti a 

szegény emberek családalapítását. 

A helyzet ugyanis az, hogy a csa-

ládalapítás legnagyobb nehézsége 

abban van, hogy az i f jú házasu-

landók nincscnnek "olyan anyagi 

helyzetben, bogy összeházasodja-

nak. A családalapítás előmozdítása 

viszont egyik® a legfontosabb nem-

zeti ércleknek s felállításakor ép-

pen ezért ezt, a kérdést állították az 

Országos Nép- és Családvédelmi 

Alap működésének egyik tengelyé-

be. Az első házassági kölcsönöket 

a mult évben folyósították azoknak 

H folyamodóknak, akiket a támo 

gatásra érdemesnek és méltónak 

tartott a kérvények elbírálására 

Összeállított bizottság s azóta már 

sokezerre emelkedett azoknak az 

i f jn házasoknak a száma, akiknek 

az ONCsA által nyújtott házassági 

kölcsön tett© lehetővé, hogy csalá-

dot alapitsanak. 

Ujabban többen fordultak a Dél-
magyar ország szerkesztőségéhez és 

a Közjóléti Szövetkezethez azzal az 

érdeklődéshez, hogy váj jon tovább 

folytatják-e ezt az akciót s van-e 

remény arra, hogy azok a szcgéuy-

sorsu házasulandók, akik most 

akarnak egybekelni, szintén része-

süljenek házassági kölcsönben! 

Érdeklődésünkre azt a választ kap-

tuk, hogy az Országos Nép- és Csa-
ládvédelmi Alap a Közjóléti Szö-
vetkezetek utján az idén is folytat-
ja a házassági kölcsönök folyósítá-
sát, sőt előreláthatólag az elmúlt 
évinél nagyobb összegű fedezet is 
rendelkezésre fog állani s igy az 
akció kereteit ki lehet szélesíteni 
oly módon, hogy minél több rá-
szoruló jegyespár egybekelését te-
gyék lehetővé. 'j 

A házassági kölcsönök folyósi-, 

fása a jövő évben is ugy történik, 

bogy a házasulandók a támogatást 

lakásberendezés és kelengye for-

májában s csak kisebb részben 

kapják készpénzben s az egész ösz-

szeget meghatározott kis részletek-

ben kell visszafizteni, de miuden 

gyermek születése után bizon»os| 

százalékot leírnak a tartozásból. j 

Egyébként értesülésünk szerint 

a szegedi Közjóléti Szövetkezet az 

Országos Nép- és Családvédelmi Alap 

munka tervének keretében az idén az 

eddiginél szélesebb alapokra helyezi 

működését g szegénysorsu 8 

főleg a sokgyermekes Walddok szo- \ 

ciális megsegítése és támogatása 

során. A törekvés főleg arra irá-

nyul, bogy a rászorultak anyagi 

exisztenciáját megerősítsék s fej-

lődésképes kisipari, kiskereskedel-

mi, háziipari, kistermelő exisztou-

ciákká fejlesszék. Ezt a cclt szolgál-

ják mindazok a természetbeni jut-

tatások, amelyeket a múltban már 

lebonyolított a szövetkezet g ame- . » É T M K G V A R o R N r. A o 

lyeket az idén a tervek szerint fo- j P *> *> t « k, 1943. j a n u á r A 

kőzni kívánnak. Vonatkozik ez mnomm^mmmmmmmmmmmmmmmmm 

ugy a állásjuttatásokra, mint a 

kisipari kölcsönökre, műhelyek, 

szerszámok kölcsönzésére stb. 

A Közjóléti Szövetkezet tevé-

kenységének súlypontja mindezek 

mellett egyre nagyobb mértékben 

a bajtársi szolgálat minél tökélete-

sebb ellátására kezd áttolódni ab-

ban az érteemben, bogy a szövetke-

zet a legmesszebbemenő támoga-

tással igyekszik előmozdítani a 

bajtársi szolgálat törekvéseit s 

mindenbon a legmesszebbmenő 

előnyben részesiti a badbavonul-

l&k itthonmaradott családtagjait. 

Lahásoh igénybevétele ellen 
nincs heiue togi orvosiamon 

A hlvolatos lep Mözit a lohosoh igengbeveieitrc vona 
hozó rendelkezéseket 

Budapest, január 7. A Budapesti 

Közlöny legközelebbi száma közli 

a m. kir. minisztérium reu leletét, 

amely a jelenleg hatályban levő bi-

vataloB lakásbérleti rendeleteket 

lakások igénybevételére vonatkozó 

rendelkezésekkel egészíti ki. A la-

kások igénybevételét a közigazga-

tási hatóság (főszolgabíró, polgár-

mester) rendeli el. Hatálya ellen 

rendes jogi orvoslatnak van helye. 

A bérlő kijelölése (lakás kiutalása) 

tárgyában hozott határozat ellen 

jogorvoslatnak nincs helye, a bel-

ügyminiszter azonban az ilyen ha-

tározatot hivatalból is felülvizsgál-

hatja. A rendelei üzlethelyiségek 

igénybevételéhet is lehetőséget 

nyújt abban az esetben, ha az üz-

lethelyiség bérlője kötött forgalmú 

áruk árusítására nem jelöltetett ki 

és az ilyen áruk árusítására a ke-

reskedő kijelölését megelőző üz-

leti évbeu a kijelölt kereskedő üz-

leti forgalmának 60 százalékát 

sem érte el. Óvóhelyek céljaira a 

rendelet rendkívüli felmondásra 

okot biztosított. A katonai szolga 

latot (munkaszolgálat) teljesítő 

személyek lakásügyeiben a reude-
: let a miniszteri biztos hatáskörét 

| kiterjeszti az évi 20W pengőt meg-

I haladó bérletek esetében is. (MTI) 
» 
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Na pénteken premierben 
és a következő napokon bemutatja 

a színes filmezés legszebb alkotá-

sát, • 

LIIEICFÉRT 

Pénteken temetik 
Buócz fftkapitányhelyettes tragikusan 

elhunyt hadnagyfiát 
(A Délmagyarország munkatársá-

tól) Csütörtökön a déli órákban 

nagy embertömeg csoportosult Bu-

day Lajos temotkezési vállalkozó 

Széchenyi-téri üzleteuek kirakata 

előtt. Egy a kirakatba frissébe ki-

helyezett gyászjelentés keltette a 

nagy feltűnést Szinte földbegyö-

kerczett lábbal álltak meg az em-

berek a feketekeretes particédula 

előtt amelyről megdöbbenve érte-

sültek, hogy 

taroói Buócz Zoltán m. kir. 
hadnagy, dr Buócz Béla főka-
pitánj helyettes fia, életének 
23-ik évében tragikus körül-
mények között váratlanul el-

hunyt. 

A haláleset hire futótűzként ter-

jedt el a városban és mindenütt 

mélységes megdöbbenést keltett 

Buócz Zoltán hadnagyot sokan is-

mertek a városban, kedves uri mo-

dorával mindenütt megszerettette 

magát, ahol csak megfordult és a 

szegedi társaságoknak mindenkor 

K o r i o h a n 

Ma 3—5 és 7-kor 

Kar*4y Kata l in 

legújabb szenvedéllyel teli 
filmremeke 

EGY SZÍV MEGÁLL 
A többi szercpekbi n: 

NAGY ISTVÁN, URAY, 
LEBOTAY, HALMAY, 
PF.THF.8 MAKLARV 9 

szivesenlátott és dédelgetésig ked-

velt tagja vo l t Haj lama és ráter-

mettsége a katonatiszti pályára 

vonzotta. Sikeresen végezte el a 

Ludovika-akadémiát és miut a leg-

képzettebb fiatal tisztek egyike ke-

rült esapatiszti beosztásiba. Bajtár-

sai és felettesei a legszebb remé-

nyekkel eltelten tekintettek a fia-

tal badoagy tiszti karriérjo elé, 

amelyet' most egy váratlanságá-

ban megdöbbentő tragédia szinte 

kezdeti Ívelésében roppantott ketté. 

Az első birt dr. Buócz főkapi-

táuyholyettes kedden este kapta 

hivatalos értesités formájában, 

amely arró) szólt, hogy fia szol-

ga Lati helyén. Kolozsvárolt január 
4-én délután 3 órakor tragikus hir-
telenséggel meghalt. Az értesités 

szövegezése nem hagyott kétséget 

aziránt, hogv csakis szerencsétlen-
ség történhetett, mert, hiszen alig 

pár nappal előbb még itthon volt 

és az egészséges, életvidám fiatal-

ember a legörömteljesebb hangu-

lat oan töltötte együtt nz ünnepe-

ket szüleivel. A megtörtszivü édes 

apa a hivatalos értesités után 

nyomban autóba ült és Kolozsvár-
ra ment, hogy megtegye a szüksé-
ges intézkedéseket. Buócz Zoltáu 

hadnagy holttestét a család kíván-

ságára Szegedre szállítják és itt 
helyezik örök nyugalomra a belvá-
rosi temetőben. Temetése pénteken 

délután fél 4 órakor lesz A belvá-

rosi temető kupolaterméből kiférik 

rraV. a ''-oládi sírkertben levő ö.^k 

(ArantiViaros) 
c. világfilmct, A főszerepeket 

HRISIYNA 
SÜBERBAI1M 
a filmvilág ünnepelt szépsé-

gű sztárja és 

fHOEN KLÖPFER 
a legmarkánsabb drámai hős„ 

alakítják. 

A filmet Budapest legelőkelőbb 

filmszínháza, az URÁNIA filmpa-

lota m. é. december 18-a óta a 

legnagyobb siker és folyton foko-

zódó érdeklődés kíséretében mu-

tatja be, film ilyen nagy sikert 

még alig ért el s remélhetőleg 

Szegeden is megérdemelten nagy-

siker jegyében fog futni a film 

Brre a csodálatos filmre nyo-

matékosan hívjuk fel a közön-

ség gzivep figyelmét! 

Es a legújabb 

HE A H í r a d ó 
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nyugvóhelyére Buócz Zoltánt, akté 

uek korai eltávozása nemcsak szü-

lei és testvérei lelkében hagy pó-

tolhatatlan űrt, de fájdalmasan 

sújt ja a Család tisztelőinek nagy-

számú táborát is. 

A város egész közönsége, min-

den rendű és rangú polgára az 

őszinte emberi megrendülés és leg-

mélyebb részvét érzéseivel fordul 

a fájdalomtól porigsujtott család 

felé. Dr. Buócz főkapitányhelyet-

test csak a napokban érte egy sú-

lyos csapás: amig feleségével ott-

honuktól távol voltak, az újszegedi 

lakásuk alatt támadt piucetiiz át-

terjedése következtében teljes be-
rendezésük elégelt. Két uapal ez-

S z é c h e n y i M o z i 

Ma visszavonhatatlanul ntoljáral 

3, 5, 7 órakor! 

RFSZTUTOR 
Január 9-től, szombattól; 

A legmulatságosabb 

büniigyi vigjátek! 

Sfyx kapitány 
l e s z á m o l 


