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Polláh Testvéreknél 

Megszüntetik a régi temetőket, 
25 holddal kibővítik a köztemetőt 

Elkészült a köztemetői szabályrendelet 

(A Délmagyarország munkatársától.) Még 
az emlékezetes gázgyári vita alkalmával ha-
tározta el „elvileg" a közgyűlés, hogy a gáz-
gyári pénzekből „többek között'" felépilteti a 
központi ravatalozót. A gázgyári pénzek azóta 
szétporladtak, a hatalmas beruházási program 
a Mars-téri burkolat elkészítésére zsugorodott 
össze, de még ez a munka is a bizonytalan 
jövendőre maradt, a központi ravatalozó vi-
szont, mint fedezetlen kívánság, lekerült a 
napirendről. Néha-néha felbukkan még kisér-
teni, de már minden komolyabb jelentőség 
nélkül. így bukkan most is fel a köztemetői 
szabályrendelet tervezetében. 

A szabályrendelettervezetnek az elkészítésé-
re annakidején dr. vitéz Szabó Géza tanács-
nok kapott megbízást, aki munkájával most 
készült el és a kész tervezetet bemutatta a pol-
gármesternek. A tervezet szerint a körtöltésen 
belül fekvő összes temetőket lezárják abban a 
pillanatban, mihelyt a jelenlegi belvárosi te-
mető a szabályrendelet megalkotásával elnyeri 
a köztemetői jelleget. A köztemetőt a belvárosi 
katolikus temetőből és a körülötte fekvő fele-
kezeti temetőkből alkotják meg ugy azonban, 
hogy a felekezetek külön parccelláia azután is 
megmarad. Mivel előbb-utóbb szükség lesz a 
temető ¡kibővítésére, különösen akkor, ha a 
többi temetők megszűnnek, a jelenlegi temető-
területhez huszonöt katasztrális hold földet 
csatolnak és igv az egész temetőterület hatvan 
hóidra növekrzik. 

Az így létesítendő köztemető gondozása és 

karbantartása a várost terheli, a város a te-
metőgondozás költségeit a sírhelyek árából 

és a központi ravatalozó jövedelméből fedezi. 
A ravatalozást és magát a temetést is a város 
végzi, a temetkezési vállalatok a konorsót és a 
különböző temetési kellékeket továbbra is szál-
líthatják és a vállalkozók szállítják a halottat 
is a központi ravatalozóba, ha maid az egy-
szer elkeszül. 

' A városi köztemető külön kertészetet kap és 
külön gondnokot. Ügyeit a megalakitandó köz-
temetői bizottság intézi, amely a Torvényható-
sági bizottság hat választott tagjából, á tiszti 
főügyészből, a tiszti főorvosból, a műszaki 
osztály és a közigazgatási osztály mindenkori 
vezetőjéből, a városi főszámvevőből,, a főker-
tészből, továbbá a felekezetek képviselőiből 
áll. Mindenkori előadója a köztemető gondnoka 
lesz. 

Szabó tanácsnok szabályrendelottervezetét a 
polgármester elküldi a szegedi felekezeteknek, 
letárgyaltatja a jogügyi bizottsággal és való-
színűleg meg a novemberi közgyűlés elé ter-
jeszti. Abban az esetben, ha a közgyűlés elfo-
gadja a szabályrendelettervezetet és az minisz-
teri jóváhagyással jogerőssé válik, a régi belső 
temetőket megszüntetik. A törvény rendelke-
zése szerint a megszüntető határozat kimondá-
sa után még öt évig lehet a régi temetők csa-
ládi sírboltjaiba temetkezni, harminc év múl-
va pedig a temető területe más célra is fel-
használható. 

Tiz engedélyt bevonnak Szegeden 
a trafikrevizló során 

(A Délmagyarország munkatársától.) A hi-
vatalos lap íegutóbbi számában rendelet jelent 
meg a trafikengedélyek revíziójáról. A rende-
let szerint a kizárólagos dohányárusitási en-
gedélyeket ezentúl üresedés, vagy uj jogosít-
vány kiadása esetén legalább ötven százalék-
ban hadigondozottnak kell kiadni. Intézkedik 
a rendelet arról is, hogy a már meglévő tra-
fikengedélyeket felülvizsgálják és azoktól, akik-
nek külön jövedelme elén, vagy meghaladja 
a havi 300 pengőt, el kell venni a trafikenge-
délyt. 

A pénzügyminiszternek a trafikengedélyek 
revíziójára vonatkozó rendelkezése megérke-
zett a szegedi pénzügyigazgatósághoz is. A 
pénzügyigazgatóság megtette az előkészülete-
ket a revízióra, napok óta pénzügyőrök járják 
sorba a dohány tőzsdéket adatgyűjtés végett. 
Az adatgyűjtés arra terjed ki, hogy az engedé-
lyesnek á trafik bevételén kivül milyen más-
féle jövedelme van és mekkora ez a jövede-
lem. Ezekről az adatokról vallomást kell ten-
niök az engedélyeseknek, a vallomás helyes-
ségéről külön nyomozással győződnek meg a 
tisztviselők. 

Az adatgyűjtéssel november 15-ig el kell 
készülniük a pénzügyi közegeknek és közvetlen 
ezután, a beszerzett adatok alapján felmond-
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ják a trafikengedélyt azoknak, akiknek külön 
jövedelmük eléri a 300 pengőt. Saegeden ez-
időszerint 112 dohánytőzsde van. A pénzügy-
igazgatóság illetékes ügyosztályának becslése 
szerint mintegy tiz trafikengedélyt meg fognak 
szüntetni a város területén. Minden bizonnyal 
megszűnik egy trafikengedély a Boldogasz-
szony-sugáruton, amely egy tábornok özve-
gyének a tulajdonában van. Az özvegy nyug-
dija meghaladja a havi 300 pengőt, de ezenkí-
vül leánya is közszolgálati alkalmazott. Két ma-
gasrangu nyugdíjas hivatalnoknak is van 
trafikja Szegeden. Tanár özvegye, nyugdíjas 
rendőrtiszt, hivatalnokok és egyéb nyugdija-
soknak van még trafikjuk Szegeden, akiknek 
engedélye valószínűleg szintén revízió alá ke-
rül. 

A szegedi pénzügyigazgatóság nemcsak Sze-
geden, hanem egész Csongrádmegye területén 
megkezdte az előkészületeket a trafikengedé-
lyek revíziójára. A vármegyében 350 kizáró-
lagos dohánytőzsde van és valószínű, hogy 
ennek tiz százalékát megszüntetik a revízió 
során. Az engedélyeket a lakbérlati szabály-
zatban megállapított felmondási határidő fi-
gyelembevételével fogja bevonni a pénzügy-
igazgatóság. Amelyik trafikhelyiségnél csupán 
egyhónapi a felmondási idő, ott egyik hónap-
ról a masikra fogják bevonni az engedélyeket, 
de három hónapnál hosszabb idejű ¡felmondást 
nem vesz figyelembe a pénzügyi hatóság. 

A miniszteri rendelet értelmében a bevont 
trafikengedélyek ötven százalékban hadirok-
kantaknak, illetőleg hadigondozottaknak (ha-
diözvegy, hadiárva) adja ki újból a pénzügyi 
hatóság. A trafikrevizió lebonyolítása után a 
pénzügyigazgatóság hirdetményben fogja fel-
hívni a jogosultakat arra, hogy pályázzanak a 
trafikengedélyek elnyeréséért. A miniszteri 
utasítás értelmében a trafikreviziót sürgősen 
végre kell hajtani, ugy, hogy a jövő év tava-
szán kiadják az uj engedélyeket, 

Béke a bőrfronton 
Csak igazolvánnyal lehel bőrl vásárolni 

(A Délmagyarország munkatársától. A sze-
gedi bőrfeldolgozó iparosok és borkereskedők 
között hetek óta tartó ismeretes üáboruskodás 
után kedden végre megegyezés jött létre. A 
bőrfeldolgozó iparosok ai kontárkodás megaka-
dályozása érdekében elhatározták, hogy be-
vásárlási csoportot létesítenek és i bejegyzett 
mestereket vásárlási igazolvánnyal látják el. 
Az iparosok terve szerint a bőrkereskedők csak-
is azokat a mestereket szolgálhatnák ki, akik 
vásárlási igazolvánnyal rendelkeznek. Ezáltal 
a kontárok nem juthatnának bőranyaghoz. 

A bőrkereskedők eleinte vonakodtak az ipa-
rosok tervét elfogadni, többszöri tárgyalás után 
azonban belementek a vásárlási igazolvány 
rendszerébe. A megegyezés értelmében a jövő 
héttől kezdve a börkereskedők csakis azokat 
az iparosokat szolgálják ki, akik a vásárlás 
előtt felmutatják arcképes vásárlási igazolvá-
nyukat. Az igazolványokat csütörtök estétől 
kezdve szolgáltatja ki az ipartestületben a bőr-
ipari szakosztály vezetősége. 
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A szegedi törvényszék 
elitélte 

a dobozi kommunista-
szervezkedés 

résztvevőit 
(A Délmagyarország munkatársától.) Doboz 

bél Lésmegyei községben a nyár folyamán kom-
munista szervezkedést leplezett le a csendőr-
ség. A nyomozás során elfogták Luda Mátyást, 
id. Hegedűs Mátyást, ifj. Hegedűs Mátyást, 
Bódi Istvánt, Tóth Gyulát, Tobai Istvánt, Szől-
lősi Lajost, Balogh Mátyást és Balogh Sán-
dort, akiket az ügyészség az állam és a tár-
sadalom törvényes rendjének erőszakos felfor-
gatására irányuló bűntett, illetve vétség miatt 
vádolt meg. 

A vádirat szerint Luda Mátyás összekötte-
tésben állott a budapesti központtal, attól 
utasításokat, röpcédulákat kapott és a központ 
megbízásából felkérte id. Hegedűs Mátyást, 
hogy a dobozi szervezetet alakítsa meg. Hege-
düst erre a feladatra kioktatta és röpcédulák-
kal ellátta. Ezeken a megbeszéléseken részt-
vett ifj. Hegedűs is, aki apjának segédkezett a 
munkában. Id. Hegedűs a többi vádlottat vonta 
bele a szervezkedésbe, azokat igyekezett meg-
nyerni a kommunista eszméknek. 

A kilenc vádlottat kedden vonta felelősségre 
a szegedi törvényszék Gömöry-tanácsa. Luda 
Mátyás azzal védekezett, hogy a röpcédulákat 
ismeretlen nő küldte címére Budapestről, va-
lószínűleg azon az alapon, mert ellene a for-
radalom után kommunista bűncselekmények 
miatt eljárás volt folyamatban. A röpiratokat 
átadta id. Hegedűsnek, de nem azzal a céllal, 
hogy kommunista szervezkedést kezdjen, vagy 
irányítson. A többi vádlott tagadta bűnössé-
gét. 

A bíróság Luda Mátyást kétesztendei fegy-
házra, id. Hegedűs Mátyást nyolchónapi, Ba-
logh Mátyást egyhónapi". Bódi Istvánt és Tóth 
Gyulát 14—14 napi fogházra ítélte, a többi 
vádlottat bizonyítékok hiányában felmentette. 
Az ítélet még nem jogerős. 

JLntézetl, Iskolai Harisnyák, 

gyermek kötöttkabátok, 

nagy v á l a s z t é k b a n , 

Lusstig Imre 
Szécfjenyl tér 2. Tisza szálló mellett. 


