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Igazolvány nélkül tilos kocsit hajtani 
Julius 13-161 hajtási igazolványt kell váltani a szegedi kocsisoknak 

(A Délmagyarország munkatársától.) A szegedi 
. fodörkapitányság szerdán rendeletet adott ki a z 
..állati erővel vont közhasználatú teherszállító 
jármüvek hajtóinak hajtási jogosítvánnyal való el-
látása tárgyában". Magyarul ez annyit jelent, hogy 
a kocsisoknak ezentnl igazolványt kell kiváltaniok, 
ha hajtani a t a r n a k 

A rendeletet a rendőrkapitányság azzal indo-
kolja, hogy a belügyminiszter már 1929-ben olyan 
rendelkezést adott ki, amely szerint a fuvarozással 
iparszerüen fogalkozó vál lalat állati erővel vont 
jármüvét csak az hajthatja, aki a helyhatósági 
szabályrendeletben megállapított hajtási jogosít-
vánnyal rendelkezik. Szeged törvényhatósági bi-
zottsága azonban mindezideig nem alkotott ilyen 
szabályrendeletet, ezért bocsájtotta ki most dr. 
B u ó c z Béla főkapitány-helyettes a fentebbi elne-
vezésű rendeletet. 

A rendelet igazolvánnyal láttatja el a kocsiso-
kat, még pedig arcképes igazolvánnyal és csakis 
az hajtfaat ezentúl közhasználatú kocsit, akinek ez 
az igazolványa a zsebében van. 

Az igazolvány megszerzése nem nehéz dolog. A 
rendelet szerint a hajtási engedélyért folyamodni 
kell és a folyamodáshoz csatolni kell a következő, 
ket: igazolást arról, hogy engedély alapján fuva-
rozó vállalat alkalmazásában áll és hogy 18-ik 
életévét betöltötte Nem intézkedik azonban a ren-
delet azokról, akik állásnélkfil vannak, foglalkozá-
suk azonban kocsis, de miután alkalmaztatásukat 

(A Délmagyarország munkatársától.) A város-
rendező bizottság szerdán délben ülést tartott 
dr. Tóth Béla polgármesterben ettes elnökletével, 
hogy letárgyalja a hatáskörébe tartozó problémá-
kat. A bizottság mindenekelőtt 

a Hősök Kapuja 

külső és belső megvilágításának kérdésével fog-
lalkozott. A mérnöki hivatal tervezetet dolgozott 
ki és azt Csányi Ferenc főmérnök ismerteit;'. El-
mondotta, hogy a tervezet szerint a hármas kapu-
nyílás belső boltozatát, ahová Aba-Novák Vilmos 
freskói kerülnek, tizenkét erői fényű reflektor-
rendszerű rejtett körtével világítanák meg. A vi-
lágítótestek közül hat egész éjjel, hat éjfélig 
világítana. A világító felszerel és üzembetartása évi 
négyszáz pengőbe kerülne. A bizottság hozzá-
járult a terv megvalósításához. 

Az épület külső megvilágitájsának kérdésében 
a városrendezési bizottság véglegesen nem foglalt 
állást, bár az errevona tkozó mérnöki tervezet el-
készült. A bízottság megvárja, amíg az épületre 
fölkerülnek a szobrok "és a diszitő-eüemek, valar 
mint a boltozat pilléreire a tizenkétezer hős nevét 
megörökítő márványtáblák és akkor állapítja meg, 
hogy a mérnöki hivatal világítási tervezete meg-
felel-e a célnak. 

A városrendezési bizottság ezután 

* Dóm-tér és a fogadalmi templom 
megvilágításának kérdését 

tárgyalta. Rerrich Béla, a Dóm-tér tervező mű-
vésze ugyanis már nem ra jzolhatta meg a Dóm-
téri lámpaoszlopokat; az volt a terve, hogy az 
épületek stílusának megfelelő lámpákat készít-
tet a térre.. De. nem készültek «1 a fogadalmi 
templom homlokzata elé tervezett kandeláberek 

igazolni nem tudják, a rendelet értelmében nem 
kaphatnak hajtási igazolványt. 

A feltételek ha meg is vannak, nem kaphat haj-
tási igazolványt az, aki a hajtási igazolvény el-
nyerésére érdemtelenné tevő bűncselekmény miatt 
«1 volt ítélve, akik szabálytalan hajtásból kifolyó-
lag két éven belül el voltak háromnál több esetben 
ítélve, nem kaphat igazolványt az sem, aki olyan 
testi, vagy szellemi hibában szenved, aminek kö-
vetkeztében foglalkozásának ellátásában gátolva 
van. A teherkocsik tulajdonosai csak akkor kap-
hatnak hajtási engedélyt, ha iparengedéllyel ren-
delkeznek. 

A* hajtási jogosítványt tulajdonosa tartozik 
mindig zsebében tartani és azt kívánatra felmu-
tatni. Az igazolvány visszavonásig érvényes, azzal 
a megszorítással, hogy tulajdonosa munkahelyvál-
toztatás esetén köteles a változást 48 órán belül 
bejelenteni, az igazolványt bemutatni, ha pedig 
szolgálatából kivált, akkor a jogosítványt a rend-
őrségnek visszaadni. A koosi tulajdonosa is köte-
les minden személyi változást, amely a hajtókkal 
előáll, a rendőrséggel 24 órán belül tudatni. Aki a 
rendeletet megszegi, kihágást követ el, amely 100 
pengőig terjedhető pénzbüntetéssel büntetendő. A 
rendelet julius 13-án lép életbe és december utol-
só napjáig marad érvényben, 

A rendőrség rendelete nagy ijedelmet keltett a 

fuvarosok, kocsisok körében. Sok munkát, után-
járást von maga után a rndelet és esetleg — sok 
büntetést is. * 

sem, amelyek szániára faragóit •kőtömböket állí-
tották a templom előterére. \ gázgyárnak a »áros-
sal kötött szerződése értelmében kötelessége lenne 
megfelelő számú lámpaoszlopot felállítani ugy a 
templom előtt, mint a téren minden ellenszolgál-
tatás nélkül. Erre a gázgyár hajlandónak is 
nyilatkozott, de közölte azt is, hogy csak a sub-
iónos lámpák felállítására vállalkozik. A város-
rendezési bizottság tagjainak véleménye megosz-
lott abban a tekintetben, hogy stílszerű lámpa-
oszlopokat késziltessen-e a város, vagy pedig 
elég, ha sablónos lámpákat szereltet fel. Határoza-
tot ebben az ügyben sem hoztak, a döntéssel 
mepvárják az idei szabadtéri játékok lezajlásét, 
addig is provizórikusan oldják meg a tér vilá-
gítását. 

Foglalkozott a bizottság a Délvidéki Automo-
bil Club egyik beadványával is. A DAC hivat-
kozva arra, hogy az utóbbi időben egyre több 
idegen autó érkezik a városba, megfelelő 

autóparkok kijelölését kérte 

a város hatóságától. Jelenleg ugyanis lehetetlen 
helyzet uralkodik ezen a téren. Vannak forgalmas 
utvonalak, amelyeken az autók hosszabb ideigi 
nem tartózkodhatnak, viszont a Belvárosban ninics 
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olyan kijelölt rész, ahol az autóvezetők hátra» 
hagyhatnák kocsijukat. Ez különösen a vidék-
ről érkező autósok szempontjából kellemetlen, de 
sokszor kellemetlen a szegediek számára is. A 
bizottság a DAC kívánságát jogosultnak minő-
sítette és ugy határozott, hogy a Belvárosban 
három autópark kijelölését javasolja. Az egyik 
a Klauzál-téren, az EMKE-kávéház előtt, a másik 
a színház bejáratával szemben, a harmadik pe-
dig az Országzászló közelében, a Tokii-uccában 
lenne. 

Szóba került a közkórház melletti Boross Jó-
zsef-ucca forgalmának problémája is a bizott-
ság ülésén. A város hatósága ugyanis ezt az ucrát 
a kórház kívánságára lezárta a járműforgalom 
elől, mert a kocsizörgés állandóan zavarta a kór-
házban ápolt betegek nyugalmát. Most olyan kí-
vánság merült fel, hogy a város inkább cserél-
tesse ki az ucca durva kőburkolatát sima asz-
faltburkolattal, de nyissa meg ismét a forgalom 
számára, mert az ucca a Mars-térre vezet, amely-
nek forgalma, különösen hetivásáros napokon, 
olyan nagy, hogv szüksége lenne minden, útvo-
nalra. A bizottság elvilejg helyeselte ezt a kí-
vánságot, mivel azonban a városnak fedezete 
nincs a Boross József-ucca aszfaltozási költsé-
geire, egyelőre nem. javasolja a jelenlegi elzárás 
megszüntetését. 

Minden idegent 
kiutasítottak 

a pásztói kerületből 
Budapest, juliuis 8. A pásztói választás ügyé-

ben ujabb és ujabb panaszok merültek fel. A 
független kisgazdapárt központja arról kapott 
jelentést, hogy tegnap este minden idegeait kiaia-
siiottak a kerületből, aki nem képviselő. A párt 
részéről 28 pártvezetőségi tagnak kértek tartóz-
kodási engedélyt a főszolgabírótól, ezt azonban 
a főszolgabíró nem adta meg, arra hivtatkotzva, 
hogy »a kerület hangulata nem teszi kívána-
tossá idegenek jelenlétét«. 

Eckhardt Tibor szerdán levelet intézett Kozma 
Miklós belügyminiszterhez, feltárta a konkrét 
panaszokat, kifogásolta, hogy a 28 pártvezető-
ségi tag nem kapott tartózkodási engedélyt. Arra 
hivatkozott, hogy ezek között nyugalmazott fő-
ispán és nyugalmazott közigazgatási tisztviselők 
vannak, tehát nemzeti szempontból megbizható-
ságuk ellen semmi néven nevezendő kifogást 
emelni nem lehet. Kérte a belügyminisztert, hogy 
az ügyben intézkedjék, bogy a kerületben állít-
sák le a törvénytelenségeket. 

Eckhardt levele a következő: 

»Kedves Barátom 1 A pásztói választási vezető-
ségünk a kerületben illetékes gyöngyösi, hatvani 
és pásztói főszolgabirákhoz még mult hót szom-
batján beadványt intézett, melyben tartózkodási 
és szabad mozgási engedélyt kért párthiveink ré-
szére. A fősizolgabírák a határozatot sürgetés foly-
tán csak tegnap adták ki és az engedélyek ki-
adását megtagadták. Ilyenformán a választáson 
résztvevő pártbarátaink — akik egytől-egyig ki-
fogástalan előéletű és társadalmi állással bíró 
egyének — a választási előmunkálatokban nem 
vehetnek részt, mert a csendőrség megakadó 
lyozzia őket ebben. A vasúti állomáson leszálló 
egyéneket mind igazoltatják és az állomás terüle-
téről sem engedik kimenni, hanem továbbutazás-
ra kényszerítik. Ugyanezt az eljárást követik a: 
újságírókkal és másokkal szemben is. 

Tűrhetetlen az a drasztikus elbánás, amibe* 
itt a magyar állampolgárok részesülnek akkor, 
amidőn tiszta választás lett ígérve. Kérem ennél-
fogva azonnali szíves intézkedésedet, hogy a "fent 
megnevezett egyének részére a főszolgabirák a 
kért engedélyeiket haladéktalanul adják ki és a 
szégyenünkre váló választási eljárási ne tetézzék 
még ujabb mesterséges és erőszakos cselekede-
tekkel. 

Igaz híved: Dr. Eckhardt Tibor s. k.>* 

Ko£na Miklós belügyminiszter intézkedett • 
konkrét panaszok kivizsgálásáról. 
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Világítási és kövezési kérdések 
a városrendezési bizottság szerdal ülésén 

4 Hősök Kapuja és a Dóm-lér világítása 

Három „auíó-szigelel" jelöltek ki a Belvárosban 
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