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Megvalósítják a

DÉL M A G Y A R O R S Z Á G

temetői,

de egy ideig még nem szüntetik meg a mai kerületi
temetőket
A bizottságok elfogadták a szabályrendelettervezeleí
(A Délmagyarország
munkatársától.)
Szerdán délelőtt dr. Pálfy József polgármester elnökletével együttes ülést tartott a jogügyi ós
a pénzügyi bizottság, bogy letárgyalja a központi temetőről cs a városi szülésznők fízetésérő! szóló szabályreudolettervezetct.
Az
ülésről a polgármester a következőket mondotta a Délmagyarország
munkatársának:
— A köztemető tervéuck megvalósítása körOJ folyó harc egyik legfőbb ütközőpontja az
a kerdes volt, hogy nif legyen a meglévő temetőkkel.
Eddig nem tudtunk olvan megoldást ajánlani, amely megszüntette volna az
érdekelt egyházközségek nyugtalanságát és
ezert nem sikerült áthidalnunk az ellentéteket.
Most azonban olyan javaslatot terjesztettem
a bizottságok elé. amoly alkalmasnak látszik
az ellentétek áthidalására és lehetőséget nyújt
a kerdes végleges megoldására. Javaslatomnak, amelyet a bizottságok
egyhangúlag
elfogadtak.
az a lényege, hogy
a meglevő temetők maradjanak
meg cs legyenek használhatók
mindaddig, aniig meg nem telnek.

ros, ha a szabályrendclot jogerőre emelkedik.
A maga részéről azt tartaná a leghelyesebbnek, ha

ilkssltea

a központi temetőt ölhalomnál jelölne ki a város.
Ez a rész magas fekvése mjat.t a legalkalmasabb temotkezósi célokra. Ezért használták
már az ősidőkben is ezt a ljclyot az itt élt
népek temetkezési célodra. A területet alkalmassá teszi a központi temető céljaira az is,
hogv közvetlenül a nemzetközi autóut mellett
fekszik.
A bizottságok
a szülésznők
fizetésének
kérdésével dr. Sajó Lajos tiszti főorvos javaslata alapján foglalkoztak. A főorvos megállapította, hogy a jelenlegi rendszer antiszociális. mert a szülésznők, akik rendszeres
alkalmazottai a városnak, a szegény szülőkhöz nem mennek szívesen, mert azokat in-
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gyen kötelesek ellátni. A főorvos azt javasolta, hogy a város a jövőben ne
nttugdilképes
állásra
alkalmazza a szülésznőket, hanem
szerződéses
alkalmazásba
vegye őket évi háromszáz pengő fizetéssel és fizessen iniudon
szegénv szülés után 20—20 pengő dijat. A bizottság a főorvos javaslatához, illctvo a javaslat alapján készített szabályrendelet tervezethez egyhangúlag hozzájárult.

Május 5-én befejeződik
a színház idei szezonja

— Amint a meglévő temetők közül legalább
egy-megtelik, a város nyomban megnyitja az
ui központi temetőt, a megtelt temetőhöz pedig uj területet semmi szj n alatt eera lehet
Színészek
csatolni, oda tovább temetkezni nem lobot,
A szinügyi bizottság elismerése az igazgatónak
annak a városrésznek a lakói tehát, akik ezt.
küldöttsége
a megtelt temetőt használták, ezután csak a
központi tomotőben temetkezhetnek.
Van
bizal(A Délmagyarország
munkatársától.)
Szer- bizottság ezért Sziklaií a legteljesebb
olvan temető, amelv már két év múlva megbiztosította.
telik, van olyan, amely ennél jóval hosszabb dán délolőtt dr. Tóth Béla polgármesterhé- máról
Sziklai Jenő ezután bejelentette, hogy »zcidő múlva. A bizottság egyik tagja azt a sze- - lycttcs elnökletével ülést tartott a szinügyi
rintem is igen helyes módosítást ajánlotta a bizottság, amely előtt Sziklai • Jenő színigaz- rctné szegedi szezonját az egyre jobban gyenötödikén
javaslathoz, hogy a város ne várja meg az első gató beszámolt a szinliáz idei szezonjának gülő sziuházmonct miatt már május
eredményéről. A 6zinház eddig 329
előadást
befejezni,
hogy megkezdhesse Szolnokon
az
temető mogtolését, hanem
tartott, ebből 10!) volt esti előadás, 128 dél- előadásokat. A szinügyi bizottság hozzájárult
utáni és 2 délelőtti előadás. Ilat
operaelőadás
Sziklai kérelmének teljesítéséhez, dc azzal af
a központi temetőt
volt ebben a szezonban és "két bajletest. , A
feltétellel, hogy engedje út a színházat májua
színház idei klasszikus ciklusa keretében öt
lO-től'28-ig vitéz Bánky Róbert kamaiatársua szabályrendelet életbeléptetése után
azonnal
darabot adtak elő, ezek: Bün és bűnhődés. ElIntáriak. Sziklai bejelentette, hogy teljesíti a
nyissa meg, mert 6zámitani lehet arra, hogy
lák, Élő holttest, Ócska v brigadéros, Szent- feltételt és igy semmi akadálya sincs annak,
ha egv család költségesebb sírboltot kivan
iváneii álom. A színház folytatta az idén is hogy
építtetni, szivesebben építteti ezt fel az uj
az eredeti darabok bemutatását, hét
eredeti
m á j u s ötödikén befejezze Szegeden
temetőben, mint a halálraítélt régiben. Fonbemutatót
rendezett,
hat operett és egy préza
az idei szezont.
' •
tos- a központi temető mielőbbi megnyit,Isa
került bemutatásra, összesen 58 darabot
játazért is, hogy a temető kertészeti
kiképzését,
szott a szezon alatt a társulat, ebből 30 volt
I t t emiitjük meg, hogy szerdán délelőtti a
parkírozását
ióelőrc
elvégezhessük.
az operett, 22 a próza és — a holléttel
együtt
szinügyi bizottság ülése előtt a társulat ne— A bizottságok a javaslatomat ezzel a
— hét op*ra.
vében
módosítással egyhangúlag elfogadta. Értesü*
lésem szerint ohhez a megoldáshoz aS
erdekeit
A színre került darabok
a vezető szbicszck küldöttsége
egyházközségek
is hozzájárulnak
cs igy végre
megalkothatja a közgyűlés a már olyan régen
a következők:
kereste fel Sziklai igazgatót. A küldöttségben
sürgetett, szabályrendeletet.
Operettek: Szerelmes királynő, Mezei pacsirta, résztvettek többok között Dr. Kovács
József,
Elmondotta ezután a polgármester, hogy a
Csodatükör, Gyertyafénynél, Macskazene, SzereVeszély Pál, Szabó István, Sármdssv
Miklós,
bizot tságok^ foglalkoztak a temetői kertészet
lemről szó sincs, Nagy kaland. Szabó a kastélyErdődy Kálmáu és még többen. A küldöttség
kérdésével és egyhangú helyesléssel fogadták
ban, Egyetlen éjszakára, Yasa, Iluszárparádé, Pátagjai kijelentették az igazgató előtt, bogy
azt a tervot, hogv a létesítendő központi terisi nők, Romantikus asszony, Gólyaszanatórium,
jói ismerik azokat a súlyos nehézségeket, amemető kertészeti gondozását a város a várost
Esküszöm, hogy imádom, Júlia, Csárdás kis kalakertész etre bizza. A városi kertészet igv tepom, Orpheus a pokolban, Marica grófnő. Cigány- lyekkel meg kell küzdenie, hogy tel iesi •+»*•«>
kintélyes jövedelemhez jut, amelyet kizárólag
báró, Sárgapitykés közlegény, Tatárjárás, A ma- kötelezotteé.geit és minden tekintetben értékelik önfeláldozó munkálkodását. Éppen ezért
darász, Bobherceg, G'ül baba, Mosoly országa, Jáa kertészet fejlesztésére fordíthat. A szegényarra kértek az ogcsz társulat nevében, hogy
nos
vitéz,
Egy
vidám
éjszaka,
Gellérthegyi
kasorsu családoknak
azt a jogát, hogv sírjaikat
no veszítse el kedvét, ambic'óiát. Biztositorland, Kati gyere ki..
maguk gondozhassák, ez a megoldás nem
bák árról, hogv az egész színtársulat,
egy emérinti, do gondoskodik arról, hogy
minden
Prózai darabok: Rontnok kincse, Delila, Láz,
áll mögötte,
teljes bizalommal
viselsir kertészett
gondozása
a városi
kertészet
Szakíts helyettem, Jézusfaragó ember, Asszonyok, berként
iránta
és szeretetéről,
ragaszkodásáról
ellenőrzése
és irányítása
alatt történjék.
EnGvergyói emlék. Hajnali vendég, István király, tetik
biztosítja.
Társulatának minden tagiára száEltévedt báránvkák, EUák. Élő holttest, Ocskay
nok az a célja, hogv a temető kertészeti fcópc
mithat az igazgató bármilyon nehézségek ie
brigadéros.. A kék róka. Fekete lovas. Szentivánegységes legven és sl Hústalan 6irok ne zavarkerüljenek az útjába.
éji álom, Pcleskei nótárius, Tízperces alibi, Ilják meg a képet.
latszertár, Jedcrniann, Edes Anna, Vihar
az
Sziklai Jenő megilletödvo mondott köszöKijelentette a polgárnio6ter, hbgv a közegyenlítőn.
netet n 6zinószck küldöttségének és kijclcntotponti temető helvét maid akkor jelöli ki a váte, hogy a társulat ragaszkodása és szeretető
Onerák: Bohémélet, Trubadúr. Mifuon, Pillangó kisosszony, Sevillai borbély, Balett.
uj erővel cs uj hittel tölti el.
BELVAROSI MOZI
Ma is a
A szinügyi bizottság legteljesebb
cl •'""eréseét feieZJe f-i Sziklai színia"zgatónak
és öl ömmel állapította meg, hogy
Csütörtök, péntek
KORZÓ MOZI

Fekete gyémántok

GOLGOTA

Irta, 3 négy evangélium
felhasználásával
R A Y M O N D kanonok.
A vallásos tárgyú
filmek koronája.
A fősz. Harry
Bour

a súlyos viszonyok ellenire a szegcdi színházban
fennakadás nem volt.

az igazgató mindig pontosan
és teljes mértékben. eleget tett mindért kötelezettségének.
A
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