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meirtm»» S»uM eBbocsájtják a vámőr-
L Pttrancsnotóá^i vette kézbe a dol-

got és — mint a vámőralezredes átiratából kide-
Tta — mindent elkövet, hogy az illetékes hatósá-
gok eüsmerjék Dandár János szakaszvezetőt ma-

áDampolgáiuak és hogy Saeged város addig 

Is helyezze kilátásba a község kötelékébe vak5 föl-
vételét. 

A hivatal urai minden bizonnyal találnak majd 
valamilyen formát arra, hogy a Dandár Jánossá 
nevelt Vazul megmaradhasson Dandár Jánosnak. 

m. I. 

Kérdezze meg logorvosól, miért legfőbb a 

eimfl világsikerű müvének filmváltozatát tűzte műsorára a Belvárosi Mozi. Régen láttunk egy ilyen tökéletes 
lllmmllvel, mint a Szerelem, melynek főszerepéi Cllsabelh Bergner jáisza. Bergnert nem kell barna-
latnunk a szegedleknek, meri neve nálunk is foga om. Annak!de|én az Asszony és a költő, majd a Flórenci 
hegedűs címszerepében mozdilolt meg óriási közönséget s egy csapásra meghódította nagyszerű játékával a 
sziveket. A rendkívül érdekes mOnek filmre való átültetése oly tökéletes, mintha az ember magát a könyvel 
olvasná. Amit a filmgyártás fejlelt előrehaladottsága nyújthat, mesteri rendezési, a színjátszás legmagasabb 
fokát, plasztikus fotográfiákét, mind fellaláihaló e remekműben. A pazar műsornak különös érdekessége lesz 
KőM és Fltzmaorice, a Bremen repülőinek a Oreen lslandon való eredeti filmfelvételel, valamint Noblle 
tábornok utolsó útjáról, Rómából Klngsbay-ig készült filmfelvételek bemutatása 

Havi 60 pengff létminimumot követeltek a nyugdijasok 
a vasárnapi szegedi nagygyűlésen 

(A Délmagyaron zág munkatársától.) A1 

nyugdíjas tisztviselők vasárnap délután a vá-
rosháza közgyűlési nagytermében nagygyűlést 
tartottak. A gyűlésen képviseltették magukat 
ez ország összes nyugdijas egyesületei. Sze-
gedről 7—800 nyugdíjas jelent meg. 

A nagygyűlést dr. Ba/ló István ny. tanfel-
ügyelő nyitotta meg, üdvözölte a megjelen-
teket, majd ismertette az előkészitő bizottság 
eddigi ténykedését. 

Benedek Zoltán ny. rendőrfőfelűgyelő Sop-
ronból, mint korelnök foglalta el az elnöki szé-
ket és az ő elnöklete alatt választották meg 
a tagok egyhangúan az országos gyűlés tiszti 
karát. Elnök lett dr. Balló István ny. tanfel-
ügyelő, alelnökök: Polczner Zoltán ny. vá-
rosi közgyám, Relch Manó ny. állami felső-
kereskedelmi iskola igazgató, Valihora István 
ny. telekkönywezető, dr. Töpler Kálmán ny. 

soproni polgármester (Sopron), Krisztinko-
vich Béla műszaki főtanácsos (Budapest); 
jegyzők: Helmberger György ny. zentai he-
lyettes polgármester és Lendvay Ágoston ny. 
máv. főintéző. 

Helmberger György jegyző terjesztette elő 
ezután a határozati javaslat huszonhét pont-
ját, amely magában foglalja a nyugdijasok, 
özvegyek és árvák, nyugbéresek és kegydl-
jasok összes sérelmeit. A határozati javaslat 
nem ismer különbséget nyugdijas és nyug-
díjas közölt. Kéri a személyenkinti havi 60 
pengő létminimum megállapítását és a sok 
tekintetben sérelmes lakbérek rendezését. A 
nyugdijjogosullság kiterjesztését kéri a nyug-
díj ideje alatt nősülő nyugdijasok nejeire is, 
ha azok legalább is három évig egyűit éltek, 
valamint támogatást kér a szűlőtlen árvák 
részére is. A határozati Javaslatot a nagy-
gyűlés egyhangúan magáévá tette. 

FOGPÉP, SZÁJVÍZ, FOGPOR- m 

A kormányzó születésnapja 
Budapest, junius 18. A Vérmező környéke 

ma reggel ünnepi zászlódiszt öltött. Kora reg* 
gel kürtök és zenekarok hangjai hallatszottak 
a Vérmezőhöz vezető uton és 7 órakor meg-
kezdődött a különböző csapatok felvonulása. 
Hatalmas tribünök voltak felállítva a katonai 
és polgári előkelőségek részére, mely fél 9 
órakor sziftfiltig megteltek. Ma délelőtt ünne-
pelték ugyanis nagybányai Horthy Miklós kor-
mányzót 60. születésnapja alkalmából A kor-
mány tagjai közfii elsőnek Vass József érke-
zeti meg, aki a miniszterelnököt képviselte, 
ott volt Szcitooszky Béla belügyminiszter, 
Hermann Miksa kereskedelmi miniszter, Watkó 
Lajos külügyminiszter és gróf Rlebetsberg 
Knnó kultuszminiszter, valamennyien diszraa-
gyarban. Nemsokkal később a kormányzó 
felesége jött nyitott aatón a Vérmezőre. Éles 
kürtszó jelezte a kormányzó érkezését, aki a 
Vár felől kíséretével együtt lóháton vágtatott 
a Vérmezőre. A kormányzó kíséretével együtt 
elvonult a Himnusz hangjai mellett a felállí-
tott oszlopok előtt, majd megkezdődött a csa-
patok elvonulása. Az elvonulás alatt a csapa-
tok a zászlóikat meghajtva tisztelegtek a kor-
mányzó előtt. 

Ssegeden 
a kormányzó születésnapja alkalmával hétfő 
reggel 8 órakor a helyőrség összes csapalai 
diszfelvonulást tartottak. Délelőtt 10 órakor 
az összes felekezetek templomaiban ünnepi 
istentisztelet volt. 

N o b i l e t á b o r n o k ő j u , , S z e r e l e n i S ä » « , 
csütörtöktől a Belvárosi Moziban. 

n BREMEN Oreen lslandon 

A rögzitö törvényről 
Irta: Wlmmer Fülöp 

A miniszterelnök a csütörtök esti pártérte-
kezleten újból bejelentette, hogy még a nyári 
szünet, előtt, tehát még e hő folyamán a Ház 
elé terjesztik a tőrvényhatósági bizottságok 
mandátumának meghosszabbításáról szóló 
törvényjavaslatot, amelyet a belügyminiszter 
rrr egy korábbi nyilatkozatában röviden meg-
rögzjtési törvénynek nevezeti. 

Felvetem most mér azt a kérdést, hogy 
müven helyzetben találja ez a törvényjavaslat 
.» mai Magyarországon lévő tiz városi törvény-
hatósági bizottságot: 

1. Szeged és Miskolc az 1886 évi törvény-
ben elrendelt pótválaszt ásókat, sem a virilis-
ták éwenkintí kiigazítását a háború befeje-
7A«VO óta nem eszközölte, úgyhogy rzea két 
kóíN'rvrnyhatósági bizottságból a több mint 
tiz ( V óta elhalt és elköltözött tagok száma 
— Szegeden több mint 50 — hiányzik, a vi-
rilisták mandátumát illetően az a helyzet Sze-
gi déli, hogy az adóhivatal utolsó évi hivatalos 
kimutatása szerint 97 legtöbb adót fizető jog-
gal követeli a köztörvényhatósági bizottságba 
való behívását, a régi virilisták közül mint-
egy ötvenen elhaltak, úgyhogy a 142 virilista 
köziil tulajdonképen csak nagyon kevesen fog-
lalják el jogosan helyüket a törvényhatósági 
bizottságban. 

, 2. Pécsett és Kecskeméten pótválasztásokai 
nem tartottak, a virilisták listáját azonban 
¡rendszeresen évről-évre kiigazítják. 

3. Székesfehérvárt és Sopronban 1926. év 
vegéig a pótválasztásokat megtartották, azóta 
Beiri, a virilisták jegyzékéi azonban évről-
ifivrr kiigazítják, végül 

Debrecen, Baja, Győr, Hód mező vásár-

I 
hely városokban az egész Időn át megtartották 
a pótválasztásokat s kiigazítják évente a viri-
listák jegyzékét így az a kép tárul elénk, 
hogy még Szeged és Miskolc az 1886. évi 
törvény betartását teljesen megtagadta, 

Pécs és Kecskemét 50 százalékban hajtja 
végre a törvényt, 

Székesfehérvár és Sopron a tőrvénynek egy-
Ízben iegészen eleget tett, 1926. óta azonban 
itt is csak félig teljesitik a törvényt és csak 

Debrecen, Baja, Győr és Hódmezővásár-
hely teljesiti egész időn át a törvény által reá 
parancsolt kötelezettséget 

Mindezt pedig a belügyminiszter ur kétség-
telenül politikai okokból, vagy falán egyes 
polgármesterek iránti jóindulatból tűrte és 
túri évek óta, annak dacára, hogy a kőz-
igazgatási bíróság, mint legilletékesebb fórum 
ezt az állapotot törvényellenesnek mondotta 
ki és a törvényhatósági bizottságok egyes tag-
jai e közigazgatási bírósági döntés alapján a 
törvényellenes helyzet miatt nem egy feleb-
bezést intéztek hozzá. 

Kérdem most már, hogy a miniszterelnök 
ur által emiitett javaslat szerint mily mandá-
tumokat fog a tőrvény meghosszabbítani, il-
letve a belügyminiszter ur szerint mily man-
dátumokat fognak egy évre megrögzíteni? 
Azokban a városokban, amelyek az 1886. évi 
törvény rendelkezését évek óta, sőt több mint 
egy évtized óta teljesen figyelmen kivül hagy-
ják, avagy azokban, amelyek a törvényt 50 
százalékig betartják, vagy talán azokban a 
városokban, amelyek egyszer teljes törvény-
tisztelőknek mutatkoztak, azután azon-
ban visszaestek az 50 százalékosok közé, vagy 
végül — ami pedig egyedül helyes volna — 
azokat a mandátumokat kívánja a kormány 
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; egy évre meghosszabbítani, amelyek az 1886. 
évi törvény rendelkezései szerint törvény» 
alapon nyugodnak. 

Van ugyan még egy eshetőség, amelyre 
azonban komolyan gondolni sem merek, az, 
hogy a belügyminiszter ur a megrögzitést ugy 
akarná keresztülvinni, hogy a fent ismerte-
tett törvényeilenes helyzetet akarja megrögzí-
teni, azt, amely szerint a hazánkban létező 
tiz városi törvényhatósági bizottság mind-
egyike más-más összetételben és ehez képest 
állítva és igy tehát a tíz törvényhatóság mind-
egyike más-más összetételben és ebez kéepst 
más-más irányban működik. 

Szerény véleményem szerint — ha ezt az 
egy évi meghosszabbítást keresztül akarják 
vinni, ami ellen végre súlyosabb kifogás nem 
emelhető, akkor a megrögzitést feltétlenül meg 
kell előznie a belügyminiszternek már eddig 
is indokolatlanul késlekedő ama rendelete, 
amely szerint azon hat törvényhatóságban, 
amelyben a közigazgatási bíróság által is egye-
dül törvényesnek kimondott helyzet még nem 
következett be, az 1886. év törvény által meg-
követelt állapot helyreáll ittassék. 

.Vájjon a szegedi polgármester ur eddig ta-
pasztalt nagy befolyásának fog-e sikerülni en-
nek a törvényes kívánságnak megvalósulását 
ezúttal is megakadályozni, csak azért, hogy a 
kívánsága szerint formált csonka és a pol-
gárság valódi akaratát egyáltalában nem ki-
fejező közgyűléssel oly óriási és a messze 
jövőre kiható határozatokat hozathasson, mint 
a lapok szerint most a közgyűlés elé kerüld 
gázgyári kérdés, — erre igazán kíváncsi va 
gyok, de ezt feltételezni még sem akarom 

Kerékpárokban 
a Styrta és Trlumph 
vezelő márka. Egyedül kaphaló 
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