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jai közé lógnak még tartozni a fontosabb ha-

táskórben működő törvényhatósági tisztviselők, 
azonban az eddiginél íóval kisebb számban. 

Törvényhatósági 

választójoga 

íesz mindenkinek, aki az országgyűlési válasz-
tói névjegyzékben a törvényhatóság területén 
fel van véve és hat évig lakott ott. 

Választható 
lesz minden férfi, aki 30-ik életévét betöltötte, bár-
hol bármilyen egyenes állami adót és a törvény-
hatóság területén községi adót fizét 

Az összes választhatók közül választolt tagok 
megbízatása 

10 évig 
tart cs vá lasztásuk felerészben 5 évenkint történik. 

A legtöbb adót fizetők közül választott tagok és 
az érdekképviseleti tagok megbízatása 5 évre szól. 
A szavazás minden választásnál titkos. A legtöbb 
adót fizetők körében történő választánál a sza-
vazás kötelező, aki a szavazást igazolatlanul elmu-
lasztja, a legközelebbi választásnál szavazati ioeát 
nem gyakorolhatja és nem választható. 

A közgyűlés hatáskörébe 
a politikai, levelezési, felírási jogokon, a köz-
igazgatási bírósági panaszjogon, a szabályrendelet, 
alkotási jogon kívül csak a törvényhatóság terü-
letét, szervezetét érdeklő n agyobb hordere jű kér-

dések, továbbá a költségvetés, a zárszámadás és 
az összes háztartási vonatkozású kérdések inté-
zése fog tartozni. Tőrvényhatósági jogú városokban 
az 50.000 pengőt meg nem haladó ügyekben a kis-
gyűlés határoz. Felebbvitel l Jogköre n törvényható-

ság! bizottságnak a j övőben egyáltalán nén i lesz. 

Azokban az ügyekben, amelyek eddig a tör-
vényhatósági bízottság hatáskörébe tartoztak, de 
amelyeket a javaslat kifejezetten nem utal oda, 
ezentúl 

a kisgyűlés 
fog intézkedni. A kisgyűlés készíti elő a közgyűlés 
elé terjesztendő ügyeket is. A kisgyűlés megalaku-
l ásával az á l l a ndó vá lasz tmány és a városi ta-

nács megszűn ik . 

A kisgyűlés elnöke a főispán. A tagok száma a 
törvényhatóság főtisztviselőin kivül városokban 
12—16—20. A tagok egynegyed részét 3 évre a tő-
ispán nevezi ki a tőrvényhatósági bizottság tagjai 
közül. A kisgyülésnek havonta legalább egyszer 
kell üléseznie. 

Hófúvások. 4 méteres hótorlaszok 
Csehországban 

Nem tudják lebonyolítani a vasúti forgalmai 

C&udapesti tudósítónk telefonjelentésc.) 
Prágából jelentik: A nagy hófúvás és a hó-
zivatarok miatt Csehszlovákiában a vasúti 
forgalomban igen nagy zavarok állotta': elő. 
A felvidéken több vasútvonalon a forgalmat 
teljesen be kellett szüntetni. A zsolna—po-
zsonyi vonalon néhol három-négymélcres hó-
torlaszok emelkednek. 

Prága .uccáit is nagy hó borítja, a prágai { 
pályaudvarra pedig nagyszámú katonaságot » 

vezényeltek, hogy a sineket és a váltókat még-
tisztítsák a hótömegektől. 

Ujabb fagyhullámoí jósolnak 
Berlinben 

Berlinből jelentik: A meteorológiai intézet 
legújabb jelentése szerint ujabb nagy hidegek 
várhatók. A 48 órás havazást szép, Űc erős 
hideg fogja követni. 

S z e r b i á b a n t a r t j á k m e g a k i s á n t á n t k o n f e r e n c i á i 

(Budapesti tudósilónk telefonjelentése.) 
Prágából jelentik: A kisántánt ezévi konferen-
ciáját a Prager Tagebialt értesülése szerint 
Jugoszláviában tartják meg a tavaszi hónapok 
valamelyikében. Az idei konferencia program-
ja rendkívül terjedelmes. Az első különös fon-
tossággal birő tárgypont, arra való te-
kintettel, hogy Jugoszláviában és Romániá-
ban uj kormány van hatalmon, az egyes álla-
mok belpolitikai helyzete lesz. Ugyanezen ok-
nál fogva rendkívül érdekesnek ígérkezik a 

külpolitikai helyzet megvitatása. 
A konferencia végül a gazdasági ántánt ter-

vével kiván foglalkozni. Miut ismeretes, feb-
ruár 4-én Bukarestben előzetes tárgyalások 
kezdődnek a gazdasági ántánt megvalósítása 
ügyében. Ezen a bukaresti konferencián fel-
állítják a főbb irányelveket és ezeknek az 
irányelveknek alapján határoz majd a kis-
ántánt konferencia a további teendőkről. Ar-
ranézve, hogy milyen lesz a gazdasági ántánt 
külső formája, még semmit sem lehet tudni. 

JhnanullaJfr isméi Icirály? 
Afganisztáni aggodalmak Angliában 

(Budapesti tudósítónk telefon jelentése.) 
'Berlinből jelentik: A berlini afgán követség 
megerősíti azokat a hireket, hogy Amanullah 
ismét átvette a királyi hatalom gyakorlását és 
a legrövidebb időn belül az afgán hadsereg 
főparancsnokságát is át akarja venni. A kül-
földi afgán követségek értesítést kaptak, hogy 
csak Amanullali utasításait kövessék, mert ő 
Afganisztán egyedüli és jogszerű uralkodója 

Londonból jelentik: Londonban nagy aggo-
dalommal szemlélik az Amanullah győzelmé-

ről szóló jelentéseket, miután kőztudomásu, 
hogy angol részről nem szívesen látnák Ama-
nullah visszatérését a trónra. Állítólag intéz-
kedések történtek, hogy Amanullah vissza-
térése esetén az angol követet repülőgépen 
hozzák cl Kabulból. Az Ewening Standard sze-
rint Amanullah visszatérése csak rövid idő 
kérdése és ez esetben Afganisztánban az an-
gol állampolgárok veszélyben forognak és a 
kabuli angol követ helyzete kétségtelenül ag-
gasztóvá válna. 

Doroismán egyhangi 
kézmüveskamara tervét 

1929 január 29. 

dést és a dorozsmai ipartestület egyhangúlag 
a kamara létesítése ellen szavazott azzal, hogy 
a kereskedelmi és iparkamarák kebelében lé-
tesítendő kézműiparos osztály felállítását kí-
vánja. 

A spaByoInáfha' 
és általában mindenfajta meghűléses 
megbetegedés ¡egbiztosabban leküzd-
hető az ezerszeresen bevált 

t a b l e t t á k 
használata óliaL 

Vásárlásnál kifejezetten Aspiriní 
kérjen és ügyeljen az 
eredeti „®ö«pc4"-csoma-
golásra, a zöld sza-
laggal. 

Kérdezze meg 
orvosát 

Minden gyógyszertárban^fkwphaKiL 

Hémetli Mária 
spanyolüAthiban megbetegedeti 

(Budapesti tudósítónk telefon jelentése.') 
Bécsből jelentik: Németh Mária, az ismert és 
kiváló operaénekesnő spanyolnáthában olyan 
súlyosan megbetegedett, hogy huzamosabb 
ideig nem léphet fel. 

A a s o l v a s ó f o v ö l j ö . 

Tivornyák a Fellámadás-uccában 
Tisztelt Szerkesztőség! Tavaly májusban 

megjelent egy belügyminiszteri rendelet, mely-
nek értelmében az eddig a külvárosban, — 
a polgárság által úgyszólván egyáltalán nem 
lakott helyeken tömöritett nyilvános házakat 
feloszlatta. Az eddig egy helyen tömörítve 
volt nyilvános házak ugy látszik most a vá-
ros különféle, a polgárság által lakott uccái-
ban ütik fel tanyáikat, igy a többek között 
a Feltámadás-uccában is, ahol éjente egész 
a délelőtti órákba benyúló tivornyázások foly-
nak, melyek a környéken lakó polgárság nyu-
galmát zavarják és reggel az iskolába siető 
serdülő lányoknak nem szolgálnak épületes 
látvánnyal. A belügyminiszteri rendeletnek, 

— mely eszerint teljesen célját tévesztette 
— nem ez volt az intenciója. Ezúton hozom 
ezt a körülményt a nyilvánosságra, talán igy 
a hatóságok segíteni fognak a dolgon. 

Teljes tisztelettel: Egy Feltámadás-uccai 
családapa. 

(A Délmagyarország munkatársától.) Do-
rozsma kisiparossága vasárnap délután im-
pozánsmódon foglalt állást a kézműveskamara 
ellen. A gyűlésen a dorozsmai kézmüiparos-
ság csaknem teljes számban megjelent és há-
romszázan tiltakoztak az ellen, hogy a síny-
lődő kisiparosságra ujabb terheket vessenek 
ki. Gyuris István, a dorozsmai ipartestület el- ] 

nöke vezette az ülést, amelyen felkérte Gombos 
Istvánt, a szegedi iparospárt elnökét, hogy 
a kamara ügyében az állásfoglalást elren-
delő miniszteri leiratot ismertesse. Gombos 
előadása után többen szólallak fel, de mind-
annyian azt hangoztatták, hogy a kézműves-
kamarára szűkség nincs. 

Az eiAök azután szavazásra telte fel a kér-


