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130-cal kevesebb lett 
a választók száma 

Junlus 14-Ig közszemlére fellék ki a választói névjegyzékei 

(A Délmagyarország munkatársától.) A köz-
ponti választmány kedden délben ülést tartott 
a városházán dr. P á 1 f y József polgármester-
helyettes elnökletével. Az ülésen dr. T ó t h 
Béla főjegyző, mint a választmány előadója 
bejelentette, hogy a legutóbb megalakított osz-
tályok befejeztek a választói névjegyzék-ter-
vezet felülvizsgálását, átvizsgálták a polgár-
mester által beterjesztett 1594 összeiró-lapot 
és az érdekeltek által benyújtott 21 kérvényt. 
A vizsgálat alapján összeállították az 1934. évi 
választók ideiglenes pótnévjegyzékét és az idei 
névjegyzékből összeállitották azoknak a jegy-
zéket, akiknek nevét törölni kell a jövő évi 
névjegyzékből. 

Az osztályok által összeállított ideiglenes 
pótnévjegyzékbe fölvettek 683 választót. Ezek 
az uj választók, akik most szerezték meg a vá-
lasztói jogosultságukat. Legnagyobb részük 
most érte el a választójogi törvényben megha-
tározott korhatárt. Az idei névjegyzékből a tör-

vényben felsorolt okok fennforgása miatt 283 
régi választó nevét törölték. Az 1933. évi vá-
lasztói névjegyzékben 43.772 név szerepel, a 
jövő évi ideiglenes névjegyzékben viszont csak 
43.642 név, a választók száma tehát a jövő év-
ben 130-cal lesz kevesebb, mint amennyi az 
idén volt 

Bejelentette még a főjegyző, hogy az ideig-
lenes pótnévjegyzéket május 16-án, tehát ked-
den közszemlére tették ki a főjegyzői hivatal-
ban és junius 14-ig marad közszemlén. Ellene 
május 30-ig felszólalásnak van helye a köz-
ponti választmányhoz. 

A központi választmány a főjegyző bejelen-
téseit tudomásul vette, jóváhagyta az ideig-
lenes pótnévjegyzéket és kimondotta, hogy az 
esetleges fölszóíamlásokat a törvényben meg-
állapított határidőn belül elbírálja. A végleges 
névjegyzéket csak a felszólamlások jogerős el-
bírálása után állítják össze. 

A betegségéből felépült polgármester 

asz egyetemi Kérdésről 
a városi iöldbérlöU ügyéről 

BOHM ENDRE 
a brémai állami opera baritonja szomba-

ton 20-án adja egyetlen hangversenyét 

a Belvárosi Moziban. Jegyek ugyanott 

1—3.50 pengőig. 

(A Délmagyarország munkatársától.) Közel 
két hétig tartó betegség után dr. Somogyi Szil-
veszter polgármester kedden megjelent hivata-
lában. Arcán meglátszik, hogy komoly beteg 
volt. Kissé megfogyolt, de frissnek és kipihent-
nek látszik, csak a hangja fátyolozott 

Délfelé átment a polgármester a főispáni hi-
vatalba és meglátogatta Bárányi Tibor főis-
pánt, akinél hosszabb időt töltött. 

Az egyetemről 

volt szó ezen a megbeszélésen. A polgármes-
tert nagyon nyugtalanítja az a szélcsend, amely 
ránehezedett erre a kérdésre. Kijelentette a fő-
ispán előtt, hogy Budapestre utazik és felke-
resi a kultuszminisztert, aki előtt határozott 
formában felteszi á kérdést: fenyegeti-e vala-
milyen veszedelem a szegedi egyetem integri-
tását. A főispánt is felkérte, hogy érdeklődjék 
Budapesten és tegyen meg mindent a város 
érdekeinek védelmére. 

A főispánnál tett látogatása után megjelent 
a polgármesternél a szabadságáról nemrégen 
visszatért Rack Lipót pénzügyi tanácsnok és 
Scultéty Sándor főszámvevő, akik a város 
pénzügyi helyzetéről tettek jelentést. 

A Délmagyarország munkatársa a tanácsko-
zások után felkereste 

Somogyi polgármestert 

és érdeklődött betegségének részletei iránt. 
— Tüdőgyulladásom volt — mondotta a pol-

gármester —,: egészen rendes tüdőgyulladá-
som. Szerencsére hamar felfedeztük és meg-
akadályoztuk kifejlődését. A legutóbbi közgyű-
lés után fázhattam meg Amikor válaszoltam a 
zárszámadási vita szónokainak, nagyon ki-
melegedtem. Hütőzködtem ugyan utána egy 
darabig a szobámban, de azután kiültem a 
korzóra. Nem éreztem, hogy kissé hűvös a le-
vegő. A rákövetkező napokban nem éreztem 
jól magamat, de gondoltam, majd helyrejövök. 
Borzongtam, fáztam mindig. Az volt a szeren-
csém, hogy éppen idehaza volt Miklós fiam. 
Egy este meghőmérőzött és megállapította, 

hogy lázam van. Hívták az orvost, aki alapo-
san megvizsgált és kiderült, hogy kezdő tüdő-
gyulladásom van. Két injekciót kaptam, az 
meg is akadályozta a betegség teljes kifejlődé-
sét. A korai felismerésnek köszönhetem, hogy 
ilyen könnyen és rövid idő alatt megúsztam 
a veszedelmes betegséget. 

Megkérdeztük, hogy az orvos nem ajánlott-e 
hosszabb pihenést, hogy nem utazik-e el sza-
badságra? 

— Dehogy nem, de majd csak a nyáron — 
mondotta a polgármester —, most még néhány 
elintézni való komoly dolog van itthon. 

A polgármester ezután az egyik lap Szeged-
ellenes cikkéről beszélt. Látszott rajita, hogy na-
gyon bántja ez a cikk, amely 

a városi földbérlők ügyéről 

szólt. A cikk szerint a város kíméletlenül bá-
nik a bérlökkel, a hátralékosokat könyörtele-
nül kilakoltatja és hogy vissza ne költözhes-
senek, lebontatja fejük felül a tanyaház tete-
jét. 

— Meg kellene már írni egyszer ebben az 
ügyben az igazságot — mondta indulatosan —, 
meg kellene írni, hogy az ügyészség nagyon 
helyesen jár el, amikor védelmezi a város ér-
dekeit. A kérdéses bérlő, akinek az esetével 
a lap most foglalkozott, három év óta egyet-
len fillér bért sem fizetett a város földjéért. 
Ingyen használta a földet, amely a város össz-
polgárságának a vagyona. Szabályszerű birói el-
járás eredménye alapján lakoltattuk ki. De a 
végrehajtók távozása után önhatalmúlag visz-
szaköltözött. Szembeszállt tehát nemcsak a 
földbirtokos várossal, hanem a jogerős birói 
Ítélettel is. Újból kilakoltatta az ügyészség és 
hogy ne ismételhesse meg a visszaszökést, le-
szedték a tanyaház fedelét. 

— Ez a ház a város tulajdona és nekünk kö-
telességünk, hogy megvédjük az összlakosság 
érdekeit. A városnak, mint szociális testület-
nek természetesen az is a kötelességei közé 
tartozik, hogy a lehetőség határai között gon-
doskodjék arról, akit a földbirtokos város ki-
lakoltatott. Teljesítjük nii ezt a kötelességün-
ket is. A kilakoltatott bérlőt behozzuk család-
jával együtt a városba, itt szükséglakásba he-
lyezzük el, szüksegmunkát, ingyen népkony-
hai ebédet adunk neki, természetesen nem a 
végtelenségig. Ennél szociálisabban nem jár-
hatunk el. Mégis méltatlan és igazságtalan tá-
madások érik állandóan a várost. Félrevezetett 
emberek írnak támadó cikkeket teljesen alap-
talanul. Nagyon bosszant ez a dolog... 

Junius végéig nyugdíjazzák 
azokat a köztisztviselőket, 
akik kitöltették szolgálati 

idejüket 
(A Délmagyarország munkatársától.) A kö-

zelmúlt napokban olyan hirek terjedtek el Sze-
geden, hogy a bíróságoknál nagyobbarányu 
nyugdijazas várható junius elsejével. A nyug-
díjazásokkal kapcsolatban több magasrangu 
biró és ügyész nevét emlegették. A kormány 
mult évi nyugdijrendeletével kapcsolatban 
olyan intézkedések történtek, hogy a teljes 
szolgálati idejüket kitöltött tisztviselőknek be 
kell adniok a nyugdíjaztatás iránti kérvényü-
ket. A nyugdíjazási intézkedést a mult év de-
cemberében a postánál és a vasútnál végre-
hajtották; most uj rendelet érkezett a szegedi 
hivatalfőnökökhöz. A rendelet értelmében ju-
nius végéig nyugdíjazni kell mindazokat a 
tisztviselőket, akik a 35, illetve az érettségizet-
tek a 40 évi szolgálati időt betöltötték, valamint 
azokat a birákat és ügyészeket, akik a 65., il-
letve a 70 éves életkort elérték. 

A rendelet alapján minden hivatalnok ma-
ga kérheti a nyugalomba helyezést, de ha a 
tisztviselő nem kéri nyugdíjaztatását, akkor 
hivatalból küldik nyugdíjba. Az illetőknek 
május 15-ig kellett kérni nyugdíjaztatásukat, 
illetve 15-ig a hivatalfőnökök elkészítik azok 
névsorát, akik szolgálati idejüket kitöltötték. 

R fakereskedők 
a tüzifamonopólium ellen 

(A Délmagyarország munkatársától. A Ti-
szántúli Fakereskedők Egyesülete Békéscsabán 
ülést tartott és letárgyalta a tiszántúli tüzifabe-
hozatal kérdését. Szegedet a gyűlésen Vértes 
Miksa, a kereskedelmi és iparkamara alelnöke 
képviselte. Az egyesület a vidéki fakereskede-
lem és a fogyasztói érdekek megvédése céljából 
a következő határozatot hozta: 

—. A vidéki épületfa- és tüzelőanyagkereske-
dök országos egyesülete súlyos aggodalmainak 
ad kifejezést, egyrészt a román tüzifabehoza-
talnak egy érdekcsoport részére történt mono-
pólizálása, másrészt a zárt területeknek nyil-
vánított Tiszántúlra engedélyezett 20.000 va-
gon magyartermelésü tüzifaszállitási igazol-
ványainak mikénti kezelésében és szétosztásá-
ban mind a mai napig mutatkozó teljes bizony-
talanság miatt. A nagygyűlés felhatalmazza az 
egyesület vezetőségét, hogy az illetékes kor-
mányhatóságok előtt megfelelő uton való fel-
tárásával a helyzetnek feltétlenül odahasson, 
hogy egyrészt a román importtal megbízott ala-
kulat a kereskedők érdekeinek legmesszebb-
menőbb megvédésére köteleztessék, másrészt 
pedig a zárt területre engedélyezett magyar 
tüzifamennyiség szállítási igazolványainak 
szétosztása és a bejelentett kötések esetleges 
honorálása tekintetében az illetékes kormány-
hatóságok részéről az egyesület, illetve annak 
kebeléből a tiszántúli érdekeltség előzetes meg-
hallgatásával véglegeztessék. 

— Megfontolásra ajánlja a nagygyűlés a kor-
mánynak azt, hogy a Máv. által szükségelt tü-
zifakontingens terhére 5000 vagon vétessék át 
a román tüzifamennyíségből, ami által lehető-
vé válnék a tiszai zónában a magyar tűzifa na-
gyobb elhelyezése. A nagygyűlés foglalkozott 
az épületfakereskedők sérelmeivel is és megál-
lapította, hogy az importáru engedélyezésével 
kapcsolatos eljárás a szakma életérdekeinek 
szempontjából súlyos kifogásokra ad okot. 

A határozatot az egyesület elnöksége távira-
tilag közölte Fabinyi Tihamér kereskedelmi 
és K-állay Miklós földmüvelésügyi miniszterrel. 
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