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(A Délmagyarország munkatársától.) A vá-
rosházán szorgos előkészületek folynak a tör-
vényhatósági bizottsági választásokra. A vá-
lasztói névjegyzék julius 15-ig közszemlére 
van kitéve a főjegyzői hivatalban, naponkint 
számosan érdeklődnek aziránt, hogy szerepel-e 
nevük a névjegyzékben. Akik a névjegyzék 
összeállítását sereimesnek tartják, azok ezután 
már csak a közigazgatási bírósághoz fordulhat-
nak panasszal és választói jogosultságukat ok-
mányaikkal kötelesek igazolni. A közigazgatási 
biróság végérvényesen dönt a panaszokról. Az 
igazoló választmány még megvárja a legfelsőbb 
biróság döntését és csak ezután kerül sor a tör. 
vényhatósági választói névjegyzék végleges ösz. 
weallitására. 

A választási előkészületekről dr. T ó t h Béla 
polgármesterhelyettes a következőket mondot-
ta a Délmagyarország munkatársának: 

az őszi 
választásokra 
— Szeptemberben kezdődik meg a fontosabh 

munka, addigra ugyanis a városi adóhivatal 
elkészül a legtöbb adót fizető szegedi polgárok 
névjegyzékével. Számitásom szerint már októ-
ber folyamán meg is tarthatjuk a törvényható-
sági bizottság tagjainak kisorsolását. Előbb a 
virilis tagokat sorsoljuk ki, azután kerül sor a 
választott tagok megválasztására, végül pedig 
az érdekképviseleti választásokat ejtjük meg, az 
összes virilis tagokat és a póttagokat újra válasz-
szuk, továbbá az érdekképviseleti tagokat és 
a szabadon választott tagok felét. Január else-
jén már az uj törvényhatósági bizottság ül 
össze. Az esetleges fellebbezések nem gátolhat-
ják az uj törvényhatósági bizottságot munkájá-
ban, mert a törvényes rendelkezések szerint 
addig, mig a fellebbezések ügyében a közigaz-
gatási biróság végérvényesen nem dönt, az uj 
törvényhatósági bízottság gyakorolhatja jogát. 

Befejeződött 
a iondoni tanácskozás 

Bavthou »» Egy elértünk Angliával ax áUatános európai 
helyzet ügyében" 

London, julius 10. B a r t h o u francia kül-
ügyminiszter kedden délelőtt felkereste laká-
sán H e n d e r s o n t , a leszerelési értekezlet el-
nökét, akivel hosszabb megbeszélést folytatott. 
Utána a külügyminisztériumban hosszas meg-
beszélést folytatott Sir John Simon angol kül-
figyminiszten-el és Eden főpecsétőrrel. Hir sze-
rint a délelőtti megbeszélések főtárgya a lesze-
relés, valamint a kölcsönös véd- és dacszövet-
ségi szerződések ut ján elérendő biztonság kér-
dése volt. 

A külügyi hivatal a tanácskozásokról a kő-
vetkező közleményt adta ki: 

— A barátságosan folyt angol—francia meg-
beszélések, amelyek a külügyi hivatalban vé-

?;et értek, felölelték a keleteurópai kölcsönös 
tiztonság elérésére szükséges intézkedésekre 

vonatkozó francia javaslatokat, a leszerelési 
értekezlet jövőjét és az 1935. évi tengerészeti ér-
tekezlet előkészítését. A flottakérdések közeleb-
bi megvitatásának idŐDontiát még nem állapi-
tolták meg. 

Barthou délután fél 5 órakor indult el Lon-
donból. A pályaudvar perronján Eden főpe-
csétőrrel karöltve sétált a vonat indulásáig. A 
francia külügyminiszter elutazása előtt a kö-
vetkező nyilatkozatot tette a Reuter Iroda dip-
lomáciai levelezője előtt: 

— Nagyon meg vagyok elégedve azokkal a 
megbeszélésekkel, amelyeket Sir John Simon-
nal és az angol kormány képviselőivel folytat-
tam. Arra a megállapításra jutottam, hogy 
egyet értünk az általános európai helyzet te-
kintetében és ezért londoni kirándulásom 
őszinte örömmel tölt el. 

A Reuter Iroda párisi levelezőjének értesü-
lése szerint a francia diplomáciai körök őszin-
tén megvannak elégedve a francia külügymi-
niszter londoni látogatásainak eredményéivel. 
Általában ugy tudják, hogy sikerült Barthou-
nak az angol minisztereket meggyőzni, hogy az 
északkeleteurópai és a földközi tengeri kölcsö-
nös egyezmény a Népszövetség keretébe essen 
és hogy céljuk az európai béke biztosítása. 

Költözködik a rendőrség 
4 Kiss D.-palota Klauzál-téri frontjára kerül a bejelentő hivatal, 

a külföldieket ellenőrző, az autóoszlóly és az utlevéloszíály 

(A Pélmagyarország munkatársától.) Költö-
zik a rendőrségi a városi bérházból a Kiss Dá-
vid-palota elsőemeletére került több osztály és 
ezáltal megszűnik a zsúfoltság. A Délmagyar-
ország többizben jelentette már, hogy a rendőr-
ség rossz elhelyezésén ugy kíván a vidéki főka-
pitányság segíteni, hogy uj helyiségeket vesz 
bérbe. Ez nemrégiben megtörtént, a Kiss-palofca 
első emeletén több lakást vettek át. A lakók ki-
költözése után a renoválási, átalakítási munká-
latok folytak és kedden megindultak a társzeke-
rek. 

Egyelőre a bc jelent öhivatal, a külföldieket el-
lenőrző hivatal és a gépjárműosztály költözkö-
dik. A bejelentőhivatal és a külföldieket ellenőr-
ző hivataJ végre civilizált környezetbe kerül. 
Eddigi elhelyezése miatt sok panasz merült fel. 
A külföldieknek rozoga lépcsőkön, szennyes ud-
varon kellett kereszt ülhaladmi ok, hogy a hiva-
talhoz jussanak. 

A bejelentőMvata! átköltöztetése adja a leg-
nagyobb munkát Ezer és ezer dossziét, kartoté-
kot, kdl átszállítani a szállítás a legnagyobb 

figyelmet kívánja, mert egy kis zavair már hó-
napokig tartó munkát okozhat. Ide, az elsőeme-
letre kerül a gépjárműosztály is és melleitte 
nyer eihelyezést az erkölcsi bizonyítványok ki-
állításával foglalkozó hivatal is. Aimig az át-
költözés tneg nem történik, ezek a hivatalok 
nem működhetnek, de egy-két nap alatt hely-
reáll a régi rend és a hivatalok fogadtatják a 
feleket. Átköltözik a Kiss Dávid-palotába dr. 
Jugovits István rendőrfőtanáosos is, a közigaz-
gatási osztály vezetője. 

Körülbelül augusztusban kerül sor azútlevél-
osztály áthelyezésére. Az útlevél-osztály szá-
mára kibérelt helyiségben egyelőire még lakók 
vannak, ezek a lakások osak augusztusban sza-
badulnak fel. Ekkor költözik ide a rendőri kihá-
gást osztály is és ezzel a hivatalok átcsoporto-
sítása hefeieződik. A detektívek felkerülnek a 
városháza földszinti szobáiba. a büntetőbirók ie-
lenlegi helyiségeibe, ősszel már heiyreálJ az 
uj rend, a rendőrség egyes osztályai az eddigi 
szétszórt állapotból rendezettebb viszonyok kö-
zé kerülnek, — addig is, ameddig a rendőr-_ségi palotátnem énitik « , 
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Gergely MiUlósné Reiizee JWce ; 
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Nagy választék bel- és külföldi illat-
szerekben, 

p i p e r e és háztartási c ikkekben. 

Szolid árah! Figyelmes kiszolgálás? 

Dollfuss 
Párlsba utazik 

Berlin, julius 10. A Német Távirati Iroda pá-) 
risi jelentése szerint francia körökben lehetsé-i 
gesnek tartják, hogy D o l l f u s s szövetségi 
kancellár e hó végén Párisban látogatást tesz, 

Bécsből jelentik: Politikai körökben az a hír 
terjedt el, hogy a Dollfuss-kormányt részben 
uj já, részben átszervezik elsősorban azzal, hogy 
S u m i , az agrárszövetség volt minisztere is-
mét belép a kormányba. Változás áll be hirek 
szerint a honvédelmi minisztérium élén is. 

Marschall Ferenc: 
aiiamtitKar 

Budapest, julius 10. Az MTI. jelenti: A kor-í 
mányzó a földművelésügyi miniszter előteru 
jesztésére M a r s c h a l l Ferenc dr. gazdasági 
főtanácsos-országgyűlési képviselőt, államtibi 
kárrá kinevezte. 

Dr. Marschall Ferenc egyetemi tanulmányai-
nak befejezése után a Magyar Gazda Szövetség 
kötelékébe lépett, kapcsolatba került a háború 
előtti nagy agrármozgalmak vezetőivel és igei* 
tevékeny részt vett a gazdatársadalom és a szö-t 
vetkezeti szervezkedés munkájában. Az agrár-* 
publicisztikának is munkása volt. Sokoldalú 
tudásával felkeltette az akkori földművelés-* 
ügyi miniszternek, Serényi Béla gróf figyelmét,' 
akinek meghívására 1911-ben a földmüvelés-, 
ügyi minisztérium szolgálatába lépett. A világ-
háború kitörésével a harctérre került és 1917* 
ben vehette fel újra agrárirányu tevékenysé-
gét. amikor a közellátás irányitásánál jutott 
szerephez. 1920-ban a Falu Szövetség igazgató-i 
jává választották meg. 1923-ban a törvényes 
mezőgazdasági érdekképviseletek megalkotá-i 
sakor az országos mezőgazdasági kamara he-* 
lyettes igazgatója volt. A képviselőháznak 1923 
óta a földmüvelésügyi tárca költségvetési és 
kormányjavaslatainak előadója. 

BELVÁROSI M O TL 1 
Utolsó nap Utolsó nap 

Szenzációs magyar esték! 1516 cigányzenekisé-
rettel. — Az utóbbi idők három legnagyobb 

sikerű magyar tárgyu filmje: 

Wuar rapszódia 
W I L L Y FRITSCH és DITA PARLO főszerep-

lésével. 

Sárqa liliom 
B Í R Ó L A J O S világhirü regénye 

Maros vize 
Frenetikus magyar siker 
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