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5700-al csökkentették 
a szegedi választók számát 

Augusztus végéig közszemlére telték ki a választók jegyzékéi 

(A Délmagyarország munkatársától.) Csü-
törtökön Szeged belterületén legnagyobbrészt 
mindenütt kikézbesitették u háztulajdono-
soknak azt a kimutatást, amely azok neveit 
larlalniazza, akik abban a házban választói 
jogosultsággal birnak A házak kapual jában 
augusztus 21. és 31. közölt közszemlére kell 
kilenni ezt a jegyzéket, igen sok helyen ki-
függesztették urár csütörtökön. 

Az u j névjegyzéken, a régivel szemben, meg-
jelölik a paragrafust is, amelynek alapján az 
illető választói jogosultságát megállapították-
A névjegyzékbe 39-705 választót vettek fel. 
ami 5700-zal kevesebb, mint amennyi a régi 
válaszlói névjegyzékben szerepelt. 

A mostani jegyzék egyelőre ideiglenesnek 
tekinthető,. a névjegyzékből való jogosulatlan 
kihagyás, vagv felvétel miatt felszólamlásnak 
van lielye. ezért a névjegyzéket augusztus 21. 
és 31. között közszemlére teszik ki a városhá-
zán. valamint a járásbíróságon, ahol a lelics 
névjegyzék bárki állal niegiekinlhető. A fel-

szólamlásokat a központi választmányhoz kell 
küldeni, amely rövidesen dönt. Szeptember 
5-ig közszemlére teszik ki a felszólamláso-
kat is. 

A belügyminiszter 35 szavazókörzetet álla-
pított meg Szegedre- A törvény szerint egy 
szavazókörzetben nem lehet ezernél több os 
000-nál kevesebb választó. Minthogy ilyen kö-
rülmények közölt Szeged választói nem fé. 
bele a 35 szavazókörzetbe, a város kérte a mi-
nisztert, bogy emelje fel 42-re a szavazókör-
zetek szániái, amint ez azelőtt is volt. A bel-
ügyminiszter a kérést teljesítette. 

Az u j válaszlói törvény végrehajtásaként 
bátra van még a szavazókörzetek beosztása. 
H ir szerint bizalmas tárgyalások kezdődtek a 
régi körzetek beosztásának megváltoztatására. 
A városházán elleneznek minden változást, 
mert a régi beosztás jól bevált- Véglegesen a 
központi választmány fogja eldönteni a Kör-
zetek beosztását 

Súlyos takarmányhiány 
lépett fel az 
állatjárvány miatt 

Azonnali hatállyal felfüggesztették a takarmányszállítási tilalmat 

(A Délmagyarország munkatársától .) Jelen-
tettük. hogy a járványos száj- és körömfájás 
miatt különböző nehézségek merültek fel a 
jószágtarló gazdák körében, néhány nappal 
ezelőtt a polgármesternél egy tanyai küldött-
ség mutatott rá arra a súlyos helyzetre, amely 
a jószágok takarmányozása szempont iából mu-
tatkozik. 

Szeged lóál lományának legnagyobb része a 
városban van, ezek takarmányszükségletet a 
tanyáról hozzák be. A száj- ' és körömfájás 
miatt azonban semmiféle takarmányt ncm volt 
szabad a zár alá helyezett kerületekből elszál-
lttal i, hatósági őrök leszedtek mii iüen takar-
mányt a kocsiról, nehogy a járványt tovább 
terjesszék A szegedi piacra ennek következté-
ben nem h betett takarmányt behozni a tanyá-
ról, a városban nagy takarmányhiány lépett 
fel. A takarmány rohamosan drágult, 5—6 
pengőről 25 pengőre szökött fel az ára mázsán-
kint, amit a fuvarosok nem tudtak megfizetni, 
ugy, hogy valósággal éheztek az állatok a sú-
lyos intézkedések miatt. 

A város hatósága az állategészségügyi ha-
tóság véleményének meghallgatása alapján 
most szabaddá telte » takarmányszáll itás for-
gdmá'- ügy Alsótanyáról, mint Feisőtaiiyáről 
szabad Sngedre takarmányt szá Ili inni, mint-
hogy a városban is fellépett a járványos be-
tegség, csupán Szegedről Felsőtanyára nem 
lehet kivinni ál la teleséget, mivel Felsőtanya 
még fertőzésmentes lerület 

A pénteki hetipiacra már behozható a tanyá-
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A kölcsönkéri kastély 
Pompás niagyar vígjáték Tolnay, Turay, Raj-
íay, Kabos. Ezt megelőzi: 

N a p l e m e n t e e l ő f " 
-ffauplmnnn drámája. Fél 5, 7 és '410 órakor 

ról takarmány, a hatóságok azonnali hatály-
lyal felfüggesztették a forgalmi korlátozást. 

A tápéi tejesasszonyok a hatóságokhoz ér-
kezett jelcnicsek szerint érdekes taktikával 
játszák ki a szigora intézkedésekel. Tápén 
annyira el van terjedve a járvány, hogy majd 
minden háznál van beteg állat. A hatósági 
rendelkezések szerint Tápéról csak felforralt 
állapotban volna szabad tejet közfogyasztásra 
szállítani. A gazdáknak nagy terhel jelent a 
nagymennyiségű tej otthon való felforralása 
és ezért, hogy a hatósági őrök éberségét ki-
játszók, az esti órákban, a sötétség leple alatt 
csónakokon jutnak 1k> a Tiszán a városba, igy 
megkerülik azt a helyet, aliol az őrök fel-
ügyelnek a rendelkezések betartására. 

Csanádmegyében 
megálliíoflák a szál- és köröm-

fájás terjedéséi 

Makóról jelenti a Délmagyarország tudósí-
tója: Csanádmegyében pár héttel ezelőtt Uj-
szenliván községben nyolc udvarban konsta-
tálták a ragadós száj- és körömfájás fellépé-
sét. Az idejében és teljes szigorral foganatosí-
tott óvintézkedések és védőollósok teljes ered-
ménnyel jártak, mert a veszedelmes állatbe-
tegség az első nyolc udvaron kivül másutt se-
hol nem jelentkezett, ugy, hogy a napokban az 
ujszentiváni állategészségügyi zárlatot már 
fcí is old ják. --j 

A kormányzó 
Japán kitüntetése 

Budapest, augusztus 18. Magyarország kor-
mányzója csütörtökön délben 12 órakor ünne-
pélyes kihallgatáson fogadta H a j i m c M a t-
s u m i y a japán rendkivüli követ, meghatal-
mazott minisztert, aki ezalkalotnmal benyúj-
totta megbizó levelét, valamint előzőleg vissza-
hívó levelét. Az üdvözlő és válaszbeszédek el-
hangzása után az u j japán követ a császár 
megbízásából átnyújtotta a kormányzónak a 
legmugasabb Krizantém rendet. 
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Augusztus 30-án 
folytatják a permanens 

minisztertanácsot 
Budapest, augusztus 18. A tegnapi minisz-

tertanács délután fél öt órakor kezdődött és 
hajna l i fél négy órakor fejeződött be. A tizen-
egyórás tanácskozáson, amelyet csak rövid 
féiórás vacsoraszünet szakilotl meg, földbii-
tokpolitikai, szociálpolitikai cs hitelügyi kér-
désekkel foglalkozott a minisztertanács. Ezzel 
a sorozatos -minisztertanács tárgysorozata meg 
ncm merült ki. A kereskedelmi cs a kultusz-
tárca körcbc vágó problémát kell megvitatni a 
minisztertanácsnak cs az őszi programhoz tar-
tozó több alapelvben kell még döntenie. 

Ugy határoztak, bogy- a tanácskozásoknak 
csak az első részlete zárult le a hatnapos ta-
nácskozással. A most következő ünnepségek, 
ma jd a miniszterelnök, a külügyminiszter és a 
honvédelmi miniszter németországi látogatása 
miatt tiz napig szünetel a minisztertanács és 
augusztus 30-án és 31-én u jabb kétnapos meg-
beszélésen tárgyalják lc a még hátralevő prob-
lémákat. Igy az eredetileg négy napra terve-
zett minisztertanács nyolc napig fog tartani. 

Oz idegenben született 
magyarokról tárgyalt 

a magyarok 
világkongresszusa 

budapest f augusztus 18. Csütörtök délelőtt 
folytatták a magyarok második világkongresz-
szusáttak értekezletét a Vigadó nagytermében. 
Az ülés megnyitása előtt minden külföldi ma-
gyar aláírta a Magyarok Világszövetségének 
alapifó ivét-

Az ülést, amelynek tárgya a második, har-
madik és negyedik generáció kérdése, bárö 
Percnyi Zsigmond ebiök nyitotta meg. 

Borsy Kerekes György. a z amerikai magyar 
református egyesület főtitkára kifejtette azo-
kat, a magyarság szempontjából óriági jelen-
tőségű kérdéseket, amelyek a i n a má r ide-
genbon született második, ha r m a d ik cg ne-
gyedik generációnak az óhazához való csato-
lását célozzák. Első cg legfontosabb problé-
mánk — mondta —, hogy megtartsuk idegen-
be szakadt magyar testvéreinké 1 a magyar 
nyelv szempontjából, dc«, mindenekelőtt érzés-
ben és gondolkozásban mindannyiuknak ma-
gyantak kell le«mi- Nevelésük nincs a kezünk-
ben S igy. hogv a tradicióhiányt pótolni tud-
juk, ide kell őket. hozni minél nagyobb szám-
ban a forráshoz, hogy a z ősök erejétől meg-
ittasodva rádöbbenjenek hivatásukra, ame'y 
ncm kevesebb, m in t az örökre eljegyzettség 
á m a gya r gondolattal, tehát szolgálata á ma-
gyar világügynek. 

Indítványt tett, hogy a külföldi magyar 
egyesületek tegyék lehetővé a z idegenbe sza-
kadt magyaroknak mindi nagyobb számba 
vájó hazajövetelét ég ebben a uyagi ' ag a Ma-
gyarok Világszövetségének is 6egttségére kell 
lennie. 

A kérdéshez a különböző küldöttségek ve-
Zetöi szóltak hozzá, ma j d a z ülés áttért a 

Magyarok Világszövetsége alaptíZabálY'crVe-
zetétiek megvitatásár-a-


