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Csökkent a szegedi 
választópolgárok száma 

központi választmány összeállította és közszemlére teszi 
a szegedi országgyűlési képviselőválasztók névjegyzékét 

{'A Délmagyarország munkatársá-
tól) A központi választmány szom-
bátoű délelőtt tartotta a városházán 
(tr. Tóth Béla helyettes polgármes-
ter elnöklésével rendes ülését. A vá-
lasztmány ezen e% ülésen vizsgálta 
meg az 1943. évi országgyűlési kép-
viselővélasztól névjegyzéktervezet 
ellen benyújtott felszólalásokat s 
azoknak jogosultságát, akik ebben 
az évben 'érték el a választópolgári 
jogosultságot adó korhatárt. A fő 
jegyzői hivatal megállapítása sze-
rint ezt az életkort 1543-an érték el. 
A központi választmány ezek közül 
iOS-nah állapította meg jogosultsá-
gát • elrendelte ezeknek felvételét 
a választói névjegyzékbe. Ezenkívül 
72 jelentkező kérte felvételét a név-
jegyzékbe s a központi választmány 
a kérelmezők személyi adatait meg-
vizsgálva 53 személy felvételét, ren-
delte el. 

A névjegyzéktervezet április 15 
tői 3<Mg közszemlére volt kitéve s a 
tervezet ellen ez alatt aa idő alatt 
részben felvétel, részben kihagyás 
miatt 83 felszólalás érkezett be. A 
felszólalók közül négyen u névjegy 
iékből való kihagyásukat kérték 
életkörülményeiknek megváltozása 
'elköltözés, katonáskodás stb.) mi-
att A felszólalások megvizsgálása 
után a polgármester azt javasolta, 
Hogy a 83 felszólaló közül 81-et ve-
gyen fel a választmány a névjegy-
séhbe, mert ezeknek a jogosultsága 
* bemutatott okmányok alapján két-
ségenWvü! megállapítható. A köz-
ponti választmány a főjegyzői hi-
vatal által Összeállított és a polgár-
mestef által előterjesztett ideigle-
nes névjegyzéktervezetet átvizsgálta 
§ a felszólalások az nj jogosultsá-
gok megvizsgálása után ugy határo-
-mt„ Kegy a jövő évi névjegyzékbe 
M4 egyént vess fel, viszont 602-t ki-
Kagy, 531-et azért, mert jogosultsá-
gukat nem igazolták. 32-t pedig 
azért, mert jogosultságukat külön-
böző okokból, például jogerős Ítélet 
folytán elvesztették, négyen nedig 
elköltöztek Szegedről 

'A központi választmány ezek után 
ŐsSüe'álllfötta a jövő évi országgyű-
lési RpvieelőválasztM névjegyzé-
ket, amelyben 98-287 választó szere-
pel. Tekintettel arra. Hogy az idei 
országgyűlési képviselő vél s«zfó! 
névjegyzékben 33.375 név van. meg-
állapítható, hogy o jövő évi név-
jegyzékben szereplő választópolgá-
rok száma az ideinél 88 at kövesebb. 
A névjegyzék összeállítása ntán a 
központi választmány elhatározta, 
hogy a névjegyzéket megküldi a 
polgármesternek, valamint a járás-
bíróságnak 8 elrendelte, hogy ngv 
a városházán, mint a járásbíróságon 
augusztus 3-től 80-ie közszemlére te-
gyék azt fei. Ezzel kapcsolatban «« 
érdekelt választópolgárokat hirdet-
ményben tájékoztatja majd a város 
s már most közli, hogy a névjegy-
zékből való kihagyás miatt mínusz-

tűs 31-ig lehet panaszt benyújtani 
a közigazgatási bírósághoz s eze-
ket a panaszokat a központi vá-
lasztmány elnökéhez kell benyúj-

tani. A panaszokat a központi r'b-
lasztmány felterjeszti a közigazga-
tási bírósághoz s azoknak elbírálá-
sa után a jövő évre most összeállí-
tott országgyűlési kép viselő válasz-
tól névjegyzék jogerőssé válik. A 
végleges névjegyzéknek egy példá-
nyát a polgármester, egy példá-
nyát a rangidős szegedi közjegyző, 
egy példányt pedig a városi levél-
tár fogja megőrizni. 

Az államosított munkaközvetítés 
Kedden Szegedre érkezik a munkaközvetítés államosításával meg-

bízott minisztériumi főtisztviselő 

(A Délmagyarország munkatársá-
tól) A munkaközvetítő hivatalok 
államositásának ügye közel két esz-
tendő óta napirenden szereplő kér-
dés. Ezzel kapcsolatban az előké-
születek ideje alatt számos hivata 
los nyilatkozat hangzott el és köz-
lemény látott napvilágot, amelyek 
bőségesen kifejtetek. Hogy miért 
van szükség a munkaközvetítés intéz-
ményének korszerűsítésére. Az indo-
kok között a legfontosabb ai, hogy 
illetékes tényezők a mai társadalmi, 
szoaiális, gazdasági és munkaviszo-
nyok mellett megengedhetetlennek 
tart ják, hogy a munkakeresők és 
munkaadók a különböző jellegű és 
szervezetű mnnkaközvetiő Irodák, 
hivatalok és intézmények egymástól 
lényegesen eltérő közvetítő rendsze-
rében a bizonytalanságnak legyetek 
kiszolgáltatva. Szükségesnek tart ják 
hogy ezen a téren központi irányí-
tás mellett országszerte egységesen 
működő munkaközvetítő hivatalok 
teremtsenek munkalehetőségeket a 
munkavállalóknak s biztosíthassa-
nak munkáskezeket a munkaadók-
nak. Ebben az elgondolásban bonta-
kozik kí az egységes állami munka-
közvetítés intézménye, ami megva-
lósulás esetén természetszerűleg az-
zal a következménnyel járna, Hogy 
mindenntemfi magán vállalkozási, j 
egyesitlefl, szervezeti, testületi é« 
hatósági mnnkaközvetitő intézmény 
automatikusan megszűnne. 

pontokkal rendelkező vidéki szerve-
zeteket. Valószínűnek tartják, hogy 
ezeknek a területeknek területe azo-
nos lesz a kereskedelmi ós iparka-
marák működési területével. 

A mnnkaközvetitő hivata'"k á"a-
mositásának előkészítésével dr. 
Qortvay György miniszteri taná-
csost, az állami munkaközvetítő hi-
vatal kiváló szociálpolitikáé igazga-
tóját bizták meg illetékes helyen. 
Dr. Qortvay György dr Szarka 
Gyula munkaügyi titkár társaiégá-
ban kedden Szegedre érkezik, hogy 
az államosítás ügyében tárgyalóso-
kat folytasson a város polgármeste-
rével .Gortvay miniszteri tanácsos 
szegedi tartózkodása során megte-
kinti a városi Hatósági Mnnkaköz-
vetitő Hivatalt és felkeresi a mun-
kaközvetítéssel foglalkozó szegedi 
szervezeteket, testületeket és egye-
sitleteket is. 

Szabászod, 
cipészmunkások és £iu-
tanoncok 

{elvétetnek.. SZEGEDI CIPÉSZ-
IPARI SZÖVETKEZET, Kos-

suth Lajos sugárút 34. 360 

Az u j rendszerre való áttérés elő-
készületeit irányító kormányhafó-
sági szervók az elmnlt időkben több. 
ízben behatóan tanulmányozták a 
szegedi Hatósági Mnnkaköevetitb 
Hivatal intézményét s a készülő tör-
vényjavaslat alapelveinek nagv ré-
sze a szegedi VATOSÍ hatósági mnn-
kaközvetitő Hivatal kitűnő eredmé-
nyű működésének eredményeit ve-
szi figyelembe. Az előkészítő mun-
kálatok gyors ütemben folynak « 
legutóbb Kállay Miklós rainbzio"-
elnők bejelentette. Hogy a murks-
kösrvetités államosítására vonatko"• 
törvénytervezetet legkésőbb az <*•<• 
folyamán a törvényhozás elé krrii. 
Értesülésünk szerint * terv as. hnry 
a nagyobb szervezetű és eddig le ki 
elégítő eredménnyel működő ható-
sági munkaközvetítő HirntaloV-H 
mint példán! slsősorban s szeged" 
államosításkor átveszik at állam' 
szervezetbe, illetőleg ezek köré épí-
t ik majd ki as egye* körül*4' V-ty 
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Rendeletek 
a hivatalos lapban 
Budapest, julius 25. A hivatalos lap 

vasárnapi száma közli a közellátás 
ügyi miniszter rendeleiét arról, hogy 
hatóságilag kijelölt lisztnagykeresko-
dők (elosztók) kötelesek örleménvrak-
tárkönwüket 1942. évi julius 26 án 24 
órakor fennállt állapotnak megfelelő-
en lezárni. A hatóságilag kijelölt liszt-
nagvkereskedfik (elosztók) kötelesek a 
telephelyük szerint illetékes forgalmi 
adóhivatalnak 1942. évi augusztus 5-ig 
lis/.tfajtánkint részletezve bejelenteni 
a búzadarából, nullásüsztekböl egysé 
ges huzakenvér-Hszthő! és egységes 
rozslisztből 1942. évi julius 26-árt 24 
órakor meglévő készletüket, továbbá 
1942 julius 26-án 24 óra előtt • mal-
mok által feladott és esak arután ér-
ve/olt azt a lisztmennviséget. amelyet 
a malmok a megállapított áron szá-
moltak el A rendelni kihirdetése nap-
ián tép életbe. 

A Budapesti Közlöny vasárnapi 
számában megjelent s kereskedelmi és 
közlekedésügyi miniszter rendelete a 
könyvkereskedők tankönyvvel való el-
látásának szabályozásáról. A rende-
let szerint kereskedő tankönyvet kizá-
rólag olyan kereskedő részére 
Ciiltnthat ki. aki az erre a eélra elő-
irt névjegyzékbe fel van véve. kivéve 
< közvetlen fogyasztó részére való 
ladást V rendelet rész 

hogy a kereskedelmi ** 
4)1*1 HgictelÜUtndé i. -iu|iyz4kb* va,ó 
felvételt kik é« k o a w Ehetik 

»' ••lesen előírja 
iparkamarák 

Elfogták a domaszéki vílfák 
fosztogatóit 

(A Délmagyarország munkatársi-
tól) A rendőrség éhofsége az igái' 
ságszolgáltatás kezére juttatta * 
domaszéki villák fosztogatóit. Már 
a mult év decemberében több 'doma-
széki lakos jelentette, hogy isme-
retlen tettesek behatoltak a bezár* 
lakásaikba és minden elmozdítható 
értéket elemeltek. A betörések » 
téli hónapokban folytatódtak, t 1 ' 
vasz elején pedig már valósággá* 
napirenden voltak a botörések Go" 
maszéken. A károsultak között töb-
ben voltak olyanok, akiket űlönbö-
ző időpontokban kétszer-háromszor 
is meglátogattak. 

A rendőrség figyelni kezdte 8 

villák környékét, a betörők azon-
ban megneszelhették a dolgot, már* 
május óta több villafosztogalá0 

nem fordult elő. Pá r nappal ezelőtt 
az alsótanyyaí lovas rendőrőrsnek 
feltűnt több gyanúsan viselkedő 
fiatalember. Nyomozni kezdtek utá-
nuk, majd, amikor bizonyos terhelő 
adatok jutottak a birtokukba, H0" 
kisérték a gyanúsítottakat és val-
latóra fogták őket. 

Kihallgatásuk 
során kiderült, hogy valamennyi 
domaszéki villab'etörés az ő lelkiis-
meretüket terheli. Beismerték 
is. hogy rengeteg ruhaneműt, ház-
tartási cikket, élelmiszert és beren-
dezési tárgyat lopkodtak össze.*'* 
elmnlt hónapok alatt és ezeknek: 
Esak egyreszét értékesítették- A 
zsákmány másik részét meg 
lállák a betöTŐk szállásain padlá-
son. pincében elrejtve. A sok ff8*" 
d a sági és háztartási eszközön kivi" 
sok ruhaneműt, ezüst evőeszközü-
ket találtak a nyomozók az össze-
lopkodott holmi között, még nég?' 
lámpás rádiókészülék is akadt • 
zsákmányban. 

A rendőrség a zsákmányt lefoff-
Inlta és a beidézett károsultak kö-
zül eddig Kopasz Ferenc, KqhamA 
Rezső. dr. Vajas István és dr. Vavf 
Nándor Ismertek rá a. 

bűnjelekbe* 
a saját holmijaikra, amelyeket hó-
napokkal ezelőtt lopott el tőlük" 
négytagú bűnszövetkezete 

A beismerésben levő v á d l o t t a k ' 0 * 

névszerint Szélpál Antalt. S W j 
Ferencet, i f jabb Szélpál István^ 0 

Székos Józsefet a rendőrség elő*0 

tes letartóztatásba Helyezető és 
bűnügyi vizsgálat befejezése TB^ 
valamennyiőjüket átadják 
ügyészségnek. 

Német-magyar 
uszómérközés 

Hannover, julius 25. Szomb®!^ 
kr/dték meg a hannoveri uszoegT ̂  
kétnapos nemzetközi jubileumi 
versenyét. A verseny első 
uétnel Seh rödernek sikerül visszaV-. 
nia e 100 méteres gvoruszásban a , 
gyár Elemérinek a legutóbbi r c r e , s . 
gért. Eredménvek: 100 m gyorsúszó . 
1. Schröder fKiel) 1:01.5, 2. Élem^ 
(Magyarország) 1:02.1. 3. Tátos " 
gvarország) 1:02.1, 400 m y 
1. Tálos 50017, 2. Lchmann 5:10.8. -
.Végházi 5:11.2. 4. Laskovszky 3:1'-
200 m mellúszás: 1. Kllnge 2(43™-. 
Szegedi 2:50.7. 3. Temke 
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