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A szegedi 
képviselők 
üdvözlése 

(A Détmaggarország munkatársától.) A Szegei. 
Kereskedők Szövetsége nagytanács ülésének Im -
tározatából Szeged város megválasztott ország-
gyűlési képviselőit levélbem üdlvözölte. Gömbös 
Gynla miniszterelnokiiö«: a követkewi levelet küld-
ték. 

Vüée 

fiöuiW» Gyula 

» Mr. BÉmszterelnök úrhoz: 
Engedje meg Nagyméltóságod, hogy Szeged 
országgyűlési képviselőjévé történt megvá-

lasztása alkalmából a Szegedi Kereskedők Szö-
vetsége nevében tiszteletteljesen üdvözöljük. Nagy-
méltóságod előtt feleslege® hangsúlyoznunk, hogy 
Szeged városa a trianoni szerződés folytán ki 
reskedelmi és ipart szempontokból mil\J óriási 
veszteséget szenvedett. Éppen ezért Szeged városi 
önmagát tisztelte meg ajskor. amikor Nagyméltó-
ságod személyében Szeged város egyik ország-
gyűlési képviselőjét megválasztotta. Mély tisztele (-
tel kérjük Nagyméltóságodat hogy az országos 
kérdések életbevágóan fontos érdekeinek munká-
latai keretében az annyira megpróbált Szeged 

városát különös gondozásban részesíteni kegyes-
kedjék. Ehhez a munkához kérjük Isten áldását 
és Nagyméltóságod töretlen és célirányos kitar-
tását. Fogadja Nagyméltóságod szövetségünk 
mindé» egyes tagja nevében is őszinte üdvözlé-
sünk megnyilatkozását. 

Dr. vitéz 

Shvov Kálmán 

ny. altábornagy ezt a levelet kapta: 
— A Szegedi Kereskedők Szövetsége nevében 

tisztelettel üdvözöljük Nagyméltóságodul abból az 
alkalomból, hogy Szeged város egyik országgyű-
lési képviselőjévé megválasztotta. A hála érzése 
nem tartozik a mai kor erényei közé. Éppen ez-
ért Szeged polgársága magát tisztelte meg akkor, 
amidőn Nagyméltóságodat a város egyik ország-
gyűlési képviselőjévé választotta. Szeged polgársá-
ga tudja mit köszönhet Nagyméltóságodinak azért 
a munkájáért, melyet akkor végzett, amidőn a vá-
róé békéjét a különböző irányú felforgatás veszé-
lye fenyegette és Nagyméltóságod szilárdul kitar-
tott őrhelyén, egyedül a lelkiismerete diktálta 
parancsot követve. Nagyraéttóságod érdeklődési 
körét ennek a városnak minden rendű és iránvu 
törekvésére kiterjesztette, ha azt helyesnek és cél-
irányosnak ismerte fel. szokott erélyével kész-
séggel állott ennek a szolgálatába, mely magában 
véve is biztosította a cél sikerét. Mi szegedi ke-
rosikedők, meg vagyunk győződve, hogy Nagymél-
Ióságodban, aki ennek az osztálynak törekvéseit 
érdeklődését és jóindulatát a k. i\ ..Kedöi törekvé-
lőjére találtunk. Kérjük Nagyntéltóságodat, hogy 
érdeklődéséit és jóindulatát a kereskedői tőre-kéré-
sek iránt továbbra is megőrizni mél' -rtassék. 
Szivból kívánjuk, hogy közhasznú működését Isten 
áldása kisérje. Fogadja Nagyméltóságod őszinte 
nagyrabecsülésünk és kiváló tiszteletűnk kifeje-
zését. 

Rassay Károlynak 
ezt a levelet küldte a szövetség: 

— A Szegedi Kereskedők Szövetsége nevében 
őszinte tisztelettel üdvözöljük Méltóságodat abból 
az alkalomból, hogy Szeged város országgyűlési 
képviseltjévé újból megválasztotta. Méltóságod 
előtt felesleges hangsúlyoznunk, hogy Szeged ke-
reskedelmét és iparát mennyire sújtotta a tria-
noni szerződés, mely a várost hi nte.rl andj ától 
fosztotta pieg- Hisszük és reméljük, hogy Méltó-
ságod; miként a múltban, a jövőben is kül' 5s 
gondjába fog.ia részesíteni Szeged kereskedelme t 
és iparát. Közhasznú munkájához Isten áldását is 
Méltóságod tórV •' W h r " - * ' v/--"1 
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Gáspár lllalszertárban, 
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Tavaszi cipőujdonságaink 
minőségben, árban vexeinek. 

Óriási választék minden sxinben és kivitelben. 

HA-HA cipőáruház. 
Szegeti, Kelemen u . 42. 

Őszre uj igazgatót kap 
a kultúrpalota 

A múzeumi bizottság megkezdte az elavult szabályrendelet 
módosításának tárgyalását 

(A Délmagyar ország munkatársától.) A mú-
zeum és könyvtárbizottság tagjait csütörtökön 
délelőttre értekezletre hívta egybe dr. Pálfg Jó-
zsef polgármester. Az ülésen a 27 esztendővel ez-
előtt alkotott könyvtári és muzeumi szabályzat 
módosításáról tárgyaltak, mert a szabályrendelet 
legnagyobbrészben már elavult és néhány pontján 
kivül gyakorlatilag már egyáltalán ;iem alkal-
mazható. 

Mielőtt j bizottság a szabályrendelet módosí-
tásáról tárgyalt volna. dr. Meskó Zoltán a mú-
zeum igazgatói állás betöltésére tett javaslatot ¿s 
indítványozta, hogy az állásra mielőbb hirdessen 
pályázatot a város. 

Az elnöklő Pálfy polgármester válaszában 1 ">ng-
suiyozta, hogy a muzeumigazgatói állás betölté-
sének szükségességét maga is elismeri és nemré-
giben felhatalmazást is kért a belügyminisztertói 
a pálvázat meghirdetésére. A felhatalmazás azon-
ban még nem érkezett meg, mert a pályázat ki-
írása előtt módosítom kell a muzeum szervezeti 
szabályzatát. A régi szabályzat szerint a múzeum 
igazgatóját a tanács választotta meg. A pob;' •-
mester v é l e v > ' * szerint a tanács helyett me t 
a kisgyűlés illetékes « muzenrrrigazgató nie; vá-

lasztására. Előbb azonban a múzeumi : hálóza-
tot kell a viszonyoknak megfelelően módosítani >6 
ha a módosítást jóváhagyja a belügyminiszter, 
akkor sor kerülhet az igazgatói állás be' " ' sére. 
A polgármester kijelentette. 1 >gy a város ható-
sága sürgetni fogja a módosított muzeumi sza-
bályrendelet miniszteri jóváhagyását és remél-
hető, hogy az ősz folyamán már sor kerülhet n 
múzeumigazgató megválasztására. 

Tárgyalt a bizottság a kultúrpalota épületének 
tatarozásáról is- A polgármester utasítani fogja :< 
mérnöki hivatalt, hogy készítsen költségvetést a 
tatarozáshoz és ha sikerv1 fedezetet találni a ja ' 
vitási munkálatokra, akkor még a nyár fnhjarmin 
renábehozzák a muzeum épüki ". 

A muzeumi és könyvtárbizottság e-után a sza-
bályrendelet módosításáról tárgyait. Pontról-
pontra foglalkozott a szabályzattal és di. Szabii) 
József, dr. Tonelli Sándor. Pásztor ózseí. C í. 
Sebestyén Károly, dr. Meskó Zoltán, Olejnyik 
József ajánlott különféle módfositásol it. amelye-
ket a bizottság elfogadott A szabályzat módosi 
tásáról még szombaton délelőtt is tárgj.il a bi-
zottság, mert a csütörtöki ülésen nem végezhet-
tek az anyaggal. 

Szegedi építész 
kapott megbízást az uj OTI~székház 

megtervezésére 
Még ebben az évben tető alá kerül az uj épület — Meg-
történt a döntés az OTI szegedi székházának építése 

ügyében 

(A Délmagyarország munkatársától.) Az el-
múlt hetekben többizben foglalkoztunk már 
az OTI szegedi székházépítésének ügyével és rá -
mutatunk mindazokra a körülményekre, ame-
lyek ennek az építésnek a szükségességét indo-
kolják. Mint értesülünk, a kérdés most a vég-
leges elintézés stádiumába jutott, amennyiben 

az OTI budapesti elnöksége tegnapi 
ülésén döntött a pályázatok ügyé-
ben és kiadta a megbízást a részle-

tes tervek elkészítésére. 

A múlt évben hozott határozat alapján az OTI 
elnöksége hét építészt szólított fei szükebbkörfi 
pályázatra és meghízta óket azzal, hogy a je-
lenlegi székház épülete mellett levő tel-
ken az u j székház tervét készítsék 
el. A kiírás szerint az u j szék-
házban, amely a rég? épülettel összekap-
csolódik, helyezendők el az orvosi rendelő in-
tézetek. várótermek és hivatalos helyiségek, 
mig a mostani székház első és második emelete 
lakásokká alakítandó á t 

A tegnapi ülés a szűkebb pályázatni benyúj -
tott tervek közül elsősorban kettőt tartott a ki-
vitelre leginkább alkalmasnak és pedig 

Várna! Marienne szegedi építészét 
és Gyenes budapesti építőmérnökéi. 

Aé elnöki tanács megállapítása szerint V á r -

nai Marienne tervének az alaprajzi megnldúsa 
a legmegfelelőbb, amennyiben az orvosi rende-
lők és várótermek elrendezése a legpraktiku-

Széchenqi Mozi Szombaton 

est« 7 és 9 órakor 

llloronzel herceg 
B r i g i t t e H e l m . 

Belvárosi Mozi íSzom baton 

este 7 és 9 órától 

E z a villa' 
eladó 
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