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Mikor kezdik meg 
az OTI-székház építését: 
az ősszel vagy márciusban 
Shvoy Kálmán altábornagy, képviselő tárgyalásai sze-
gedi problémákról 

Vitéz dr-, Shvoy Kiírnám ny- altábornlagy. or-
szággyűlési képviselő — mint ismeretes — 
résztvett a vértesi nagy gyakorlatokon és azok 
befejeztével ^sisza'arr Szegedre- A gyakorlato-
kon megjelent a kormányzó is. aki Shvoy kép-
viselőt megszólításával tüntette ki és félóra 
hosszat beszélgetett vele Szeged helyzetéről, a 
szabadtéri játékokról stb 

Vitéz dr- Shvoy Kálmán a gyakorlatok be-
fejezése után egy napot Budapesten töltött és 
egyes városi ügyekben eljárt az illetékes mi-
nisztériumokban,- Ezzel kapcsolatban kijelen-
tette. hogy a földmüvelésügyi miniszter meg-
ígérte. hogyha még szükséges, a következő tem-
geriszállitmányokból Szeged újból részesedik 

és ha lesz bargonvaakció- annál is gondja lesz 
Szeged erősen sújtott lakosságára- A bor-, sö-r-
és páJinkakereskedök érdekében eljárt a föld-
müvelésügyi minisztériumiban van. ahol Barcza 
államtitkár roegigérfce, hogy az 50-000—1935- F-
M- sz- rendeletet kiegészítteti ugy, hogy csak 
a 25 üteméi nagyobb tairtányokba-ni kell a tarta-

lom százalékát feltüntetni és hogy a kéttized 
térfogat százaléknyi eltérés csak lefelé értendő-

Shvoy Kálmán hétfőin Gömbös Gyula minisz-
terelnöknél hosszabb ideig tárgyalt a Szegedet 
érdeklő kérdésekről- Az OTl-székház építése 
ügyében eljárt az OTI elnökénél és vezérigaz; 
gatójánál. akik kijelentették, hogy a szegedi 
OTI-székházat okvetlenül felépitik és a jelenlegi 
épületet is átalakítják• A tervek teljesen el-
készültek és jelenleg a belügyminisztériumban 
vannak jóváhagyás végett> ami a napokban 
megtörténik- A tervek jóváhagyása után a 
munkálatokra kiírják az árlejtést• A beérkezett 
ajánlatoknak az OTI-nál. a belügy- és iparügyi 
minisztériumban történt felülvizsgálása után a 
munkálatokat a vállalkozóknak kiadják)- Az 
OTI elnöke és vezérigazgatója kijelentette, hogv 
szeretnék• ha a székház még most az ősszel 
tető alá kerülne, ha azonban ez az idő rövidsé-
ge miatt már lehetetlen volna> az építkezés 
megkezdése márciusra marad-

Október 19-én tartják meg 
a törvényhatóság 
— szeptemberi közgyűlését 

Ttezlviselőválaszíások, a költségvetés és a városi strandfürdő 

(A Délmagyarország munkatársától) Lassan-
kint mégis osak megelevenedil: az élet a város-
politikában- A torony alatt lázasan készülőd-
ttjck a szeptemberi közgyűlésre, amelynek na-
pirendje szokatlanul tarkának és súlyosnak 
ígérkezik- Eltekintve attól, hogy ez a közgyűlés 
tárgyalja le a város jövő évi költségvetését, 
tárgysorozatára kerülnek forotosabb tiszitviselő-
yálasztások is és> ha igaz. addigra megérik a 
döntésre a városi strandfürdő terve is-

Bármilyen furcsán hangzik, a szeptemberi 
közgyűlést nem hívják össze szeptemberben, 
hanem 

csak október második felében, 

még pedig tizenkilencedikén 01 össze- Ennek 
több oka van- A legfőbb oka. amint azt dr- Pálfy 
József polgármester a Délmagyarország mun-
katársának elmondotta, az. hogy a pénzügyi 
bizottság csak a jövő héten kezdi meg a költ-
ségvetéstervezet tárgyalását• A számvevőség az 
idén a szokottnál vázlatosabb költségvetés-
tervezetet készített, hogy igy alkalmat adjon 
a pénzügyi bizottságnak a változtatásokra és 
különböző pénzügyi elgondolások megvalósítá-
sára- A pénzügyi bizottság tárgyalása igy min-
den valószínűség szerint hosszabbra nyúlik a 
szokottnál ami már maga is késedelmet jelent, 
de azután a pénzügyi bizottság által javasolt 
változtatásokat át kell vezetni a számvevőség 
kinyomtatott költségvetési javaslatán, vagy 
pedig külön függelékeit kell nyomatni ezekről 
a változtatásokról, hogy a törvényhatósági bi-
zottság tagjai már a pénzügyi bizottság által 
elfogadott javaslatot kapják meg- Ez a technikai 
eljárás szintén felemészt legalább egy hetet ós 
ezért határozott ugy a polgármester, hogy a 
•szeptemberi közgyűlés napjául október 19-ét 
ajánlja a főispánnak, aki a, polgármester kíván-
ságát honoTálta és ugy intézkedett, hogy a 
törvényhatósági bizottság őszi közgyűlését er-
re a napra hívják össze-

De a közgyűlés elhalasztásának vannak egyéb 
okai is-

Az ügyosztályvezető városi tiszt-

viselők egy része csak most tért 
vissza nyári szabadságáról, 

sőt néhányain' még vissza sem tértek- Az ügy-
osztályok közgyűlési anyaga is nagyrészben 
feldogozatlan A polgármester a közgyűlés el-
halasztásával időt kivánt adni az ügyosztályok-
nak a közgyűlési darabok alapos előkészítésére-

Minden bizonnyal nagy érdeklődést keltenek 
majd a közgyűlés napi rendjére tűzendő 

tisztviselőválasztások. 

A polgármester kedden már kiirta a pályázatot 
a Török Sándor halálával megüresedett közr 
gyámi állásra, valamint a Kaszó Elek halálával 
megüresedett főpénztárosi állásra- Ezzel kap-
csolatban kiirta a pályázatot a főpénztári el-
lenőri állásra is. de csak feltételesen- Erre a 
választásra csak akkor kerül sor, ha a főpénz-
tárosi állás betöltésével megüresedik az ellenőri 
állás-

A kultúrpalota igazgatói állásának 

betöltésére még nem kerülhet sor 

az októberben összeülő szeptemberi közgyűlésen-
Móra Fbrenc halála után ugyanis a közgyűlés 
módosította a kulturpalotai szabályrendeletet, 
amely eredetileg a múzeumigazgató megválasz-
tásának jogát a város tanácsára ruházta- Mivel 
az uj közigazgatási törvény megszüntette a 
városi tanácsot, módosítással kellett gondos-
kodni arról, hogy a választás jogát valamelyik 
meglévő közigazgatási hatóság gyakorolhassa-
A módosdtó határozatot a belügyminiszter még 
nem hagyta jóvá és igy a választás még nem 
ejthető meg- Dr- Pálfy József polgármester 
tárgyalt ebben az ügyben nemrégen Hóman 
Bálin* kultuszminiszterrel, aki maga is szüksé-
gesnek tartja Móra Ferenc immár másfél esz-
tendeje elárvult tisztségének betöltését és meg-
ígérte. hogy a közgyűlési határozat jóváhagyá-
sát szorgalmazni fogja- Ennek a határozatnak 
két minisztériumot kell megjárnia, a kultusz-
minisztériumot, amely véleményezi és a bel-

ügyminisztériumot. amely megállapítja, hogy 
jóváhagyható-e- A polgármester reméli, hogy a 
jóváhagyás, most már megérkezik és igy rövi-
desen mégis megválaszthatják Móra Ferenc 
utódát-

A városi strandfürdő 

ügye. ha lassan is> de azért érik a közgyűlésre-
A napokban Szokol Wil ibád megbízásából1 be-
nyújtotta a polgármesterhez a hullámtérre át-
dolgozott strand tervét Mattyók Aladár és Szi-
vessy Tibor- A polgármester ezt a tervet is 
kiadta átvizsgálás céljából a mérnöki hivatal-
nak- A polgármester bízik benne, hogy a Szokot 
Wilibád-féle ajánlat alapján sikerül végre'meg-
oldáshoz juttatni eza az annyira fontos kér 
dést-

A kisgyűlés 

rerVes időben, szeptember 30-án tartja mt« 
szeptemberi ülését, amelyrfek napirendjén szin-
tén lesz választás, még pedig a zeneiskola uj 
igazgatóját választják meg- A jelölést szeptem-
ber 24-én ejti meg a zenei szakbizottság, amely-
nek a szabályrendelet szerint legalább három 
pályázót kell jelölnie, ha van három olyan pá-
lyázó. aki a feltételeknek megfelel-

Szóval inául az őszi murríaszezon a város-
házán minden vonalon és minden hivatalszobá-
ban- Kattognak az írógépek, telnek a rubrikás 
nyomtatványok, növekednek az iktatószámok 
és gyorsított ütemben szaporodnak az alkták-

Leszúrta vejét 
és béresét 

egy vásárhelyi gazda 
Hódmezővásárhely' szeptember 17- Mónus 

Sándor gazdálkodó, a Külsőerzsébet 601- szá-
m ú tanya határában összeszólalkozott vejével 
és annak béresével, aldket összeszurkált-

Mónus négy évvel ezelőtt adta férjhez leányát 
Csáki Sámuelhez- 28 hold földet leányának ne-
vére íratott- A házaspárnak gyermeke szüle-
tett. Mónus eleinte jóviszonyban volt vejével, 
később azonban éles összetűzésekre került 
közöttük sor- Egyik összetűzés alkalmával 
Mónus hazavitte leányát és unokáját A leánya 
részére átadott földiről kitiltotta Csáki 
Sámuel ezt nem vette tudomásul és Kovács Ist-
ván nevü béresével elment felszántani a földet-
Mónus kiment a szántóföldre és ott összetalál-
kozott a két dolgozó emberrel- Mónus hirtelen 
előrántotta a magával h*ozott konyhakést és 
mielőtt a k At ember szóhoz juthatott volna. 
összeszurkálta őket• A két en-1- —re csakhamar 
rátaláltak a szántóföldön és bevitték őket a 
hódmezővásárhelyi kórházba- Életbenmaradá-
snkhoz nincs remérfly-

Mónusi tettének elkövetése után felült sze-
kerére. bement a csendőrségre és jelenítette-
hogy lesznrta Csákit és Kovácsot> mert meg 
akarták ölni- A nvotnozás során megállapítot-
ták. hogy Csákinál és Kovácsnál semmiféle 
olyan eszköz nem volt. amellyel árthattak volna 
Mónusnak- A csendőrség Mónust letartóztatta 
és beszállította a szegedi ügvészség fogházába-

i e l v á r o s i M o z i Ma utol jára a 

5, Cigánybáró 
Széchenyi Moxl Szerdán és csütörtökön 

Paul Mörblger főszereplésével 

Pétervári Idil 
naqryk'AUit&su zenés film. 6, 7, 9 

Köveikezö latin könyvek kaphatok: 
D r . K i s p a r t i é s dr . V a s s : 

Latin nyelvtan Ml. és lll-IV. 
D r . K i s p a r t i é s d r . V a s s : 

Latin olvasó U K HMV.nagyobb mennyiségben 
L a t i n és g ö r ö g klasszikusok nagy raktára. 
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