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(A Délmagyarország munkatársától ) A törvényhatósági kisgyűlés szerdán délután
drPálfy József polgármester elnökletével tartotta meg októberi ülését- amely iránt — tekintettel a napirendre tűzött zeneiskolai igazgatóválasztásra — igen nagy érdeklődés nyilatkozott meg- A kisgyűlés tagjai csaknem teljes
számban résztvettek az ülésen, a városháza
kapuja körül és a folyosókon pedig az igazgatójelöltek pártfogói helyezkedtek el. ho<gv még az
utolsó simításokat elvégezhessék az ülésre érkező kisgyülési atyákonA napirend elég szürke volt- A városi hivatalok és intézmények 2000 mázisás téli szénszükségletének szállításával a kisgyűlés a Bach
Testvérek-céget bizta meg- A következő aprócseprő polgármesteri előterjesztéseket a kisgyűlés gyors ütemben, vita nélkül fogadta el.
A város hatóságát régóta kisérti az a problé
ma. amelyet
a kórház
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Nagyszabású történelmi dráma Nagy Frigyes
idejéből. — Az idény legművészibb filmeseménye
S, 7, 9

Széchenyi Mozi

Szombattól minden nap
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te. mert egy biztosító társaság már régebber:
ajánlatot tett a városnak a jelzőtáblák ingyenes felállítására, ha engedményt kap arra. hogy
a jelzőtáblákon hirdethesse önmagátA kisgyűlés felhatalmazta a polgármestert arra- hogy tárgyaljon ezzel a társasággalTisztviselőügyek követikeztak. majd SziMlai
Jenő színigazgatónak az a kérelme, amelyben a
városi szubvenció havi részletekben való kifizetését kérte- A kisgyűlés a polgármester javaslatára teljesítette a szimigazgató kérelmét
Ezután a József főherceg-téren jelölt ki aa
egyetem részére testgyakorló területetA kisgyűlés öt órakor ért véget-

n belügyminiszter
Békésben

lakás-

Békéscsaba, október 30- Kozma Miklós bel
ügyminiszter békési körútja sOTán
szerdán
délután Gyuláról Békéscsabára érkezett, ünnepélyesen fogadták- Először a NEP küldöttsége tisztelgett előtte- A miniszter válaszában
örömét fejezte ki a legutóbbi választási ered
mények felett- >,Az eredményiek azt mutatják
— mondotta —> hogy a párt iránt az ország
bizalommal vanSemmi ok sincs arra. hogy
változtassunk ezen az irányzaton-"
A belügyminiszter délután 5 órakor folytatta
útját Csorvás és Orosháza felé- Orosházán az
üdvözlésre adott válaszában ezeket mondotta:
— Tudom és tudja a Ücormány mindem tagja,
hogy Békés vármegye népét sújtották a sors
csapások a legjobban- A kormány ezért Békés
vármegyének szánta a legnagyobb összegű segélyt és mindent megtesz a termelés folytonosságának biztosítására- Heves vármegyében sok
száz békésmegyei földmunkást juttatnak munWáhozA miniszter ezután a föld munkásság, a ezo
ciáldemokrata párt. a munkásszervezetek képviselőivel beszélgetettKozma Miklós belügyminiszter körútja so
rán ellátogat Endrődre. Gyomára. Szarvasira
és Szolnokra-

A legnagyobb sikerű masryar film

Belvárosi Mozi

gyermekcipők

A kisgyűlés szerdai Ölése

Prága, október 30 Az agrárpárt tegnap este
ülést tartott, amelyen Bradacs Bohimér elhalálozása folytán megüresedett
képviselőházi
elnöki szék betöltése felett döntött. Az agrárpárt tanácsa M a 1 y p e t r jelenlegi miniszterelnököt jelölte a házelnöki tisztségre, helyére
pedig miniszterelnöknek
Hodzsa
Milán
földművelésügyi minisztert javasolta. A földmüvelésügyi tárcát Zadina képviselő veszi át.
Malypetr miniszterelnök szerda délután felkereste Masaryk köztársasági elnököt és benyújtotta lemondását. Malypetr délután 5 órakor hagyta el a miniszterelnökségi palotát és
egyenesen az agrárpárt ülésére ment. H o d z s a
kínevezése biztosra vehető, tekintettel arra,
hogy a koalíciós pártok sehonnan sem emeltek kifogást miniszterelnöksége ellen, ö az elsá tót ember, aki feljutott a miniszterelnöki
méltóságba.
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A városi zeneiskola uj igazgatója:
dr. Belle Ferenc

Hod$a Miién lesz az uj cseh
miniszterelnök
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Vadászcipők,

Bukarest, október 30- A kormány minisztertanácsot tartott és, ennek során Tatarescu mi
nisztepelnök felszólította a kormány valamenynyi tagját, hogy a jövőben tárcájuk számába
ne kérjenek rendkívüli hitelt, mert az egész
befolyó jövedelmet hadfelszerelési célokra kell
fordítani•
Tatarescu miniszterelnök azt kérte minden
minisztertársától, hogy fenntartás néíkül já
ruljanak hozzá tárcájuk költségvetésének csökkentéséhez-
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jelent- Erre a célra már megszavazott a közgyűlés negyvenezer pengőt — évi 10 000 pengős
részletekben- Most Skrovina Samuné felajánlotta _ 15-000 pengő vételár ellenében Pulczuccai házát, amely erre a célra aLkaliinasmak
látszik- A polgármester javasolta az ajánlat
elfogadásátDr- Dettre János azt javasolta, hogy a kisgyűlés halassza el a döntést a jövő hónapTa.
mert Körmendy Mátyás is felajánlotta sokkal
értékesebb és a célnak inkább megfelelő házát
a városnak, állapitsa meg addig a hatóság»
hogy melyik lenne alkalmasabb megoldás•
A polgármester szerint a Skrovtna-féle ház
Ttjegvásáirlása előnyös lenne- mert húszezer
pengős megtakarítást jelentene a város szármára- A Körmendy-féle ház messzebb fekszik a
kórháztólA kisigyűlés névszerinti szavazással elhatározta a Skrovinarféle ház megvásárlásátKilencezer pengőért eladta a kisigyűlés az
ujszegedi kislakások V- számú épületét J"ger
László nyugalmazott századosnakDr- Magyary István Kazinczy-ucoai
házát
ajánlotta fel a városnak 15-000 pengőért, készpénzben kétezer pengőt kért. a többit kamatmentesen havi 200 pengős részletekkel törleszthetmé a város- A polgármester nem javasolta a ház megvételétDr- Török Béla és dr- Menyhárt Gáspár felszólalása után a polgármester javaslata szerint határozott a kisgyűlésEzután következett
a zeneiskola u í igazgató jának megválasztása.
Az előzményeket, a pályázat eredményét és a
jelölőbizottság javaslatát Renkey Lipót kulturtanácsnok ismertette- Megkezdődött a szavazás, maid a polgármester összeszámolta az
urnába dobott szavazatokatDr Belle Ferenc 15'
Antos Kálmán 9.
Bánhiái-Bartl Ödön 2 szavazatot kapott.
a kisgyűlés tehát ár- Belle Ferencet választotta
meg a városi zeneiskola uj igazgatójáváA közlekedést korlátozó jelzőtáblák felállításához 560 pengő póth'itelt kért a polgármesterDr- Dettre János a póthitel megtagadását kér-

H görög restauráció

I

London, október 30. György görög király
környezetéből származó értesülés szerint, ha a
vasárnap megtartandó népszavazás a királyság
visszaállítása mellett dönt, a király mintegy üz
nap múlva indul el Londonból, hogy elfoglalta
trónját Előbb Olaszországba utazik, onnan az
elébe küldött cirkálón folytatja útját Athén
felé.

PULLOVER

itónek
férfinek
gyermeknel'
Készitse sajátkezüleg egy pullóver árából háromat
kihoz Díjtalan tanfolyam, kitűnő divatlapok, remek fonalak
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