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Banner Jánosi és Csdllány Dezsőt
jelölték a múzeumigazgató! állásra
(A Délmagyarország
munkatársától.)
A szegedi
muzeum elárvult igazgatói állása rövidesen betöltésre kerül. A Nemzeti Muzeum igazgatótanácsa
megej tette rá a jelölést és erről pénteken értesítette a város ha'ófágát. A muzeumígazgatói állásra
— mint emlékezetes — ige.') sokan pályáztak.
A törvény szerint a jelölés joga a Memzeli Muteum tanácsáé, a pályázatokat a város hatósága
hetekkel ezelőtt felterjesztette. Az igazgatótanács
|t pályázók közül kettőt jelölt, még pedig első
helyen dr Barmer János egyetemi címzetes nyilvános rendkívüli tanárt, második helyen dr. Csallány Dezső archeológust, tb. vármegyei muzeumört.
Felterjesztette a város a könyvtárosi
állásra benyújtott pályázatokat is, amelyek között kétség-

telenül Szőke Mihálynak a pályázata volt a legesélyesebb, Szőke ugyanis tizenhárom esztendő
óta látja el behelyeíjtesitett minőségben ezt a
tisztséget és működésével ugy nchai igazgatója,
Móra Ferenc, mint a közönség és a hivatott szakemberek is a legtel jesebb mértékben meg voltnk
elégedve. Éppen ezért keltett nagy meglepetést a
városházán, hogy a Nemzeti Muzeum tanácsa a
könyvtártiszti állásra nem ejtette még img a
jelöléseket, ellenben azt közölte a várossal, hogy
a jelölés kérdésében az aj maseumi^azgatri
megválasztása után fog dönteni.
A polgármester ezt azzal magyarázza, hogy a
Nemzeti Muzeum tanácsa beleszólási lehetőségei,
kíván biztosítani a megválasztandó ui israzjrató
szamara.

Az OTi-székház, a turistaszálló
és a Szent István-tér rendezése
a városrendezési bizottság előtt

Hogyan rendezték és parkirozíAk a 9zlvérvény-uccál
(A Délmagyarország
munkatársától.)
Pénteken déleiöW ülést tartott a városháza tanácstermében dr. Tóth Béla elnökletével a városrendezési bizottság. Az ülés természetesen zárt ajtók
mögött folyt le, de azért
Fontos és érdekes
dolgok kerültek napirendre rajta.
Napirend előtt
dr. vitéz Shvoy Kálmán szólalt fel. Hivatkozott
arra, hogy a városrendezési bizottságot azért alakította meg a közgyűlés, inert általa kívánt programszerüséget biztosítani a városrendezési ügyiek
intézése körül és mert igy kívánta megszüntetni
azt a lehetetlen rendszert, amely eddig uralkodott
ezen a téresn és amelynek az lett a következménye,
hogy a városrendezésben is a protekcionizmus érvényesült. Mégis megtörtént, hogy egy uccát, még
pedig a Sziváirány-uccát
rendeztette, köveztetfb
és parkiroztatta a város a városrendezési bizottság tudta, hozzájárulása, megkérdezése nélkül.
— Ki lakik abban az uccában? — szólt közbe
* bizottság egyik tagja.
— Meskó Zoltán — adta meg rá a választ egy
rnásik bizottság! tag.
;
Shvoy Kálmán erre kijelentette, hogy nem kíván személyes vonatkozásokról beszélni, mert őt
soha személyes tendenciák nem irányítják, de leheletlennek tartja, hogy ilyen módon történjenek
intézkedések a városban. Kijelentette, hogy a polgármestert semmiféle felelősség ebben a kérdésben nem terheli, mert őt valósággal
presszionálták
1
a Szivárvány-uccai
munkálatok
tlreidr'é'ére.
Shvoy javaslatára kimondotta a váró •": 'ezósi
bizottság, hogy előterjesztést fesz a polgármester-«
hcc és nyomatékosan kéri, hogy a jövőben
semmi
fontosabb
városrendezési
munkát
ne engedélyez'
zen a bizottság előzetes meghall'ga!ás t
, .
A városrendezési bizottság ezután letárgyalta
napirendjét Foglalkozott

nak, az OTI szókház elég távol esik a tanítói internátus épületétől és igy nem igen fogja rontani a tér építészeti összhangját a rája tervezet*
torony. A bizottság ezért az OTI székház építéséhez szükséges hatósági eng°dély megadása mellett foglalt állást. A székház vakolatszine ügyében a bízottság nem döntött. Annakidején majd
festési próbák során döntik el, hogy melyik a
legmegfelelőbb szin.
Foglalkozott a bizottság Moldván
Lajos ujszegedi gyógyszerész javaslatával. Moldván azt,
javasolta, hogy a város építtessen a hidlejáró ujszegedi oldalán
modern turistaszállót.
Az építkezési költségek fedezése céljából
azlj
ajánlotta, hogy parcelláztassa a város a régi
KEAC-pálya területét és azt villatelkek céljaira
értékesitt esse. Az eladási ár bőségesen fedezné
az építési költségeket. A városrendezési bízottság
a javaslatot nem találta elfogadhatónak,
mégt
pedig azért nem, mert a KEAC-területen közmüvek nincsenek, de a szálló számára kijelölt területen sincs csatorna, tehát ugy a villaépitkezésnek, mint a szállóépitésnek súlyos akadályai
lennének.
A Szent István-tér rendezésével
kapcsolatban a bizottság ugy határozott, hogy
nem ajánlja
a tér parko itását, ellenben a tér
kövezésére tesz javaslatot, hogy továbbra is piac
céljait szolgálhassa. A város a térrendezés költségeit több éven át fe' -heti a költségvetésbe.
Végül az Arany János-ueca
rendezésének kérdését tárgyalta a bizottság és ugy határozott,
a következő megoldást ajánlja: az ucca jelenlegi
négyméteres gyalogjáróinak szélességéből két-két
méíert elvesznek, helyette parksávot létesítenek és
az úttest középső részét aszfaltoztatják.

az OTI-székház
kérdésével. A székház terveit, mint ismeretes,
nemrégei küldték le a városhoz. A terv ellen Pogány Móricnak, a tanítói ¡.i'eriáíus len<:z<"; 'n 1;
volt
észrevétele,
még
periig
az,
hogy
a
székház
sarka
a
terv
szerint toronyszerű
kiképzést kapna, ami esetleg megzavarná a tanítói internátus. iJol-..« a f!<" ' Lapuja épil<'-/r:i hatását. A városrendezési bizottság ülésén az az egyöntetű vélemény alakult ki,
hogy ha van is alapja P rrán Móric aggodalmá-
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Anglia
öt „biztonsági körzetre"
osztja Európát
Páris, máju.3 d. U j terv vetődött fel Angliában Európa biztonsága ügyében. A terv lényegében hasonlit a négyhatalmi
egyezményhez,
amelv
szerint a kishatalmak
alávetnék magukat
a nagyoknak. A tervezet szerint Európát öt biztonsági
körzetre osztanák: az úgynevezett középeurópai
körzetben
kapna helyet Magyarország, Olaszország, Ausztria és a kisantant,
A tervezet másik része módosítani
akarja a
Népszövetség szabályzatát
és törölnék az alapokmány io., 15. és 16. szakaszát, amelyek a kölcsönös segélynyújtás., oaatkoznak.
Egy másik párisi jelentés szerint megingott az
angol kormány helyzete.
A Raldvvin-kormáTív
bukását Abesszínia olasz meghódítása idézte eíó
és emiatt Eden külügyminiszter fel is ajánlotta
lemondását. A higgadtabb angol kormánykörök
abban látják a kivezető utat, ha Anglia Olaszországgal megegyezik és nem folytatja a szankció4
politikát.
IVi

Megnyílt
a budapesti nemzetközi
vásár
Budapest, május 8. Pénteken délelőtt űnne
pélyes külsőségek között nyitotta meg a kor
mányzó a budapesti nemzetközi vásárt. A
megnyitáson ott volt a magyar politikai, társadalmi és gazdasági élet igen sok számottevő
tényezője.
Délelőtt 9 órakor érkezett meg a vásárra 1
kormányzó és felesége, akiket S z e n d y Károly polgármester üdvözölt elsőnek, majd fel
kérte a vásár megnyitására. A polgármestet
beszédében hangoztatta, hogy a vásár alapte
rülete husz százalékkal nagyobb, mint a milenáris kiállításé volt, a területe a tavalyi kiállításhoz viszonyítva 30 százalékkal növekedett. Ezután felkérte a kormányzót a kiállítás
megtekintésére. Amikor a kormányzó végig
nézte a vásár kiállítási anyagát, elragadtatást
nak adott kifeiezést.

