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A muzeumigazgató-választás miatt 

elmarad a kisgyűlés májusi ülése 
(A Délmagyarország munkatársától.) A má-

jusi kisgyűlés elmarad. A törvényhatósági kis-
gyűlés legalább is nem ül össze mór ebben a 
hónapban, amelyből csupán négy nap van már 
hátra. A kisgyülési tagok eddig nem kaptak 
meghívót, de a tanács sem keszitette elő az 
ülés napirendjét és igy már nem is lehet a 
kisgyűlés összehívására gondolni. Valószínű-
leg junius első felében kerül sor az ülésre, de 
az is lehet, hogv a májusi kisgvülést majd a 
Vuniusi kisgvüléssel együtt tartják meg a jövő 
hónap utolsó hetében. Hiába érdeklődtünk a 
városházán, hogy mi a kisgyűlés elhalasztásá-
nak az oka. pontos magyarázatot nem kap-
tunk rá. Általában azt mondják, hogy nem 
igen akad sürgősebb elintézni való és igy a 
kisgyűlés csak egészen rövid és érdektelen na-
pirend tárgyalására ülhetne össze. A törvény 
szerint ugyan a kisgvülésnek minden hónap-
ban rendes ülést kellene tartania, dc talán nem 
származnak súlyosabb komplikációk abból 
sem. ha egyszer — anyag hiánvában — elma-
rad az ülés. 

De — nem annyira a torony alatt, mint in-
kább kinn a városban — beszélnek másról is. 
A kisgyűlés elhalasztását, illetve elmaradását 
egyesek 

a múzeumigazgató-választással 

KozaSK kapcsolatba. A Nemzeti Muzeum Ta-

nácsa — mint ismeretes —, már egy hónappal 
ezelőtt megejtette a jelölést a muzeumőrnek 
nevezett igazgatói állásra. A pályázók közül 
kettőt jelolt, első helyen dr. B a n n e r János 
egyetemi rendkívüli tanárt, második helyen 
pedig C s a 11 á n y Gábort, a szentesi muzeum 
tiszteletbeli őrét. 

A múzeumi könyvtártiszti állásra benyújtott 
pályázatokat a tanács nem bírálta felül, a je-
lölést egyelőre itt nem ejtette meg, hanem ugy 
határozott, hogy könyvtártisztet majd az igaz-
gató megválasztása után jelöl. Az igazgató-je-
lölésről szóló értesítés ugyan megérkezett még 
az áprilisi kisgyűlés előtt, de csak egy nappal 
és miután a kisgyűlés napirendjén változtatni 
nem lehetett, nem kerülhetett sor az igazgató-
választásra. Meg lehetett volna ugyan a kér-
dést ugv is oldani, hogy a választást póttárgv-
ként kitűzik és másnap ismét összehívják a 
kisgyülcst. de a városházán ugy találták, hogy 
ha két és félesztendeig várhatott a muzeum 
M ó r a Ferenc örökének betöltésére, akkor vár-
hat még egy hónapig, majd a májusi kisgyű-
lés megválasztja az u j igazgatót. 

Időközben G s a 11 á n y Gábor, aki a könyv-
tártiszti állásra is benyújtotta pályázatát, be-
jelentette a polgármesternek, hogy ezt a pá-
lyázatát visszavonja, tehát csak az igazgatói 
állásra pályázik. 

P É N Z T K A P 
mindenki, mert bármily értéktárgyra, ruhára utólac 
fizetendő 7  íh % kamattal natrv kölcsönt kap az U f 
Tálog l l ázba i l Kölesei! ü 4. Zálocrcédulája köl-
csönét felemelem és kiváltom. Pénze után a legma-
gasabb kamatot kanja. ftrféHnai)iirfáf,h£nii«zer-
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Bornemisza Géza iparügyi miniszter helyett 

Petneházy államtitkár nyitja meg 
a szegedi ipari vásárt 

'(A Délmagyarország munkatársától.) Az 
nyolcadik 6zegedi ipari vásár szombaton dél-
előtt ünnepélyes keretek között nyilik meg. 
Az idei vásárnak külön jelentőséget ad az a 
körülmény, hogy elkészült az első magyar kéz-
műipari csarnok és az idén már saját csarno-
kában rendezi meg a szegedi iparosság nagy-
szabású kiállítását. A vásárt gondos előkészü-
letek előzték meg és az idén sokkal nagvobb-
szabásunak ígérkezik, mint a mult esztendők-
ben volt. Lényegesen emelkedett a résztvevők-
száma is, sőt nem is sikerült a vásár vezető-
ségének minden jelentkezőt kielégíteni. A fel-
vonuló anyag is méltó lesz a szegedi ipari vá-
sár tradícióihoz. 

Az flnnppélves megnyitóra már hetekkel ez-
eiőtt meghívták Bornemisza Géza iparügyi mi-
nisztert, aki az eredeti tervek szerint szomba-
ton Szegedre érkezett volna, aki már a mult 
esztendőben is jelen volt a vásár megnyitásán 
és elmondotta a megnyitó beszédet. Szó volt 
arról is, hogy az ünnepélyes megnyitásról a 
rádió helyszíni közvetítési ad. mint az elmult 
esztendőben. Ez azonban az idén elmarad. 

Értesülésünk szerint az iparügyi minísz-

BetvArosI Mozi Csütörtökön 

2-es számú kémiroda 
Izgalmas dráma a háború láthatatlan frontján. 

Főszerepifi Jean Murát. 5, 7. 9 
Széchenyi Mozi Csütörtökön 
2 nagy sláger. Nem reprts. 
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Pompái bécsi történet Magda S c h l H d e r r e l . Ugyan-
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tóriumból arról értesítették a vásár vezetősé-
gét, hogy Bornemisza miniszter helyett az idén 
Petneházy Antal államtitkár nyitja meg a vá-
sárt. Hir szerint a változás miatt elmarad a 
rádió helyszíni közvetítése is. 
Az iparosság körében a miniszter látogatásá-

nak elmaradása nagy meglepetést keltett. An-
nál inkább számítottak a miniszter megjele-
nésére, mert a szegedi iparcsarnok az első kéz-
műipari. csarnok az egész országban és fel-
avatása eseménye a vidék egész iparosságának. 
Tavalyelőtt Fabinyi Tihamér akkori kereske-
delmi miniszter nvjtotta meg a szegedi vásárt, 
tavaly Bornemisza Géza. 

Kö-rmendy Máivá-', az ipartestület elnöke 
szerdán lluda; . utazott uzzal a szándék-
kal, hogy megismétli a meghívást., abban a 
reményben, hogy sikerrel jár akciója. 

Darányi Kálmán 
a miniszterelnöké! 

Budapest, május 27. Gömbös Gyula minisz-
terelnök állapota napról-napra javul, ugy, 
hogy a pünkösdi ünnepeket Király szálláson, 
családja körében fogja eltölteni és csak azután 
tér vissza Balatonfüredre, hogy folytassa kú-
ráját. 

A miniszterelnököt még Balatonfüredről 
való elutazása előtt pénteken ,vagy szomba-
ton meglátogatja Darányi Kálmán földműve-
lésügyi miniszter, a miniszerelnök helyettese 
és tájékoztatja a fontosabb belpolitikai kérdé-
sekről. 

Megint drágítani Készül 
az OTI 

20 százalékkal felemelik a ház-
tartási alkalmazottak diját 

Budapest, május 27. A kiszivárgott hírek 
szerint az OTI igazgatóságának legutóbbi ülé 
sén azt a. meglepő javaslatot terjesztették elő 
hogy a háztartási biztosítási üzletágban a já 
rulékdijat. 20 százalékkal emeljék fel. A ház-
tartási alkalmazottak betegbiztosítási járuléka 
fejenkint. és havonkint 3 pengő. 

Az OTI igazgatóságának javaslata szerint 
a járulékot 3 pengő 60 fillérre emelnék fel. 
Az emelést azzal indokolják, hogy a háztartá-
si biztosítási üzletágban 300.000 pengő deficit 
mutatkozik, ezt kell eltüntetni a járulékok 
felemelésével. 

Az igazgatósági ülésen többen heves táma-
dást intéztek a javaslat eflen. Kifogásolták, 
hogy a 300.000 pengős defidt eltüntetésére 
900.000 pengő bevételi többletet akar elérni as 
igazgatóság. Az igazgatóság a javaslatot be-
viszi a legközelebbi ülésre, azt remélve, hogy 
keresztülmegy a javaslat. Az OTI-nak ez a 
drágitási kísérlete elfogadhatatlan, a magán-
háztartások mai súlyos helyzete nem birja el 
a további emelést. 

Jégszekrények 
Fekete n^ndornaiKoeTO,hL • - n m zománcozott víztartállyal 

részletre is legolcsóbban Telefon 20—72. 

Rablóbanda fegyveres 
támadásai a mandzsu 

vasút ellen 
Tokió, május 27. Karbintól, mintegy 500 

kilométerre fekvő Santohonál egy rablóbanda 
támadást intézett az északmandzsu vasút, egyik 
vonata ellen. A támadók szétrobbantották n 
vágányokat, ugy, hogy a vonat kisiklott. A les-
bon álló gonosztevők tűz alá vett/'' " kisiklott 
rovatot. A támadás során tíz utas. köztük 
egy japán, meghalt, tizenegy súlyosan megse-
besült. 

A vonaton utazó japán katonai osztag szem-
beszállt a rablókkal. A tüzelés 6orán két ja 
pán százados és egy katona eleseit,t. A gonosz-
tevők súlyos veszteséget szenvedve elmenekül-
tek. 

Nem sokkal később megtámadták a Kirintől 
keletre fekvő Lausungling városka pályaudva-
rát. A vágányokat bombákkal felrobbantották 
Ugyancsak támadást intéztek Karbintól 160 
kilométerre fekvő Mulenál pályaudvara ellen 
Majd megtámadtak egy rendőrgépkocsit, ame-
lyen 15 tisztviselő ült, köztük több japán rend-
őrtiszt. A gépkocsiról a támadás óta serami 
hir sincs. Büntető expedíciót küldtek a rablók 

i ellen. ' 

Olcsó pünkösdi -¡ala-
pok megérkeztek 
Alakitás 1.50 
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