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Vakmerő betörők 
az újszeged! templomban 

(A Délmagyarország munkatársától.) Ugi | 
Géza ujsaegedi plébános pénteken reggel beje-
lentette a rendőrségiem, hogy az elmúlt éjszaka 
betörők :áriak az ujszegedi plébánia-templom-
ban. A rendőrség megállapította, hogy a tettesek 
a üget felé néző sekrestyeajtó Irifeszitése után 
jutottak a sekrestyébe. Ott átkutattak mindent, 
de ugy látszik nem tai.ltak értékes holimit, ez-
ért bementek a templomba ós ott perselyeket 
kerestek. A bejárathoz közel megtalálták a Szent 

(A Délmagyarország munkatársától.) Annak 
a nagy külföldi propagandának hatása alatt, 
amelyet a szegedi szabadtéri játékok rendező-
bizottsága fejt ki, 

a küllőid érdeklődése nacy mérték-
ben fordul Szeged leié. 

A szegedi szabadtéri játélkok rendezőségének 
sikerült fé'.kelteni a külföldi sajtó érdeklődését 
is. Ennek tulajdonítható, hogy szombaton este 
a gyorsvonattal 

tizennégy külföldi ujságiró érke-
zik Szegedre. 

A külföldi újságírókat Tábori Kornél szerkesz-
tő. a magyarországi idegenforgalmi propaganda 
egyik irányítója, valamint Rónay Mária vezeti. 
Az újságírók a legelőkelőbb külföldi lapok kép-
viseletében jönnek Szegedre, hogy — miként 
azt a szabadtéri játékok vezetőségéhez intézett 

(A Dclmagyarország munkatársától.) A pén-
teki napon ujabb változás történt a városházi 
hivatalok ügybeosztásában. Eredetileg ugy volt. 
I.ogy dir. Katona István a népjóléti ügyosztályt 
fogja vezetni és már tegnap el is foglalta uj 
hivatalát. A rendelkezés értelmében dr. Keme-
nesy Tibor tb. tanácsnok a közigazgatási ügy-
osztály vezetését vette át. Pénteken a két fontos 
ügyosztály vezetőjét felcserélte a polgármes-
ter, a két ügyosztályvezető tanácsnok közös 
megegyezése alap'án. 

Katona tanácsnok ugyanis kifejezte azt a kí-
vánságát. hogy sz!vesebben működik a közigaz-
gatási ügyo^tályban, mert úgyszólván 26 esz-
tendőn keresztül dolgozod ott és legutóbb szé-
leskörű programot dolgozott ki a közigazgatás 
megreformálására. Kemenesy tanácsnok viszont 
a népjóléti ügyek intézésére mutatott nagyobb 
kedvet. A polgármester akceptálta a két tanács-
nok kívánságát és megváltott"tta beosztásukat. 

Pénteken délben Katona tanácsnok már a 
Közigazgatási ügyosztályban dolgozott, Keme-
nesy tanácsnok pedig a népjóléti, ügyosztály 
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Rettegés városa 
Fejeietek az amerikai emberrablók izgalmas 

életéből 

Démonok szigete 
Krdekes expudiciós fi'm 
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| Artal perselyt. Ezt levettek a falról és feltörték, 
abban a retné:ivben. hogy ott nagyobb összege-
ket fognak találni. A perselyben volt ugyan 
oénz, de csak igen kevés, mert a perselyt egy-
két nappal azelőtt kiürítették és így a betörök 
elkéstek. A tettesek azután szétnéztek a tam-
pb mban, de elvimii nem mertek semmit, holott 
ezüst tárgyakat találtaik volna. A betörök azon 
az utón, ahol bejöttek, el is távoztak. A rendőr-
ség keresi őket. 

értesítésükben jelezték — megtekintsék ezt a 
nagy matryiair vidéki várost, ahonnan a magyar 
szabadtéri játékok elinájltak és amelynek a 
szabadtéri játélkokra rendkívül alkalmas Dóm-
tere ma már Eurónaszerte ismert. 

A külföldi ujsáfirók érkezéséről a szabadtéri 
játékok vezetősége értesítette a "áros polgár-
mesterét, akinek intézkedésére 

a város hatósága ünnepélyesen fo-
gadja a külföldi lapok képviselőit. 

Szombaton este a Fészek Klubban vacsora 
lesz a külföldi vendégek tiszteletére, vasárnap 
délelőtt pedig dr. Kogntowitz Károly egyetemi 
tanár, az Alföldkutató Bizottság alelnöke Rösz-
kére kalauzolja ki a hírlapírókat, ahol arató-
ünnepélyen vesznek részt. Vasárnap délután 
Szeged nevezetességeit tekintik meg és köz-
szemlét tartanak a Dóm-torén, ahol az építkezé-
sek máir megkezdődtek. 

vezetését vette át. A személyváltozással kap-
csolatban hivatalváltozás is lesz. Abban a hiva-
talszobában. ahol eddig vitéz Szabó Géza dol-
gozott, Katona tanacsn marad, a népjóléti 
ügyosztályt a bérház túlsó oldalán, a leiróhelyi-
ségben helyezik el. Itt két helyiség fog a nép-
jóléti ügyosztály rendelkezésére állani. 

Ezzel most már véglegesen befejeződött a vá-
rosházi hivatalok uj ügybeosztlsa. Dr. PtKfy 
polgármester hétfőn megkezdi négyhetes sza-
badságát, amelynek nagyrészét a Balaton mel-
lett tölti el. Augusztus tizedikén vonul bc a pol-
gármester szabadságáról, aadi^ dr. Tóth Béla 
polgármesterhelyettes intézi a polgármesteri 
teendőket. 

Minisztertanács 
Pannonhalmán 

Pannonhalma, julius 6. Gömbös Gyula minisz-
terelnök és a kormány t../jai — mint jelentet-
tük — Pamonhalmára érkeztek. Pénteken dél-
előtt a kormány tagjai minisztertanácsra gyűl-
tek össze. A minisztertanácson megtárgyalták 
a.: időszerű problémákat a belső forgalom -V; 
az idegenforgalom szempontjából. 

A kormány tagiain kívül Pannonhalmára ér-
kezett Dar.'.nyi Kálmán és bárcziházi Bárczy 
István államtitkár, Traeger Ernő miniszteri ta-
nácsos. Antal István miniszteri tanácsos, sajtó-
főnök és Vass Elek miniszteri osztálytanácsos, a 
miniszterelnök titkaira. 

Kereskedők küldöttsége 
a polgármesternél 

A cigányzenészek hegedűszóval kö-
szöntötték a városházán az u} pol-

gármestert 

(A Dé'magyarország munkatársától.) Pénte-
ken ujabb tisztelgő küldöttségek jártak a vá-
rosházán dr. Pálfy József polgármesternél. Var-
ga Mihály elnök és dr. Kertész Bcla ügyész ve-
zetésével a Kereskedők Szövetségének deputá-
oiőja tisztelgett a polgármesternél, akit Varga 
elnök meleg szavakkal üdvözölt. A polgármes-
ter válaszában hangsúlyozta, hogy teljes megér-
téssel viseltetik a kereslkedőtársadalom iránt. 

— Volt egy periódus — mondotta —, mikor 
egy irányba, a kulturális irányba terelődött 
Szegeden a figyelem és háttérbe szorultak a 
közgazdasági problémák. Komoly célkitűzésem 
nekem, hogy a kulturális érdekek szemelőtt tar-
tása mellett, a legnagyobb figyelmet a közgaz-
áaság fejlesztésének szenteljem, mert a lakos-
ság jólétének ez egyik biztos alapja. 

A kereskedőküldöttség a polgármester vála-
szát éljemzésse! vette tudomásul- ezután dr. 
Tóth Béla helyettes polgármestert, valamint dr. 
Katona István tanácsnokot kereste fel a küldött-
ség. Pénteken még a következő küldöttségek ke-
resték fel a város u< főtisztviselőit: 

A felsőipariskola igazg- tósága, a görögkeleti 
szerb egyházközség, az Evangélikus Nőegylet, 
a Tömörkény Asztaltársaság, a siketnéma in-
tézet. a Felsővárosi Szent Vince Egyesület stb. 

Délben jelentették a polgármesternek, hogy a 
szee*ec'; rigányzenészek monstre deputációja 
kíván nála tisztelegni. A jelzett időre meg is 
érkezett a küldöttség: ötven tagból álló cigány-
zenekar a szegedi cigány zenészekből. A tanács-
teremben fogadta a polgármester a deputációt. 
Amikor elhelyezkedtek a cigányzenészek. elő-
lépett a vezetőjük- dr. Lugoc' Döme és a cí-
gányzemészek nevében köszöntötte a polgármes-
tert. Kifejtette, hogy a cigányzenészek is ki 
akarják fejezni jókívánságukat, de nem szóval, 
hanem a maguk nyelvén: hegedűvel. 

Éhben a pillanatban ötven cigányzenész meg-
szólaltatta a hegedűjét és egymásután játszot-
ták el Pálfy polgármester kedvenc nótáját. Elő-
ször felsírt a hegedű alól: 

„Ha meguntál kisangyálom szeretni...", aztán 
.•Nem való * okreta gyűrött süveg mellé.. 

végül 
„Szén vagy gyönyörű va*y Magyarország..." 

Amikorára a cigányzenészi-depuitáció befe-
jezte az egyéni köszöntést, a városháza folyo-
sóia megtelt a kíváncsiskodók seregével. A hiva-
talokból előjöttek a tisztviselők és a nótaszó 
irányába indultak Pár percnyire minden mun-
ka szünetelt a városházán, a szokatlan, de 
megható üdvözlési hallgatta mindenki. 

Amikor a nótázást befejezté1- a cigányok, 
meghajtották magú at és a polgármestert él-
tetve hagyták el a tanácstermet- amelynek le-
vegőie néhánv röpke percre, a közigazgatási 
problémák helyett nőtaszóval telt meg .. . 

ASzeeedi Kereskedelmi és ipariienK 
fo yósit 

latarozási hiteleket 
legkedvezőbb feltételekkel. 
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divatszinekben, divatfazonokban 

óriási választékban 
a fehércégtáblás 

Boros M ik sa 
cégnél 
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A külföldi sajtó képviselői 
Szegeden 

Szombaton tizennégy külföldi ujságiró érkezik Szegedre — A 
szabadtéri játékok propagandájának sikere 

Ujabb változás 
a városházi hivatali beosztásban 

Dr. Katona István a közigazgatási ügyosztály, dr. Kemenesy Tibor 
a népjóléti ügyosztály élére került 
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