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Az elmaradt ötösfogat, a tábori 
egyenruha, egy elakadt szavalat, 

Klebelsberg sírja, a dómtéri órajáték, 
a meglepett kispapok 

és más derűs jelenetek a kormányzói pár vasárnapi 

szegedi látogatásáról 

(A Délmagyarország munkatársától.) A szegcdi 

nyilvánosságot még két nap után is a Hősök 

Kapuja vasárnapi nagyszabású felavatási ünnep-

ségének eseményei foglalkoztatják. Kedden délben 

vitéz dr. Imecs György főispán — aki mind-

végig a kormányzó közvetlen kíséretében volt 

— érdekes részleteket mondott el a kormányzó 

szegedi látogatásáról és az ünnepség részleteiről. 

— A legkitűnőbbek a benyomásaim Szegecf 

Ttagy ünnepéről, amely minién zavaró momen-

tum nélkül folyt le — mondotta a főispán. A 

szegediek a kormányzói párt mindenfelé nagy 

lelkesedéssel fogadták. Még fokozottabb lett voi-

na a lelkesedés, ha a kormányzói pár nem zárt 

autóban közlekedett volna a városban, har.em 

nyitott kocsiban. Eredetileg ugy is volt, hogy 

két ölösfogat 

tiissi a városban a kormányzót és a kormányzó-
pét. Már előkészületek is történtek az ötös foga-

tok kiállítására, azután mégis az autó mellett 

döntöttek. A különvonaton szállították Szegedre 

a kormányzó fjvönyörü autóját is. 

— Szokatlan volt a szegedi közönség előtt 

<f kormányzó tábori egyenruhájában. Az emberek 

a tengernagyi uniformishoz vannak hozzászokva. 

Kedves jelenet történt a bevonulás alkalmával 

a Szentháromság-ucca sarkán. Végig az útvonalon 

iskolásgyermekek 

sorakoztak fel, előttük állt az egyik útkeresztező-

désnél a tanítójuk, aki kis zászlót tartott a ke-

zétven. Arra lehettek kioktatva a kis diákok, hogy-

ha a kormányzó autója a-ra halad, a tanitó int 

a zászlóval és akkor harsányan éljenezhetnek. A 

kormányzó ur mellett ültem és láttam, hogy a 

tanító figyeli az autókat, bennünket is megnézett, 

da nem ismerhette fel a tábori egyenruhás kor-
mányzót és ezért nem. intett a zászlójával... A 
jelene'et észrevette a kormányzó ur is, aki azon-
nal megértette a helyzetet és jóízűen elnevette 
magát. Derűsen fogta fel a dolgot és ezt mon-

dotta: 

— Persze nem ismertek fel, mert nincsenek 
hozzászokva a tábori egyenruhámhoz. 

— Hogy mennyire megjegyeztj ezt a Sze-nt-

báromság-uccai jelenetet a kormányzó, bizonyít-

ja a5 is. hogy az ebédnél elmesélte a dolgot a 

mellette ülő főispánnénak is. »Rohamsisak alatt 
mindenki egyforma« — jegyezte meg a kor-

mányzó. »Nem csodálom, ha nem ismertek tel.« 
— A leleplezési ünnepség után a kormányzó 

a doberdói jelenetet 

Vizsgálgatta — folytatta a főispán —, amikor va-

Utolsó napok! 
A M. Kir. Jótékonycélu Allamsorsjáték 

húzását junius 4-én 
tartják meg. Mérnem késett el, még vehet sorsjegyet 

Kapható osztálysorsjegy föárusitóknál cs do-

hányt özsdékbeu. Sorsjegy ára: 

EGÉSZ aT P 3.— FEL: ar. P 1.50 

laki szabályszerűen, de g>enge hangon je!entko-

zett előtte A kormányzó körülnézett, de senkit 
sem látott maga előtt, csak később vette észre, 

hogy egy pöttömnyi gyermek egyenruhában, ro-

hamsisakosan jelentkezett előtte, alig • ért fel a 
térdéig. Nagyon tetszett a dolog a kormányzó-

nak, megsimogatta a kis vitézt, ugy kérdezte: 

— Hol a esaj>at, gyermekem? 
— A gyerme'i oldalt mutatott, ott állt a kis 

csapat, feszes vigyázz-ban. 

— Bent a tanítói internátusban ís adódott egy 

kedves jelenet. Három magyarruhás csöppség ga-
lambfészket nyújtott át a kormányzói párnak. A 

program szerint 

egy kislánynak szavalni kellett volna* 

Hozzá is kezdett a verseléshez, de az első szó-
nál megakadt. Hatszor is elismételte, borzasztó 

zavarban volt szegényke, de nem jutott esseöe a 
mentő szó. A kormányzói pár egy ideig gyö-

nyörködött a kipirult kisleányban, aztán a kor-

mányzó felkapta a csöppséget és mindkét orcá-
ján megcsókolta. A kisleány ettől kezdve már 

bátrabb lett és most már eltudta mondani a 

verset... 

— A Gizella-téri ünnepség végén a kormány-

zóné kifeiezte azt a kívánságát, hogy szeretné 

látni 

Kfebclsberg sírját 

a Fogadalmi templom kriptájában. A Dóm-téren 

már hullámzott a tömeg és errefelé körülményes 

lett volna a kormányzói párt elvezetni, ezért 

a püspöki palotán és a Szent Imre-kollégiumon 

keresztül indultak el a templomba. A kollégium-

ban az éttermen át kellett menni, itt azonban 

az asztalnál ültek a kispapok, akik nem is sej-

tették, hogy milyen vendég jelenik meg köztük. 

Az ajtóban egyszerre feltűnt a kormányzó szárny-

segéde, utána a kormányzó, majd a főispán, 

mögöttük a kormányzóné, a püspök és a kultusz-

miniszter. A kispapok meglepetten hagyták ab-

ba az étkezést, felugrottak és harsogva éljenez-

ték a vendégeket, amig csak el nem hagyták az 

ebédlőtermet. 

— Lent a kriptában a kormányzóné buzgón 

imádkozott, majd a kormányzó kifejezte azt a kí-

vánságát, hogy megakarja nézni Klebelsberg temp-

lomi síremlékét is. A templomban időztek a ven-

dégek, amikor kunt egyszerre megszólalt 

a zenélő óra. 

Erre felfigyelt a kormányzó. 

— Nézzük meg ezt is — mondta. 

-— Közben azonban elterjedt a hire hogy a 

kormányzói pár a templomban van és r.agv tö-

meg lepte el a Dóm-teret. A kormányzóék már 

a templomajtóban álltak és zavarban voltak a 

szegedi urak, hogyan kalauzolják le a kormányzói 

párt a térre, az órajáték közelébe. 

— Gyerünk csak közelebb — szólt a kormányzó 

és megindult a tér felé. A tömeg dicséretére le-

gyen mondva, minden felszólítás nélkül, nagyon 
fegyelmezetten viselkedett és azonnal utat csinált 

a vendégeknek. 

•— Mire azonhan a kormányzói pár a zenélő 
óra alá ért, az CDDcn befejezte játokat. Szeren-

csére sikerült megtalálni az óra mesterét és igy 

újra megindulhatott az órajáték, 
— Amikor az ebédről Alsóvárosba hajtattak a 

kormányzóék — folytatta Imecs főispán —, nt-

juk a Horthy Miklós-uccáu át vitt el. A muzeuiu 

előtti 

Móra-kertet 

hosszasan szemlélgette a kormányzónk 

— Gyönyörű ez a kert — mondotta. Itt egész 
jól lehet élni. Szép város Szeged! 

A kormányzó is többször dicsérte a város szép-

ségét. Amikor az ünnepségre indult, niegjegyezta 

Imecs főispán előtt: 

— Sokat jejlőáöit Szeged az utóbbi évek-
ben. Szépült és ha'.ározott fejlődésen ment ál a 
város. 

Az állomáson a búcsúzónál ezeket mondta a 

kormányzó a főispánnak: 

— Felejthetetlen marad nekem ez a szép 
nap... 

Az ősz hajszálak 
a z i d ő m ú l á s á t j e l z i k ! w 'e 

hajrepferiörítort. Visszanyeri eredeti ha szi-
liét. Ara ií P. Minden Bzaktizletbeu kapható 

Szegedi munkásokat 
keresnek vidéki 

mezőgazdasági munkákra 
(A Délmagyarország munkatársától.) A 

munkanélküliség szegedi frontján az utóbbi 
napokban bizonyos változások történtek. A 
mezőgazdaságban megindult a munka, a ta-
nyai munkanélküliek valamennyien el tudtak 
helyezkedni. A munkaközvetítő hivatalt nem-
csak a szegedkörnyéki gazdaságokból árasztják 
el kérelmekkel, hogv közvetítsen számukra a 
gazdasági munkálatokhoz megfelelő munká-
sokat, a legutóbbi napokban Kiskundorozsmá-
ról és Algyőről is Szegeden kerestek munká-
sokat, de nem tudtak közvetíteni. A hivatal 
információja szerint hosszú évek óta nem volt 
ilyen kereslet a munkásokban, akár ezerszám * 
ra is el tudnák őket most helyezni a mezőgaz-
daságban. 

Az ipari munkanélküliek frontján a munka-
közvetítő hivatal nyilvántartásában 1127 mun-
kanélküli szerepel, közel kettőezer azoknak a 
száma, akik most valahol ideiglenes elhelyez-
kedést találtak. Legfel jebb pár hónapig tart ez. 
a munka. A változás következtében a népkony-
hások száma felérc esett az utóbbi hetekben és 
állandóan csökken ez a szám is. 

A munkások ílhelvezése május eleién vett 
nagyobb lendületet. Privát helyről május el-
seien 41 munkás közvetítését kérték a hiva-
taltól, 2-án 29. ,'t-án 30. 4-én 29. 5-én 29. 7-én 
24, 8-án 14, 10-én 59 munkást helyeztek el D 
szegedi iparvállalatoknál, má jus első tiz nap-
jában 255 munkást helyeztek el. Május 20-áig 
190 munkást, a tegnapi napig 210 munkást si-
került elhelyezni. l l a junius hónap folvamún 
is ilyen arányban sikerül a munkásokat elhc-
Ivezni. akkor remélhető, hogy a nyáron a sze-
gedi munkanélküliek nagyrésze hozzáiuthnt 
végre ideiglenes keresethez. Sürgős intézkedé-
sekre van szükség, amelyekkel biztosítani le-
het a munkanélküliek állandó és megfelelő 
elhelyezéséi. 

Különlegesség. 

L egtökéletesebb 
szeg edi emlék. 

Haídsxboqvúcsfovmára 
k észüli hamuiaviő. 

Ara 2 .— pengő. 

Knpfrató a Készítőknél, Refr.fi Mór e« Fia »t. 
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