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fl Vatikán Németországra 
hárítja a felelősséget 
a diplomáciai kapcsolatok esetleges megszakításáért 

„Mundelein érsek nyilatkozata nem ütközik katolikus h i ' e l v e k b e " 

Róma. junius 2. A Val ikán és Németország 
közötti kapcsolatban a Vatikán részéről sem-
miféle változás nem történt. Tény az, hogy a 
berlini apostoli nuncius Róiuába érkezett, de 
mint vatikáni körökben kijelentették, kizárólag 
jelentéstétel végcU. 

Ami a diplomáciai kapcsolatok esetleges 
megszakítását illeti, vatikáni körök Németor-

szágra hárít ják a felelősséget. Ami pedig M u n-
d e l e i n érsek ismeretes nyilatkozatát illeti, — 
amelyben az érsek élesen állást foglalt a né-
metországi vallásüldözések és katolikusellenes 
kijelentések ellen —, ebben a Vatikán nem 
foglalhat állást, mert a nyilatkozat nem ütkö-
zik katolikus hitclvckbc. 

A lengyel kultuszminiszter 
pénteken Szegedre érkezik 
Hóman kultuszminiszter társaságában 

(A Délmagyarország munkatársától.) Pénteken 

Ismét előkelő vendége lesz Szegednek: Wojelech 
Swietoslawski lengyel kultuszminiszter, aki szer-

dán érkezett meg Budapestre, hogy visszaadja 

Hóman kultuszminiszter legutóbbi Varsóban tett 

látogatását. A lengyel kormány kultuszminisztere 

a magyar kultuszminiszter társaságában a magyar 

kultúrintézményeket látogatja meg, elsősorban a 

budapestieket, de elkalauzolják Szegedre is, hogy 

a vidéki egyetemek közül a szegedi egyetemei 

mutassák be. 

A lengyel kultuszminisztert elkíséri Szegedre 

a főispánhoz érkezett hivatalos értesítés szerint 

Michael Pollak államtitkár, Bileslaw Kie'.slH, a 
lengyel kultuszminisztérium tudományos osztályá-
nak vezetője, 11 itold Tomassi egyetemi asszisz-
tens, a miniszter titkára. Lekíséri a minisztert 

valószínűleg Orlowski budapesti lengyel követ, 

vagy pedig gróf Micielski követségi tanácsos és 

Kosciusko. a budapesti lengyel követség sajtóatta-

séja, aki már többször járt Szegeden és töké-

letesen beszél magyarul. A lengyel vendégek kí-

séretében érkezik Hóman Bálint kultuszminisz-

ter, Szily Kálmán államtitkár, Fiilei Szántó End-

re, a kultuszminisztérium egyetemi osztályának ve-

zetője, Terbócz Miklós miniszteri osztálytanácsos 

és Paikert Géza titkár. 

A lengyel vendégeket nagy ünnepélyességgel fo-

• gwdják Szegeden. A feldíszített pályaudvaron lesz 

az ünnepélyes fogadtatás, a katonazenekar a len-

gyel Himnuszt játsza; majd a város nevében dr. 

vité^ lmecs György főispán üdvözli francia nyel-

ven a lengyel minisztert. A fogadtatáson a sza-

badságon lévő polgármester helyett dr. Tóth Bé-

la polgármesterhelyettes vesz részt, résztvesz Er-
délyi László rektor vezetésével az egyetemi ta-

nács, számos egyetemi professzor, Kisparti Jánosi 

tankerületi főigazgató, az egyetemi ifjúság egy 

diszszakasza és a kulturális intézmények képvi-

selői is. 

A fogadtatás után a vendégek a püspöki aulába 

mennek és miután a lengyel kultuszminiszter lá-

togatást tett dr. Glattfelder Gyula megyéspüspök-

nél, háromnegyed tizenkettőkor elindul az egye-

temi intézetek megtekintésére. Wojeiech Swie-

toslawski kultuszminiszter a varsói egyetem ka-

tedráját cserélte fel a kultuszminiszteri tárcával, 

neve jól ismert a vegyészek világában, az egye-

tem ezért gondoskodik arról, hogy a miniszter 

elsősorban a szegedi egyetem vegytani intézeteit 

B e l v á r o s i Mozi Csütörtök, péntek 

A táncos kalóz 
Tüneményes szépségei szines filmcsoda 

V á r k o n y i Mihály és Duna Stefl -vel 

Széchenyi Mozi Csütörtök, péntek 

A rémület halója 
Izgalmas kalandortörténet. Hans A lbert és 

T u r a y Ida főszereplésével 

tekinthesse meg. Ha futja az időből, akkor be-

mutatnak a miniszternek egy közeli tanyai isko-
lát is, valószínűleg a szentinihályte'.ekit. 

A lengyel vendégek tiszteletére a megyéspüs-

pök ad dezsönét, amely után a délutáni gyors-

vonattal visszautaznak a vendégek Budapestre. 

A lengyel kultuszminiszter magyarországi lá-

togatásának politikai jelentősége is van és a hiva-

talos fogadtatás ki fogja fejezni azt a baráti vi-

szonyt, amely Lengyelország és Magyarország kö-

zött fennáll. 

A lengyel kultuszminiszter 
Budapestre érkezett 

Buáapest, junius 2. Swietoslawski Vojciech len-

gyel közoktatásügyi miniszter szerdán éjfélkor1 

4 napos hivatalos látogatásra a fővárosba érkezett. 

A lengyel közoktatásügyi minisztert a szobi ha-

tárállomáson üdvözölte Hóman Bálint kultuszmi-

niszter nevében Glasoviczki Károly miniszteri osz-

tályfőnök és Paikert Géza miniszteri titkár. A ha-

tártól a fővárosig a Máv. egyik szalonkocsiján 

tették meg a lengyel vendégek az utat. 

Este 11 óra tájban már gyülekezni kezdtek a 

meghívottak a magyar és lengyel zászlókkal fel-

díszített Keleti-pályaudvaron. A szalonkocsiból le-

szálló minisztert először Hóman Bálint kultusz-

miniszter üdvözölte, majd bemutatta a fogadásra 

megjelenteket. Rövid beszélgetés után a Duna-

palota-szállóba hajtottak. 

Szegedi professzorok 
előadása az orvos-
kongresszuson 

Rudapcsf, junius 2 Szerdán délután fejező-
dött be az orvosnagvhét f ©témájának, az öre-
gedésnek tárgyalása. Az igen élénk vitában a 
megjelent orvosok közül igen sokan vetlek 
részt. P u r j e s z Béla szegedi egyetemi tanár 
a tüdőlob kérdéséről beszélt, ismertette a be-
tegség tüneteit, lefolyását, prognózisát, meg-
előzését és kezelését. 

K r a m á r Jenő szegedi egyetemi tanár a 
csecsemő és gyermek tüdőlobjával foglalkozott 
nagy érdeklődéssel kisért előadásában. 
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Bocskai - Nemzeti 2:0 (0:0} 
Debrecen» junius 2. Szerdán délután játszották 

le Debrecenben a Bocskay idei utolsó ligabajnoki 

mérkőzését. A debreceni csapat fölényben volt,, 

eredményt azonban esak h második félidőben 

tudott elérni. Különösen Teleki irányítása tet-

szett. A Bocskay holnap hosszabb n.vári túrára 

indul. 

Szegedi javaslatot tárgyal 
a Városok Szövetsége 
rendkivüli közgyűlése 

(A Délmagyarország munkatársától) A Ma-
gyar Városok Országos Szövetségének elnöksége 
értesítette a város hatóságát, hogy junius 7—8. 
napjaira rendkivüli közgyűlést liivott össze. A 
közgyűlésen tárgyalják a vidéki városok fontos 
kérdéseit. Ezenkívül határozati javaslatokat hoz-
nak és ezeket a városok kiküldötteiből alakított 
nagyobb küldöttség fogja az illetékes szakmi-
nisztereknek átnyújtani. A fontos tárgysorozatra 
való tekintettel a közgyűlésre nemcsak a városok 
vezetői kaptak .meghívást, hanem a törvényható-
sági bizottságok is. A napokban fogják Szegeden 
is kijelölni, hogy kik képviseljék a Városok Szö-
vetsége közgyűlésén a város hatóságát és a tör-
vényhatósági bizottságot. Eredetileg ugy volt, 
liogy dr. Pálfy József polgármester és egy kisebb 
küldöttség utazik fel Budapestre, de a polgár-
mester elsején megkezáte nyári szabadsági]/, ez-
ért dr. Tóth Béla helyettes polgármester utnzik 
Budapestre, valamint több tisztviselő, akiknek ki-
jelöléséről később történik intézkedés, l'gyancsak 
később jelölik ki azokat, akik majd a törvény-
hatósági bizottságot képviselik a közgyűlésen. 

Érdekes, hogy a Városok Szövetségének rend-
kivüli közgyűlése foglalkozik azzal is. hogy n vá-
rosok álla/nrendőrségi hozzájárulását mérsékelje 
a belügyminiszter. Ezt először Szeged kívánta, 
valamennyi város hasonló álláspontra helyezke-
dett, most azután a Városok Szövetsége minden-
ben elfogadta Szeged javaslatát, a rendőrségi hoz-
zájárulások felérc történő leszállítását fogja kérni. 
Adó-, népjóléti és egyéb közigazgatási ügyek sze-
repelnek niég a közgyűlés napirendjén. 
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A SZEGEDI METEOROLOfilAT OIl-
SZERVATÓUIUM jelenti; Szegeden a 
hőmérő legmagasabb állása 23.6, n 
legalacsonyabb 17.9 C. A barométer 
adata milliókra és tengerszintre redu-
kálva reggel 758.6, este 760.5 mm. A 
levegő páratartalma reggel 70. délben 
80 százalék. A szél iránya délkeleti, 
erőssége 2—4. A lehullott csapadék 
mennyisége 3.8 mm. 

A Metcorologlai Intézet jelenti este 

10 órakor. IDÖJÓSLAT: Északnyugati 

szél, több helyen záporeső, néhány he. 

lyen zivatar, a hőmérséklet kissé 

csökken. 


