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180 „lurlslaágyaí" 
rendez be a város 

a szegedi iskolákban és konvikíusokban 

(A Délmagyarország munkatársától.) A 
tuult években igen sok csoportos társasutazás 

résztvevői fordultak szállásért a városhoz, il-
letve az idegenforgalmi hivatalhoz. Ezcket az 
olcaó szállást igénylő utagokat legtöbbször cl 
kehott utasítani, inegiclclö turistaszállás hiá-
nyában. A rókusi tornacsarnokban v a n ugyan 
egy ilyen turistaszállás, c z a z o nb a n m a j d n c m 
mind ig el van foglalva az idegenből jövő 

diák- cg cscrkcszcsoportokkal. A város a f 0 lyó 

cvi költségvetésébe négyezer pCI1gőt vett fel 

a t.urstaszállók felszerelésének kiegészítésére, 

amivel főként a szabadtéri játékokra al<artak 

olesó szálláslohelőgéget teremteni. A Szegedre 

érkező szegényebb osztályhoz tartozó vendé-

geknek. A város költségvetésének jóváhagyása 

még mindig n c m érkezott meg és igv a turis-

taszállások felszerelése n c iu történhetett meg. 

Ebben a z ügyben dr- Tóth Bcla polgármester-

helyettes hétfőn eljárt a belügyininisztériuni-

b an és megbeszélést folytatott Jaitda Károly 

miniszteri "tanácsossal, a k i közölte, hogy a 

turistaszállások felszerelésére a köl|ségyeté&b0 

felvett négyezer pengő benne maradt a költ-
ségvetésben és a jóváhagyás rövidesen meg 
fog érkezni Szegedre. 

A polgáruicsterhelycttes kedden érintkezés-
be lépett az idegenforgalmi hivatallal ós bu-
dapesti tárgyalásainak eredményeként közölt1', 
hogy a négyezer pengőt d lehet köl te n i rc»-
deltotési céljára. Az idegenforgalmi hivatal 
azonnal ajánlatot kért a szegedi szállítócégek-
től. a z ajánlatokat felül vizsgál tat.ía a szám-
vevőséggel és napok alatt a legrövidebb időn 
belül beszerzi "z ágy[e1szerelégeket, mintegy 
150—180 da rabot. amelyek már a szabadtéri 
játékok első napján a közönség rendelkezésére 
fognak állap]. Az ágyukat ür*s iskoláiban, 
knnvik tusokba,, dili fiák fclr cgy éjszakai szál-
lás dija 60—80 fillérbe kerül a kiszolgálási 
dí j jal együtt. 

Páris viharos lelkesedéssel 
fogadta az angol királyi párt 
n (iijöröu történelmi jelentőségű látogatása Franciaországban 

M angol hlrálu es lebrun köztársasági elnök beszéde 
az elszakíthatatlan angol francia cguuilmuköüesről es a 

demokrácia eszmemjeről 

Páris, jubus 19. Páris lázas izgalomban, ragyogó 

pompában várta az angol királyi párt. Az ural-

kodó cs felesége kedden délelőtt 9 órakor hagyta 

cl a Buckingham-patotát cs zárt automobilon hajta-

tott ki a Viktória-pályaudvarra, amelyet angol 

cs francia zászlókkal díszítettek fel. A pályaudvar 

előtti térségen többezer ember várta a Parisba 

utazó királyi párt. 1 | i | I 

A királyi pár azonnal a különvonatba szállt, 

.1 vonat 9 úrp 5 perckor elindult Dover felé. Né-

hány perccel a vonat indulása elött érkezett meg 

a pályaudvarra lord Halifax külügyminiszter és 

Cadogan külügyi államtitkár, akik az uralkodó 

párt Parisba elkísérik. 

• György király cs felesége 

Doverben 

királyi jachtra szállt cs azon tette meg az utat 

a La Manche-csatornán. A csatorna közepéig a 

jachtot kilenc angol torpedóromboló ós nyolc hid-
roplán kísérte. A La Manche-csatorna közepén üdv-

lövcsekkel búcsúzott cl az angol tengeri cs légi 

flotta az uralkodó pártól, ugyanekkor 26 francia 
hadihajóból és több légirajból á|ló francia hadi- és 

légiflotta vette át a diszkisérctet. Az átkelés alatt 

Dover és Boulogue között szünetelt a hajóforga-

lom. Bohnct francia külügyminiszter a pári-i an-

gol nagykövet társaságában Boulogneba a királyi 

' pár elé utazott. 

Bonnct külügyminiszter még az angol királyi 

pár elutazása előtt elhagyta Boulognet, hogy fo-

Éli, szeress, tanulj! Belvárosi Mosi | 
Szerda, csütörtök 

Egy nagy szerelem tragikus története. 
Róbert Montgomerry, Rusalin Russel. 

Fősz : 

5, 7, 9 

Korzó Mozi Szerdától péntekig 

Mr. MollG Sanghajban 
páratlanul izgalmas detektivtörténet. Fősz.: 

S K T . X - Gazdag ember lánya 
Szatirikus vígjáték. Fősz. s MADELEINE CAROLL 
ós a 3 Ritz tsrothersek. Az előadások 

fél 5, 7, negyed 10 órakor kezdődnek 

gadhassa a királyi párt a Quai d'Orsay-ban. Az 

angol király és királyné egy órakor utazott el Bou-

logneból. 

Diplomáciai körökben különös jelentőseget tu-

lajdonítanak annak a körülménynek, hogy György 

király az első, aki a hagyománijokkai ellentétben, 

hivatalos látogatást tesz külföldön, mielőtt Delhi-

ben császárrá koronázták volna. 

Párísban 

A különvonat 5 óra előtt befutott a Bois de 

Boulognc-i pályaudvarra. A pályaudvaron Lebrun 
köztársasági elnök és felesége, Ualidier minisz-

terelnök, Bonnet külügyminiszter és a kormány 

tagjai üdvözölték az angol királyt. 

A különvonat érkezésének pillanatában 13 ezer. 
postagalambot bocsátottak a levegőbe. 

Amikor a király vonata berobogott a pályaud-

varra, a Mont Valerian-eröd ágyúi megdördül-

tek cs 101 üdvlövést adtak le. A tengerészlövészek 

zenekara a két nemzet Himnuszát játszólta, a 

pályaudvaron felsorakozott katonaság tisztelgett. 

Az államfők kölcsönös meleg üdvözlése után a 

• király a diszcsarnokba ment, ahol bemutatták neki 

az előkelőségeket. 

A pályaudvarról a menet a Foch-sugáruton vé-

gig vonult bc a városba. Két oldalon az útvonalon 

végig óriási tömeg feketéllett. Amerre a menet 

elhaladt, mindenütt viharos éljenzéssei köszön-

tötték az uralkodó párt. 

A menet a Concord-téren át érkezett 

a Quai d Orsayhoz, 

a külügyminisztérium palotájához, ahol sj. uralkodó 

pár részére díszes lakosztályt rendeztek be. A 

palota udvarán a köztársasági gárda egyik zászló-

alja feszes vigyázzállásban tisztelgett, amikor a 

gépkocsik torra begördültek a díszlépcső elé. Itt 

Bonnct külügyminiszter és felesége üdvözölte a 

külügyminisztérium főtisztviselői élén a királyt. 

Az angol királyi pár 

csic 

8 őrikor elhagyta a külügyminisztérium palotáját, 
hogy résztvegyeu a francia köztársasági elnök és 

1 pram színaranyra. Bárhol lóvá tárgyat tgy fal-maiam. 
Nagy kölosön mindenre. Dr. SIMON Zálogbár, Oroszlán n. J 

felesége által az elnöki palotában tiszteletükre 
adott estebéden. Az útvonalon összegyűlt tömeg 
mindenütt iclkcs ünneplésben részesítette az ural-
kodópárt. 

A vacsora után 

Lebrun köztársasági elnöli • 

pohárköszöntőjében hangsúlyozta, hogy a szabad-
ság és béke azonos eszményeinek fejlődése során 
országaikat összefűző barátság olyan erősséget 
nyert, amely a nemzeti cs nemzetközi élet külön-
böző formáiban a megértés nemes szellemében jut 
kifejezésre. 

— A világ mai nyugtalan állapotában — mon-
dolla —, nagy felelősség nehezedik mindkét nem-
zetünkre, amelyek egyaránt állanak oz emberiség 
szolgálatában. A békefenntartás és a nemzetközi 
jog iránti tisztelet az. ami áthatja a kel nemzeí 
együttműködéséi. Felséged, a királyné őfelsége, 
Mária királyné, a királyi hercegnők és az egész 
királyi család egészségére és az egész egyesült 
brit birodalom nagyságára emeli"' poharát. 

Lebrun köztársasági elnök pohárköszöntőjére a 

zenekar az angol Himnuszt játszotta cl, majd 

VI. György király 

mondott pohárköszöntőt, amelyben hangsúlyozta, 

hogy a tengersáv ellenére országunk sorsa száza-* 

dok folyamán elkerülhetetlenül összefonódott és 

nem emlékezünk olyan időszakra, amelyben vl-

szonyaink bizalmasabbak lettek volna. 

— A múltban országaink nagy ferfiai — mon-

| dotta — néha csak lassan ismerték fel egymás jó 

tulajdonságait. Ez nincs többé igy. A szoros 

együttműködés bebizonyította, hogy ugyanaz az 

eszmény vezet bennünket, népünket ugyri'iaz a 

ragaszkodás fűzi a demokratikus elvekhez, ame-

lyek a legjobban megfelelnek természetes eszmé-

nyeinknek és egyaránt fejlesztik az egyéni sza-

badság áldásait. A mostani időkben békesség, böl-

csesség, hasznosság nemes tulajdonságai teljes 

egészét követelnek mindenkitől, 1 

— Megértésünkben nincs semmi kizáró jellegű, 

barátságunk nem irányul más hatalom ellen, el-

lenkezőleg, kormányunk lehető vágya, hogy nem-

zetközi megegyezések utján megtalálják a/oknak 

a politikai problémáknak megoldását, amelyek a 

világ békéjét cs azoknak a gazdasági nehézségek-

nek megoldását, amelyek a mai jólétet korlátozzák. 

Nagyon hálás vagyok önnek elnök ur — fejezte bo 

— , hogy alkalmat adott nekem ezt hangsúlyoznom 

cs hangoztatni a bennünket összefűző barátságot. 

A király pohárköszöntője után a zenekar a Mar-

scillcst játszotta. 

Kerékjártó professzor 
f / Genfben 

a magyar könyvek szabad forgalmát kérte 
az utódál lamokban 

Genf, julius 19. A szellemi együttműködés nem-

zetközi bizottságának 20-ik ülésszakán a bizottság 

magyar tagját, Teleki Pál gróf vallás- és köz-

oktatásügyi minisztert dr. Kerékjártó Béla szex 

gedi egyetemi tanár helyettesitette. A nemzeti 

bizottságok jelentései során Kerékjártó Béla ismer-

tette a bizottság elött azokat a nehézségeket, ame-

lyek a magyar könyveknek ős kiadványoknak azt 

utódállamokba való bebocsátása elé tornyosulnak, 

Rámutatott arra, hogy az elcsatolt területen élő 

magyarság kulturális jogainak védelme céljából 

helyre kell állítani a kulturális kapcsolatokat Ma-

gyarország cs a magyar kisebbségek közöt.. 

Kerékjártó Bcla előterjesztésével kapcsolatban 

a francia delegátus javaslatára a bizottság meg-

bízta a szellemi együttműködés intézetét, hogy 

tanulmányozza a tudományos és akadémiai kiad/ 

ványok forgalmának kérdését cs foghlkozzék azok-

kal a módszerekkel, amelyek ezeknek a kiadvá-

nyoknak szabad forgalmát biztosítják. 


