Kormányrendelet
a szegedi államépltészeti hivatal
megszüntetéséről
(A Déltnagyarortrág
munkatársától)
Budapesti
híradás alapján jelentettük tegnap, hogy a kereskedelmi miniszter kiadta a szrgedi ál!am<-pH eszet i
tiiva'H megszüntetéséről,
illetve a szentesi államépitészeti kirendeltségbe való beolvasztásáról szóló
rendeletét azzal, hogy a szented kirendeltséget
államépitészeti hivatallá emeli és a szegedi hivatal
teljes hatáskórét a szentesi hivatal hatáskörébe
olvasztja be. A k e r e s k e d e l m i miniszter a szegedi
államépitészeti hivatalhoz és a szentesi kirendeltséghez intézett rendeletének másolatát leküldte
>szives tudomásul vétel végett, dr. Somogyi Szilveszter polgármesternek.
A rendelet szerint « szegedi államépitészeti hivatal június végén megszűnik, illetve beolvad a

szentesi kirendeltségbe. OrM"etz Győző müsznki fő.
tanácsosnak, a szegedi államépitészeti hivatal főnőkének beosztásáról később határoz a miniszter,
az államépitészeti hivatallá emelt szentesi kíren.
deltség vezetésével a kirendeltség eddigi vezetőjét, Tartás I.ajos műszaki tanácsost bizza meg. A
szegedi hivataltól Szentesre helyezi á t ifj. Gőtlner
Károly segédmérnókőt és V. Kiss Emilia tisztviselőnőt és végül utasítja a szegedi hivatal vezetőjét,
hogy l.tcska János napidíjas mérnök alkalmaztatását mondja fel. mivel a hivatalok egyesítése következtében ez « munkaerő
nélkülözhető
és alkalmaztatásának megszüntetését a takarékossági
szempontok követelik.

Miért nem jönnek Szegedre a német kirándulók?

Érdekes beszélgetés Szegedről
es a magyar fllffildrűl a legnagyobb nyugatnémetországi utazási Iroda vezet5|éve'
Abbszts, húsvét hétfőjén. Újra tanultam valamit. fis ú j r a alkalmam nyilott ahhoz, hogy észrevegyem: mennyi mulasztás történik nálunk odahaza az Idegenforgalom körüL
Ugy esett a dolog, hogy a húsvéti ünnepek nlatt
megismerkedtem Abbaziában egy fiatal német emberrel. Aktatáska volt a hóna alatt és egész nap
lótott-futott a dolgai után. Megnézte az abbaziai
hotelek szobáit, megszólított embereket a déli napsütésben és megkérdezte tóiük, hogy megvannak-e
elégedve a koszttal és nincsen-e panaszuk. Kiült a
tengerre néző szobák balkónjaira és próbaképpen
lesüttette s z adriai napsugárral az arcát. Aztán
bezárkózott
a
szobájába
és szerződéseket
kopogott
az Írógépén.
Közben
tárgyalt
hoteldirektorokkal
és szerződésben
kötötte
le juniusra és szeptemberre a hotelek etrvrészét
német utazótársaságok részére. Maga szaladt el
a táviróhivatalba és küldött széjjel sürgönyöket
• Ruhrvidék nagy utazási inodáinak.
A Matvisjnek hívják etz a fiatalembert és egyik
vezetője a Düsseldorfban megjelenő »Der Mittag«
eimü napilap utazási irodájának.
Együtt ültem vele a Palace ötórai teáján és —
Magyarországról beszélgettünk. Elmesélte nekem,
hogy a »Der Mittag« kiadásában öt nagy napilap jelenik meg és az ujságkonszemnek hetven
utazási irodája van. Tavaly tőbb, mint tízezer embert küldtek el ezek az utazási irodák Európa
minden részébe. Most, húsvétkor nyolc társasutazást rendeztek: a »Der Mittag. egy csoportja
s francia Riviérára ment, mások Szicíliát keresték fel. voltak, akik Párist akarták látni, nagyobb
csoport utazott el a francia és belga csataterekre,
nyolcvanan Hollandiába utaztak, jutott a csoportokból Svájc tavainak is, kevesen eljutottak Tripolíszba, d e legtöbben mégis ide jöttek el, a
Quamero gyöngyébe: Abbáziába. Nem tudom, miféle boszorkánysággal intézi ez a Reisebureau, hogy
valami háromszáz márkáért elviszi tizennégy napra utasait Düsseldorfból Münchenen és Trieszten
át Abbáziába, innen Veneziába, onnan Milánón
és Luganón á t Raselbe és aztán hazaszállít mindenkit a Ruhrvidék valamelyik városába. Német
alaposság kell ahhoz, hogy" az emberek többet
kapnak, mint amennyit a prospektusok hérnek.
És sehol semmi kapkodás: az óramű pontosságával indulnak a kiránduló autóbuszok, m : n l r n kl megkapja azt a szobát, amit ígértek neki, az
autók vonat- vagy hajóérkezéshez kimennek az
ál'omásra, a vezetők kint állanak perronon, a márkát ugy váltják be mindenütt, ahogyan azt a Reisebureua u odahaza igéri, moseli és rajnai borok
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állanak az asztalokon és a vasút harmadik osztál a
ban is megvan mindenkinek a z ülőhelye.
Imponált nekem ez a fiatal német és mialatt c:
beszélgettem vele, valahogyan fájdalmat éreztem
vájjon mi az oka annak, hogy • tízezer némelbo
egyetlen egy «e jutott el Szegedig, a hortobágyi
csárdához, vagy T o k a j vidékére szüret idejében
Szóba Is hoztam a dolgot és mialatt Magyarországról tartottam előadáást, láttam, hogy a németemnek
felragyogott a szeme.
— Mi igen szívesen csinálnánk valamit, I m d e
senki Magyarországról konkrét ajanlattal nem fordult hozzánk. Mi teljesen tájékozatlanok vagyunk
e tekintetben és nem tudjuk, vájjon mikor és hogyan lehetne megrendezni egy-egy társasutazást
azokba a magyar városokba, ahova meggyőződésem
szerfnt nagyon szívesen utaznának el azok • nemelek, akik szimpátiával viseltetnek Magyarország
iránt,
azonban
a
magyar
vidék
turisztikai viszonyairól nincsenek tájékoztatva. Nem
tudjuk, vájjon ®gy nagyobb csoportot ef tudunk-e
Szegeden, Debrecenben, vagy MWolcon komfortos
hotelekben olcsón szállásolni, nem tudjuk, akad-e
ezeken a helyeken elegendó tó n]való és eddig nem
akadt senki, aki felhívta volna a figyelmünket
mindazokra a látványosságokra, amelyekről ön
most említést tett.
Megnyugtatom a németet: a szegedi szállodák
komfort és hygiena tekintetében kláUja a versenvt
minden kontínnentális etablijsementtal, a németek ezeken a helyeken nemcsak hamisítatlrn magyar életet, páratlanul szép spedaWásokat látnak,
hanem fejlődő kultúrát is. Kérésemre Malvisi u r
vállalkozott arra, hogy megfelelő tájékozódás után
szeptembrrre megszervez egy Uzeunégynapos tarsasur|a7ás(, amelynek célja: Budapest utan Szeged,
Debrecen. Miskolc és igen tetszett neki az az ötletem, hogy a kirándulásnak a tokaji szüreten kell
véget érnie.
Pa*í Jób.

KIAMISIIÁSI
VÁSÁR
Rosenthali, Schlaggenwaldi szervizek 25 százalék enqedménnyel.
Valódi Herendi, Meisseni, Rosenthali dísztárgyak, virágvázak, virágcserepek, porosz kristályok 30
százalék engedménnyel. Fflgg5 és
asztali lámpák, szentképak féláron, azonklvQI használati cikkek
méljen leszállított áron.

SCHILLINGÉ!! MÓR
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olvasó rovata
A Somogyitelep Járdái
Tisztelt Szerkesztőség, kérem szíveskedjék alábbi
soraimat nyilvánosságra hozni a közérdekre való
tekintettel A Somogyitelepen lakom és mindennap, amikor be kell jönnöm korán reggel a varosba, bosszankodva lát- m, hogy hiába minősítették telepünket belterületté, « belterületre vonatkozó szabályrendeletek betartását nem ellenőrzi
senki. Igv senki sem törődik azzal, hogy a háztulaj*
donosok elhanyagolják gyalogjáróikat, amelyeken
megreked a sár, a csaták és igy ezek a járdák
járhatatlanokká váltak. Ugy tudom, hogy a városi szabályrendeletek betartáfának ellenőrzése az
államrendőrség hatáskörébe tartozik, levelemmel
éppen ezért a rendőrkapitányság figyelmét szeretném fölhívni.
Tisztelettel

(Aldtr9e).

ValutatOrténet

Ti'ztett Szerkesztő
ur, ugy gondolom, bogy a
közérdeket szolgálom, amikor soraimban a nyilli
vánosságot tájékoztatom az alábbi történetről Sú(Budapesti
tudósitónk
telefonjetentése.)
Ax ál- lyos beteg vagyok és betegségemet évek óta Olaszlamvasút a kirándulóvonatok általános elnevezéországban gyógykezeltetem orvosi nfasífdjra. Nésére pályázatot hirdetett, amelyre 10 ezernél több
hány hetet kell Olaszországban töltenem minden
pályamunka érkezett. Első dijat Megyrry Ella nyerévben, hogy a kővetkező évben rendbejójjek, hogy
te *Filtéres.gyors« elnevezéssel; dijat nyertek még
vísszanverjem munkaképességemet. Mivel valutát
a kővetkező elnevezések: Hajrá-vonat, Mese vonat, a külföldi utazáshoz csak a Nemzeti Bank utalhat
Vándor.vonat, Napsugár-gyors,
Garas-vonal,
Tutiki, szabályszerű kérvényt nyújtottam be a Nemzeti
pán-vonat. De jó vonat, Ttp-top-oonat, Skót vonat.
Bank szegedi fiókjához, csatoltam h o z z i orvosom
Murí-Vot at,
Xas.piliangö.
igazolványát és az utazáshoz, valamint a r olaiSVasárnap Budapestről Pécsre és Debrecenből
országi gyógykezeltetéshez és tartózkodáshoz szükBudapestre indul Filléres-gyors.
séges oía*z valuta kiutalásának engedélyezését kérkedd
rj tem. Kértem ezenkívül háromszáz pevgő értékű
lírát a feleségem részére, mert kísérő nMri* betegségem n r a t t nem utazhatom. A Nemzeti Bank
a kérelmem teljesítését megtagadta, tehát az idén
nem kereshetek és nem találhatok gyógyulást súa szezon Iegl-aa tatóbb vígjátéka 8 felvonási an.
lyos betegségemre. Egészségem helyreállításának
Főszereplő OT1Ó WALLBURG, Azonkívül: Mik.
megakadályozása talán még sem lehet célja a
roS'kóp mint detektív természeti felvétel, Hira !<
Hpviza rendeletnek.
Előadások hétfőn 3, 5, 7, 9, hétköznap 5, 7, 9
Tisztelclte!:
(Aláírás)t
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dráma 8 felvonásban. Főszereplők HANNS AI.BEUS és CHARl.OTTE ANDER. Azonkívül
mint Rómti trükkfilm. ,
Klűa lások hétfőn 3. p, 7. 9 hétköznap 5. 7, f>
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