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A város ujabb kísérlete 
a taniiói internátus felépítése érdekében 
(A Délmagyarország munkatársától.) A ta-

nítói internátus felépítésének kérdése, mint 
annyiszor már, ismét napirendre kerül. A 
legutóbbi tanácsülésen volt szó róla, hogy va-
lamilyen módon el kellene takarni a Szegedre 
vetődő idegenek elől azt a gödröt, amely a Bol-
dogasszony-sugárut és a Gizella-tér sarkán ék-
telenkedik az internátusépitkezés számára ki-
sajátított telektömb helyén. A tanács el is ha-
tárorta, hogy a gödrös telektömböt magas desz-
kapalánkkal bekeritteti. 

A polgármester most elhatározta, hogy is-
mét kísérletet tesz, hátha sikerül rábírnia a 
kultuszkormányt a régi terv megvalósítására. 
Az a pénz, amelyből a tanitói Internátust még 
Pogány Móricz tervei alapján fel akarták épí-
teni, papíron megvan, de csak papíron, mert a 
tanítói alap készpénzvagyonát' az alapkezelő-

sége kölcsönadta az anyagi gondokkal küzdő 
iskolafenntartó községeknek és egyházaknak. 
Ha tehít ebből a pénzből legalább valameny-
nyit visszakapna a kultuszminisezter, tekintettel 
arra, hogy az építkezési költségek lényegesen 
csökkentek, az építkezést meg lehetne kezde-
ni, sőt be is lehetne fejezni, ha az eredeti ter-
vekből kihagynák a sugárul kétemeletes álbol-
tozását. A polgármester értesiti a kultuszmi-
nisztert, hogy a város teljesen ingyen átengedi 
a telkeket az internátus céljaira, ha az építke-
zés még az idén megkezdődik. 

Kijelentette a polgármester a Délmagyaror-
szág munkatársa előtt, hogy szükség esetén a 
város esetleg még pénzbeli hozzájárulást is 
biztositana az építkezés megindítása érdeké-
ben. 

A városi strandfürdő sürgős felépítését 
és a muzeum kibővitésését favasolja 

az Idegenforgalmi Tanács 
Tanácskozás a „Szegedi Hét" megrendezéséről 

(A Délmagyarország munkatársától.) Csü-
törtökön délben dr. Pálfy József polgármester-
helyettes elnökletevél ülést tartott az idegen-
forgalmi tanács, hogy letárgyalja a nyárra 
várható idegenforgalommal kapcsolatos ten-
nivalókat. A polgármesterhelyettes bejelen-
tette a bizottságnak, hogy a polgármester 
Nyáry György kereskedelmi Iskolai főigazga-
tót bízta meg az idegenforgalmi iroda vezeté-
sével. 

Nyáry György beszámolt ezután 

az idegenforgalmi iroda 
eddigi működéséről, majd bejelentette, hogy 
foglalkozik azzal a kérdéssel, miként lehetne 
megfelelő Szeged-propagandát kifejteni a bu-
dapesti nemzetközi vásáron. Berzenczey terve 
látszik a legalkalmasabbnak erre a célra. A 
javaslat az, hogy a tavaszi vásár vendéglősé-
vel állapodjon meg a város egy 

szegedi halászcsárda 
berendezésére. Ebben a halászcsárdában sze-
gedi halász főzné a szegedi halászlét és a csár-
da helyiségét szegedi propagandára alkalmas 
képekkel, prospektusokkal, árumintákkal dí-
szítenék föl. A szegedi halászcsárda tervének 
megvalósítására mindössze hatszáz pengő kel-
lene, de a polgármester kijelentette, hogy a 
városnak nincsen erre a célra hatszáz pen-
gője. 

Pásztor József: Erre a célra kell pénz. Ide-
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ge**?wgalml propaganda nélkül sose lesz Ide-
genforgalom. Kérjük a polgármester urat, 
hogy gondoskodjék föltétlenül fedezetről. (He-
lyeslés.) 

A javaslat elfogadása után elmondotta Nyá-
ry, hogy a berlini idegenforgalmi iroda érte-
sítése szerint szeptemberben nagyobb német 
kirándulócsoport érkezik Szegedre. A német 
kirándulók számára több napos programot 
kell összeállítani. Be kell mutatni előttük a 
szegedi és szegedkőrnyéki jellegzetességeket, 
ki kell vinni őket Tápéra, ahol még maradt né-
mi nyoma a szegedkörnyéki népviseletnek, be 
kell mutatni nekik a szegedi tanyákat, az er-
dőgazdaságokat, Pallavicini lipicai ménesét. 

Pásztor József elmondotta ezután, hogy 
Kecskemét város idegenforgalmi irodája az 
ország minden részéből meghívott mintegy 
kétszáz vendéget Kecskemétre, hogy a város 
jellegzetességeit és nevezetességeit bemutassa 
nekik. Kecskemét ilyen módon kezdi meg az 
idegenforgalmi propagandát. 

Dr. Kogutowitz Károly professzor szólalt fel 
ezután. Szegedet sehol sem propagálja semmi 
és senki. Gondoskodni kellene arról, hogy a 
budapesti szállókban a vendégek figyelmét 
felhívja valaki Szegedre. Ez természetesen 
pénzbe kerül, a pénzt azonban össze lehetne 
szedni azoktól, akiknek anyagi érdekük fűző-
dik az idegenforgalom megteremtéséhez. 

Nyáry György: A napokban kaptam hivata-
los értesitést arról, hogy 

a város fdeqenforaalml alapja, 
amely 1500 pengőből állott, 

már tel jesen kimerült. 
Dr. Pálfy József: Egy angolnyelvü baedcker-

ben közzétett rövid városismertetésért kifizet-
tünk 1400 pengőt. 

Nyáry György beszámolt ezután a Budapes-
ten tartott idegenforgalmi megbeszélésről és 
elmondotta, hogy az értekezleten kialakult ál-
láspont szerint 

nincs szükség városi heíek ren-
dezésére. 

Bejelentette a főigazgató, hogy lépéseket tet-
tek a vasút igazgatóságánál a filléres vonatok 
eddigi rendszerének megváltoztatására. A mult 
évben a nyári hónapok alatt ugyanis a Máv. 
nem indított filléres vonatokat, pedig a vidéki 
városokban legfőképen a nyári hónapok alatt 
lehetne egy kis forgalomra számitani. 

Hauser Rezső Sándor is fontosnak tartja a 
filléres vonatok nyári közlekedését. Szegeden 
az idegenforgalom első és legfontosabb előföl-
tétels a strandfürdő. írjon föl a polgármester 
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a kereskedelmi miniszterhez és kérje, hogy ne 
csak a Balatont favorizálja a kormány, hanem 
az Alföldet is. 

Vértes Miksa azt fejtegette, hogy a mai vi-
szonyok között külföldi látogatókra nem igen 
lehet számitani, ezért elsősorban a belső ide-
genforgalmat kellene megteremteni. Fölösle-
ges pénzpocsékolás tehát, ha a város súlyos 
összegeket költ külföldi lapoknál propagandá-
ra. A belső idegenforgalmat ugy kell meg-
szervezni, hogy a Szegedre igyekvő kirándulók 
már a vasúti jegy megváltása alkalmával meg-
tudhassák, hogy mivel tölthetik el Szegeden 
az idejüket. Gondoskodni kellene arról, hogy 
Szegedről tetszetős külsejű autóbuszok indul-
janak a kiránduló-helyekre, a trianoni halár-
hoz, a Maros torkolatához, Pusztaszerre, a 
Boszorkány-szigetre, hogy a vendéglősök- • • 
ilyen idegenforgalmi napokon eladott ebédek 
árából néhány fillért fizessenek be az idegen-
forgalmi alapba, de gondoskodni kellene arról 
is, hogy a kirándulók Újszegeden ne a port 
szívják. 

Nyáry György bejelentette, hogy a kirándu-
lások megszervezése ügyében az idegenforgal-
mi hivatal tárgyal a város autóbuszüzemével. 
Folytak tárgyalások a bérautófuvarosoltkal Is, 
akik azonban nem vállalkoztak arra, hogy 
meghatározott áru személyjegyek ellenében 
szállítsák a kirándulókat. Á taxi szerinti di-
jak megtérítését kívánják. 

— A legnagyobb baj — mondotta a polgár-
mesterhelyettes —, hogy ide Szegedre spórolni 
jön minden idegen. Szeged nem turisztikai 
hely és itt nem lehet autókörsétákat rendezni, 
mert tengelijtörők az utak. 

Az idegenforgalmi tanács ezután a 

Szegedi Hét 
kérdésével foglalkozott. A programtervezetet, 
amelyet dr. Belle Ferenc és dr. Kogutowitz 
Károly professzor dolgozott ki, a polgármes-
tprv.«lviottí>s ismertette. Utána Kogutowitz szó-
lalt Elmondotta, hogy a Szegedi Hét gon-
dolata az elmúlt évben rendezett nagysikerű 
tanvakiállitással kapcsolatban merült föl. Ezt 
a kiállítást három hét alatt készítették elő és 
a város egyetlen fillérnyi támogatása nélkül 
rendezték meg. A váratlanul szép eredmény 
azf bizonyítja, hogy alkalmas módon lehet 
érdeklődést kelteni Szeged és a szegedi dol-
gok iránt. A Szegedi Nap megrendezésének 
nem lenne értelme, mert ez föltétlen ráfizet»' 
sel járna. A vidéki közönség számára sok itt 
az értékes látnivaló. A Szegedi Hét keretében 
kiállításokat, kongresszusokat, sportversenye-
ket lehet és kell rendezni, a legfontosabb az 
hogy idejekorán megkezdődjenek az előkés 
letek. Ha a Máv. filléres vonatokat nem is in-
dit hétköznapokon, de elegendő utas jelentke-
zése esetén mindig indit hatvanhatszázalékos 
különvonatokat. 
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