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Ismét eltolódott az algyői hfd 
megépítése 

(A Délmagyarország munkatársától.) Né-
hány évvel ezelőtt — mint emlékezetes — Her-
mann Miksa kereskedelemügyi miniszter Ígé-
retet tett, hogy napirendre tűzi az algyői hid 
megépítésének az ügyét, amely Szegedet Hód-
mezővásárhellyel és a Tiszántúl többi részeivel 
kötné össze és véget vetne annak a tarthatat-
lan állapotnak hogy Szeged és a Tiszántúl kö-
zött egy kézierővel mozgatott komp tartja fenn 
a forgalmat, amely az évnek körülbelül fele 
ideje alatt nem is használható. Amikor a meg-
valósítás ismét eltolódott, a szegedi kereske-
delmi és iparkamara kezdeményezésére az ér-
dekeltrég különböző más megoldási módozato-
kat hozott javaslatba. A város a jelenlegi vas-
úti hídnak közúti forgalomra való kibővítését 
kérte, magánrészról pedig javaslatot tettek 
hogy az államvasút a vasúti hidon létesítsen 
úgynevezett szárazkomp forgalmat, amely alj-
ban áll, hogy a jármüveket és gyalogosokat er-
re a célra épített motoros szerelvényeken a vas-
út szállítja át a hid egyik oldaláról a másikra. 
A kereskedelmi miniszter elrendelte a külön-

böző terveknek technikai és pénzügyi szem-
pontból való átvizsgálását. 

A megejtett vizsgálat alapján most arról ér-
tesítette a várost, hogy átmeneti megoldások 
helyett csak az állandó közúti hid megépítése 
oldaná meg a kérdést. A vasúti hidnak közúti 
forgalomra való kibővitése ugyanis 1,600.000 
pengőre rúgna és az üzemköltség évi 25.000 
pengőt tenne ki, a szárazkompnál is — figye-
lembevéve a hozzávezető utak megépítését — 
legalább 600.000 pengő beruházásra volna szük-
ség — és 55.000 pengőre rúgna az évi üzemben-
tartási költség. Ezzel szemben egy u j hid meg-
építése körülbelül 2,200.000 pengőbe kerülne, 
ami világosan mutatja, hogy csak az uj hid 
épi'tse oldhatná meg gazdaságos és célszerű 
módon a kérdést. Erre való tekintettel Fabinyi 
Tihamér kereskedelemügyi miniszter egy egé-
szen különálló és u j közti hidra rendelte el a 
kiírást. Az épités megindítására legkorábban 
az 1934—35. évi költségvetés keretében tör-
ténhet intézkedés. 

Hollandi újságírók Szegeden 
(A Délmagyarország munkatársától.) Pénte-

ken délután fél 6 órakor érkeztek Szegedre a 
holland újságírók, akik néhány nap óta tartóz-
kodnak Magyarországon, hogy az itteni viszo-
nyokat tanulmányozzák és tapasztalataikról 
beszámoljanak lapjaikban. A holland vendége-
ket ünnepélyes fogadtatásban részesítették 
Megjelent többek között az állomáson a város 
hatósága képviseletében dr. Pálfy József pol-
gármesterhelyettes, a Revíziós Liga képvise-
letében dr. Kogutowitz Károly egyetemi tanár, 
ott volt dr. Buócz Béla főkapitányhelyettes, a 
szegedi újságírók testületileg és még számo-
san. 

A vendégeket dr. Pálfy József polgármester-
helyettes üdvözölte. Beszédében többek között 
ezeket mondotta: 

— A vendéglátó Szeged város nevében 
őszinte örömmel, tisztelettel és magyar ven-
dégszeretettel üdvözlöm kedves holland vendé-
geinket, a holland zsurnalisztika előkelő rep-
rezentánsait. Szívből kivánom, hogy jól érez-
zék magukat ebben az ősi városban, ahol látni 
fogják a trianoni csapással az ország testén 
ütöttt fájó sebek egyrészét, de egyben látni és 
tapasztalni fogják a magyar őserőt, önbizal-
mat és kulturát, mely nem engedte, hogy egy 
pillanatig is letargikus csüggedés legyen úrrá 
az Alföld népén és a legnehezebb időkben olyan 
alkotásokat produkált, aminőkre csak egy ezer-
éves kulturáju, igazságban rendületlenül bizó 
nemzet fiai képesek. 

— Nem azért hívtuk meg önöket, hogy szá-
nakozva sebünket mutogassuk, nem azért, hogy 
dicsekedjünk, sem azért, hogy protekciót kér-
jünk, hanem azért, hogy a világháború katak-
lizmájában semlegességét bölcsen megőrzött, 
magas szellemi és gazdasági kulturáju holland 
nép iránti nagyrabecsülésünknek adjunk ki-
fejezést és hogy tanulmánvutjuk alapossága 
érdekében alkalmat adjunk necsak a főváros, 
hanem a vidék megismerésére is. 
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A polgármesterhelyettes beszédét dr. Kogu-
towitz Károly professzor tolmácsolta németül, 
majd a Reviziós Liga nevében üdvözölte a ven-
dégeket. Eztán a szegedi ujságirótestület üd-
vözölte a holland ujságirókat, majd Köpe Ida 
tanárjelölt az egyetemi iallgatók nevében hol-
land nyelven mondott néhány üdvözlő szót. 

Az üdvözlésekre Van der Brocke, az amszter-
dami „De Tiid" és a „De Nieuwe Dag" főszer-
kesztője, a holland ujságirók csoportjának ve-
zetője válaszolt németül. Elmondotta, hogy a 
holland sajtó munkatársai nagy örömmel jöt-
tek Magyarország második városába, a Tisza 
és a Maros szögletébe. Szegedről, amelyet a 
békediktátum határvárossá tett, sokat hallot-
tak Van der Brocke holland nyelven külön 
köszönetet mondott Köpe Ida idvözlő szavai-
ért. 

A vendégek — tizenkilenc hollandi ujságiró 
— ezután a városi autóbuszokba szálltak és 
Kass-beli szállásukra mentek,ahonnan azután 
gyalog indultak el a város megtekintésére. 
Megnézték a Templom-teret, a Nemzeti Emlék-
csarnokot, az egyetemi épületeket, a kliniká-
kat, a Tiszát, a hidat, a Széchenyi-teret. A séta 
este nyolcig tartott. Este a vendégeket a város 
látta vendégül vacsorára. Az ujságirókat elő-
ször dr. Pálfy József helyettes polgármester 
üdvözölte, beszédében ezeket mondotta: 

— Nekünk magyaroknak nincs semmi tit-
kolni valónk. És csak örömmel fogadjuk ha 
külföldiek érdeklődnek gazdasági és kulturális 
viszonyaink iránt, mert meg vagyunk győződ-
ve, hogy minden tárgyilagosan végzett ily ta-
nulmány nemcsak barátainkat, de előbb-utóbb 
ellenségeinket is meggyőzi a trianoni határok 
tarthatatlanságáról, a magyar igazságról és 
Magyarország keleti kapujában őrtálló ezer-
éves kultúrájának jelentőségéről, örülünk, 
hogy vendégül tisztelhetjük a hollandiakat 
azért is, hogy megköszönjük a gyermeknyaral-
tatási akcióban tanusitott jószívűségüket. In-
nen Szegedről is voltak gyermekek Hollandiá-
ban, akik áradozva beszélnek az ottani nevelő-
szülők jóságáról, meleg szeretetéről, figyelmes-
ségéről, ami olyan mély érzelmi kapcsolatokat 
létesített a gyermekek és a nevelőszülők közt, 
amelyek nem szűntek meg a nyaralás befejez-
tével. 

— Hollandia kedvezőtlen természeti körül-
ményeinél fogva, állandó harcot viv a tenger-
rel — folytatta a polgármesterhelyettes —, 
melynek áradata veszélyezteti termő vidékeit; 
De a tudomány, az emberi szorgalom és ki-
tartás gvőzedeímeskedett a félelmes ellenség 
felett Mi is harcolunk, mi is viaskodunk egy 
tengerrel, az ellenségeskedés, rosszakarat, fék-
telen emberi gyűlölködés tengerével, mely kö-
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rülveszi a magyar igazság szigetét. De mi bí-
zunk benne, hogy ügy, amint Hollandia az 
elemek felett, a mi igazságunk is győzedelmes-
kedik az ellenséges érzelmek felett. 

— örü lünk hogy vendégül tisztelhetjük a 
hollandi zsurnalisztika kitűnőségeit, akikről 
meg vagyunk győződve, hogyha hazájukba 
visszatérve itt szerzett impresszióikról írnak, 
vagy nyilatkoznak azt teljes tárgyilagossággal 
fogják tenni és mi nem is várunk és nem is 
kérünk mást. Szivből kivánom, hogy kedves 
vendégeink jól és otthonosan érezzék magukat 
k" ünkben és majdan tanulmányutjukat be-
fejezve jó véleményt alkossanak rólunk árva 
magyarokról. 

A polgármesterhelyettes után K e l e m e n 
Ernő, a Reviziós Liga központja nevében kö-
szönte meg a város vezetőségének a szives ma-
gyaros vendéglátást és üdvözölte Szentgyörgyi 
Albert professzort, akinek nevét már tiz évvel 
ezelőtt jól ismerték Hollandiában. 

Dr. T o n e l l i Sándor pohárköszöntőjében 
kiemelte azokat a kapcsolatokat, amelyek 
hosszú idő óta fennállanak Hollandia és a ma-
gyar alföld között. Röviden ismertette azt a 
helyzetet, amelybe a határvárossá lett Szeged 
került a trianoni békediktátum következtében. 

A holland ujságirók nevében V a n d e r 
B r o e k e szólalt fel. Meleg hangon mondott 
köszönetet a vendégszerető fogadtatásért és Ígé-
retet tett, hogv kollégáival együtt harcolni 
fogunk hazájukban a magyar igazságért. Nagy 
taps fogadba Greta V o o g d beszédét, aki a 
női szolidaritásról és a magyar gyermekekért 
folytatott holland akcióról beszélt. 

Beszédet mondott még dr. K o g u t o w i t z 
Károly, aki a magyarság helyzetének törté-
neti és gazdasági igazságait ismertette a hol-
land újságírókkal. 

A holland ujságirók szombati programja a! 
következő: reggel félkilenc órakor indulnak el 
szállásukról és megtekintik a Kenderfonógyá-
rat, majd Alsóközpontra mennek, ahol a gaz-
dasági iskolát nézik meg, innen Kissorra, ahol 
megnézik a trianoni határt, majd a Dobó-ta-
nyát az alsóközponti plébániát és háromne-
gyed egy órakor indulnak vissza Szegedre. 
Megérkezésük után a muzeumot látogatják 
meg és a délutáni gyorssal utaznak vissza 
Budapestre. 

Hóman kultuszminiszter 
Pécsett 

Pécs, május 12. H ó m a n Bálint vallás- és 

közoktatásügyi miniszter, S z i 1 y Kálmán köz-

oktatásügyi államtitkár és V a r g a Imre pénz-

ügyi államtitkár Pécs város országgyűlési kép-

viselője társaságában a pécsi E r z s é b e t Tu-

d o m á n y E g y e t e m , a pécsi iskolák és kul-

túrintézmények meglátogatására ¡ma délután 

Pécsre érkezett. 

Minisztertanács 
Budapest, május 12. A kormány tagjai pén-

teken délelőtt G ö m b ö s Gyula miniszterel-
nök elnökletével minisztertanácsot tartottal^, 
amelyen K e r e s z t e s-F i s c h e r Ferenc bel -
ügvmíniszter ismertette a magyar filmgyártás 
fejlesztése tárgyában kiadás előtt álló rende-
letet. F a b i n y i Tihamér kereskedelmi mi-
niszter a folyamatban levő ma^yar-cseh ke-
reskedelmi targyalások állását ismertette. Vé-
gül tárgyalta a minisztertanács a boiettakér-
désben tervbevett rendelkezések irányelveit 


