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Segélyt kap Szeged 
az idegenforgalmi alapból 

(A Délmagyarorszdg munkatársától.) A ke-
reskedelmi miniszter tudvalévőles: idegenforgal-
mi segély kiutalását helyezte kilátásba a vidéki 
várasoknak. Szeged városa felterjesztésében 
25.000 pengő idegenforgalmi hozzájárulást kért 
a kereskedelmi minisztertől,, de mindmáig nem 
történt döntés, hogy megkapja-e az állami tá-
mogatást az idén, vagy esetleg jövőre keriil 
erre sor. Tegnap az idegenforgalmi hivatal meg-
bízásából Gerő Dezső Budapesten járt és a ke-
reskedelmi minisztériumban megsürgette az 

Idegenforgalmi segély ügyének elintézését. A 
•minisztériumban közölték, hogy néhány napon 
beliil döntenek arról, hogy Szeged az idegen-
forgalmi alapból mekkora támogatást kap. 

Az Idegenforgalmi hivatal megbirottja felke-
reste a vasutigazgatóságon dr. Veress Gábor 
Máv. igazgatót, akit felkért, hogy támogassa 
S»ged akcióját, hogy a fürdőváros jelleget 
megkaphassa. Veress igazgató kijelentette, hogy 
ebben a tekintetben a város feltétlen számít-
hat a pártfogására és valószínűnek tartja, hogy 
a döntés kedvező lesz Szegedre, aimi az ide-
utazók számára 50 százalékos vasúti utazási 
kedvezményt jelentene. 

Asc olvasó ro vata 
Az Idegenfo* f ia lom 
ós a fertőt lenítés 

Tekintetes Szerkesztőség, szives engeddmük-
k«J szeretném lapjuk nyilvánosságán keresztül 
felhívni valamire azoknak a figyelmét, akik 
Stéged idegenforgalmi propagandáját intézik és 
irányítják. Én, családommal együtt, Bécsből 
jöttem Szegedre, mert annyi szépet hallottam 
efiről a törekvő fejlődni vágyó magyar városról 
és mert a bécsi Burg-szinház Madách-produk-
tíója után meg akartam nézni Az ember tragé-
diáját a .szegedi Dóm-tér szabad színpadán is. 
Nyári pihenőm igen kellemesen kezdődött való-
ban szép és kedves városukban, élveztem a 
,,Tisza lágy vizét és selymes homokját", a sze-
gedi konyhák magyaros főztjét, a csendet és 
a nyugalmat. Pihenésemet — sajnos — meg-
kavarta kisfiaim váratlan megbetegedése. Állí-
tólag az úgynevezett Heine-Medint kapta meg 
és bizony azóta is a szeigedi gyermekklinikán 
fekszik, alhol a leggondosabb és a legeurópaibb 
ápolásban részesül. Most már szerencsére a 
gyógyulás biztosnak látszó útjára tért. Eszem-
be sincs, hogy ezért a véletlen szerencsétlen-
ségért, bármennyire is megzavarta a pihnésre 
ízánt napok nyugalmát kisfiam betegsége, bár-
kit is vádoljak, vagy felelőssé tegyek a szegedi 
Idegenforgalmi ,,illetékesek" közül. Megtörtént 
a sajnálatos eset Szegeden, de megtörténtetett 
volna a világ bármely más pántján is. De ezzel 
kapcsolatban történt még valami, ami ellen 
nemcsak az itt nyaraló külföldiek, hanem Sze-
ged idegenforgalma érdekében is szót kell emel-
nem. Éppen fiam betegágyánál tartózkodtam fe-
leségemmel együtt a gyermekklinikán, amikor 
lakásomban megjelentek a fertőtlenítő intézet 
emberei és anélkül hogy szándékukról előzete 
sen értesítettek volna, távollétünkben elvégez-
ték a fertőtlenítés különben nem kifogásolható 
munkáját. Véletlen szerencsének köszönhetem, 
hogy a fertőtlenítő nem okozott semmiféle kárt 
de azért kötelességemnek tartom, hogy felhív-
jam az illetékesek figyelmét arra, hogy ez az 
udvariatlan, figyelmetlen mód semmiesetre sem 
lehet alkalmas arra, hogy a Szegeden nyaraló 
idegenekkel megkedveltessék ezt a szép, tisza-
partí várost. El lehetett volna intézni ezt az 
ügyet szebben, simábban, nyugateurópaibb mó-
don is. Semmi más nem kellett volna hozzá, 
mint agy üzenet, vagy egy postán küldött ér-
tesítés, amely közölte volna velem, hogy ek-
kor és ekkor megjelennek nyara 1 ólak ásómban 
a fertőtlenítő intézet emberei és elvégzik a fer-
tőtlenítés munkáját, amelynek szükségességét 
nem vitatom és amely ellen egyetlen komoly, 
kulturembernek kifogása nem lehet. De ugy 
értesültem volna a fertőtlenítés idejéről, mó-
domban lett volna, hogy jelen legyek az aktus-
nád, igy viszont mindenről csak akkor értesül-
tem, amikor hazaérkezve befejezett helyzetet 
találtam lakásom,ban. 

Nagyon örülnék. La az illetékesek félfigyel-
démelk soraiimra és ügyelnének arra, hogy a jö-
vőben ne érjék ilyesféle bosszúságak a Szege-
den nyaraló idegeneket 

físzáetette^ LAMirás). 

Háromnapi üldözés után 
elfogták a CslUagbdrtöi 
megszökött rabjait 

(A Délmagyarország munkatársától.) A Csíl-
lagbörtön nagyfái gazdaságában hétfőn négy 
rab vakmerő szökést kísérelt meg K i s s Pál, 
B á l i n t Ferene, K l e i n Béla és P e t r ó c z y 
Mátyás, akiket a börtön igazgatósága jó maga-
viseletük miatt a gazdasági munkára osztott be, 
egy őrketlen pillanatban belevetették magukat 
a Tisza partján húzódó füzesbe és nyomtalanul 

eltűntek. A bőrtöhőrők azonnal üldözésükre In. 
dúltak, a raboknak azonban sikerült egérutat 
nyerniök. Az üldözésbe később belevonták a 
szegedi, tápéi, algyői és mindszenti csendőröket 
is, akik három napig tarló hajsza után elfogták 
K i s s Pált és P e t r ó c z y Mátyást, mig Bá. 
lint Ferenc és K l e i n Béla önként jelentkezett 
a gazdasági telepen. 

ffirek 
Az idő 

A Meteorologiai Intézet jelenti este 10 
órakor. Idóióslal: Változó felhőzet, délnyu-
gati szél, sok helyen zápor, vagy zivatar, a 
hőmérséglet nem változik lényegesen. 

nap múlva kezdődnek a 

Szegedi Szabadtéri jelenők 

Báró Tunkl Tamás állapota 
(A Délmagyarország munkatársától.) A sú-

lyosan sebesült dr. báró Tunkl Tamás főispáni 
titkár, a kórház csütörtöki jdentése szerint, tul 
van minden veszélyen. A báró a csütörtöki na-
pot teljesen lázmentesen töltötte el, közérzete 
jó és többé veszély mem fenyeget Látogatáso-
kat még mindig nem fogadhat. Gsak a legköze-
lebbi hozzátartozói látogatták meg csütörtökön: 
édesanyja ós felesége, valamint Bárányi Titoor 
főispán. 

A bárót csütörtökön sem tudta kihallgatni a 
vizsgálóbíró. A kórház még miindig azt a választ 
adja az érdeklődésre, hogy a báró állapota még 
mindig nem engedi meg a hatósági kihallgatást 
Remélik, hagy a báró rövidesen elhagyja a kór-
házat. 

— Nem választják ketté a budapest—szegedi 

fyorsvonatot. Jeléntette a Délmagyarország, 

ogy a vármegyei törvényhatósági bizottság 
felter jesztést küldött a kereskedelmi miniszter, 
nek a vármegyei menetrend megjavítása érde-
kében. A bizottság arra kérte a minisztert, hogy 
a budapest—szegedi gyorsvonat szerelvényét 
Félegyházánál válassza ketté és egy szerelvény 
Csongrádon, Szentesen és Vásárhelyen keresz-
tfii menjen Szegedre. A kereskedelmi minisz-
ter most válaszolt a felterjesztésre. A minisz-
ter az alispánt arról értesiti. hogy a kérelmet 
nem áll módjában teljesíteni. A vasút nehéz 
pénzügvi helyzete nem engedi meg a vonatok 
szaporítását és a motoros járatok gyorsabb és 
jobb vasúti közlekedést biztosítanak a várme-
gyének, mintha mozdonyos vonatok közleked-
nének. 

— Eszperantó író Szegeden. Csütörtök" óta 
érdekes vendége van Szegednek: Erirh K i l i á n 
német fiatalember, aki a Heroldé de Esperantó 
cimü Ian munkatársa. E. Kilián jelenleg etno-
gráfiai tanulmánvuton van Európában es uta-
zásának főcélja: Kina. A szimpatikus fiatalem-
bernek nemrég jelent meg eszperantó nyelven 
a La mondon al n i . . . cimü könyve, amely 
Nürnbergtől Konstantinápolyig való csónakuta-
zását tartalmazza. A fiatalember, aki különben 
a bécsi építészeti akadémiát végezte, péntek es-
tig marad Szegeden és felkeresi a szegedi esz-
perantisták társaságát is. Er'rh Kilián péntek 
este utazik Szegedről Belgrádba, majd onnan 
Várnába folytatja útját. -

— A finnek köszönete a szegedi vendéglátás-
ért. Dr. C s e k e y István egyetemi professzor, 
a Finn-ugor Külhirbizottság magyar osztályá-
nak elnöke, a következő magyarnyelvű levelet 
kapta M a t t i P e s o n e n tanügyi tanácsos, 
helsinki főtanfelügyelőtől: „Méltóságos Pro-
fesszor Ur! A Finn-ugor Kulturbizottság Buda-
pesten és Szegeden tartott együttes gyűlésének 
kiváló rendezése és vezetése, valamint az az 
igazi magyar barátság és vendégszeretet, amely-
ben a gyűlésen és utazásunk egész idoie alatt 
részesültünk, szép és felejthetetlen emlék szá-í 
munkra, a bizottság finn tagjai számára. Most, 
amidőn mindnyájan visszatértünk hazánkba, 
ugy érezzük, mély hálánk és tiszteletünk érzé* 
sét kell kifejeznünk önnek, gyűlésünk kiváló és 
igaz, testvérlelkü elnökének. A gyűlés finn 
resztvevői nevében finn testvéri szeretettel: Pe-
sonen Mátyás, a finn osztály elnöke". 

— X rejt vén vhajnok'ság dijkiosztásánAl? v a -
sárnap délelőtt 11 ' órára kitűzött időpontja, 
közbe iött technikai okok miatt megváltozott. 
A díjkiosztás vasárnap délelőtt 11 óra helyett 
pontosan í) órakor lesz a Délmagyarorszát? ki-* 
adóhivatalában. Kérjük a résztvevő megfejtő-
ket, hogy a legutolsó havi előfizetési nyugtád 
igazolásul hozzák magukkal. 

— Másodszor 5s megfellebbezték a sznhóipnr? 
szakosztály tisztnjitását. A szabóipari szakosz-i 
tályhan már Ihosszu hónának óta vajúdik a tíszt-
ujitás kérdése. Pár héttel ezelőtt, első alkalom^ 
mai a tagok többsége Gyarmathy MiMfly szabó-
mestert választotta meg elnöknek, de a válasz-
tást többen megfellebbezlek és az iparhatóság 
ui választást rendelt eí. Két héttel ezelőtt a 
másodszori tisztújítás során Till Frigyes mellett 
nyilvánult meg a bizalom ás ugy látszik, hogy 
ezuel a választással együtt meg is indulhat a! 
szakosztályiban a rendes munka. A fellebbezési! 
határidő lejárta előtt azonban a másodszori 
tiisKtujitás ellem iis fellebbezésit nyújtottak bek 
többen. Ez az indokolatlan személyi harc súlyo-
san érinti a szabóiparasságot, mert megbénítja 
a szakosztály működését, amire pedig most a 
legnagyobb szükség volna. Az őszi szállításokat 
ugyanis most kellene eflőkészitení és ehheí 
egyetértésre volna szükség a szakosztályiban. 

— Országos fénvképkiállitás a kultúrpalota* 
ban. A« országos fényképkiállitás szpmbatonl 
délelőtt fél 11 órakor nyilik meg a kulturpalo-i 
tában. A megnyitóbeszédet dr. S c h m I d fi 
Henrik egyetemi tanár mondja. A biráló bízott* 
ságban a következők foglalnak helyet: elnök dr. 
S z a 1 a y József, tagok K e r n y István, D u 1 o-i 
v i t s Jenő, dr. K o g u t o w i c z Károly és D e-
v i c h Sándor. A kiállítás résztvevői vasárnap 
délelőtt 11 órakor fotósétát tesznek a városban« 
A résztvevők az iparostanonciskola elölt találj 
koznak. Délután 6 órakor a kiállításon előadást 
tart dr. G y u 1 a y Ferenc, a művészi fotonra* 
fálásról és a fotómontázsról. A kiállítás részt* 
vevői értékes dí jazásban részesülnek. 

x A t Aspirln megbízható szer fejfájásnál, meffj 
hülés, rheuma és mindennemű eredetű fájdalmai« 
ellen. Valódiságát a Bayer-keresztről ismerhetjfiM 
fel. 

Zita és Ottó 
Olaszországban 

(Budapesti tudósítónk telefon lekntése.) Beess 
hői jelentik: Az Eeho brüsszeli 1elenté*e sze-
rint Z i t a királyné és O t t ó királyfi, Olaszor. 
száfíbu utaztak. 


