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Kártérítési per a város ellen 
a beszakadt ut miatt 

(A DHmagyar ország munkatársától.) Tavasz-
szal, amikor a Tisza erősen áradt, szerencsét-
lenség történt a Boszorkányszigeten lévő ho-
rnokbánya fdé vezető kocsiúton. Ez a kocsiút 
közvetlenül a Tisza partján vezetett. A tavaszi 
esőzés, a megáradt Tisza alámosta az utat, ez-
ért történt a szerencsétlenség. Nyári Imre kecs-
kés belepi fuvaros két fia homokot fuvarozott a 
Boszorkányszágetről a városba. Visszafelé iövet. 
a megterhelt kocsi alatt meglazult a vart és 
a kocsi a két lóval együtt a folyóba zuhant. A 
fuvaros egyik fia a lovak után vetette magát, 
de azokat egyszerre elsodorta az ár és a fiút is 
csak üggyel-bajjal lehetett kiimenteni. 

Nyári Imre nemrég kártérítési pert indított 
Szeged város eüen és kérte a bíróságot, hogy 

.elpusztult lovai, kocsija fejében R96 pengő meg-
fizetésére kötelezze a várost Keresetében elő-
adta, hogy a Boszorkányszigetre csakis ez az 
egy kocsiút vezet, tehát neki ezen kellett ha-
ladnia. Viszont a városnak tudnia kellett, hogy 
a Tisza áradásakor a viz alámossa az^utat és 
így az veszélyessé válik, mégsem Intézkedett, 
hogy'az utat megerősítsék, vagy pedig más, biz-
tos utat készitserek. 

Nyári Imre keresete csütörtökön került a 
törvényszéken dr. Schwepler János törvényszéki 
biró elé. Csütörtökön csak perfelvételi tárgya-
lás volt, amelyen ismertették a keresetet A 
biróság ezután a tárgyalást elnapolta és köte-
lezte a feleket az elökészitő iratok beterjesz-
tésére. 

téri játékok. Valamennyi kávéházba, vendéglő, 
be bőven jutott vendég és a belvárosi éttermek 
forgalma az előadások napjain szinte megtíz-
szereződött, a halászcsárdák pedig bombaüzle-
teket csináltak. Szegeden van elég halászcsár-
da, de bizony sokszor kevésnek bizonyultak 
ezek. Nálam is olyan nagymennyiségben ke-
resték a halételeket, hogy alig tudtuk az igé-
nyekel kielégíteni. Nagy baj volt, hogy kevés 
harcsa állott rendelkezésünkre; ami volt, azt is 
meglehetős drágán, kilónkint 2 pengő 60 fil-
lérért adták- A harcsa hiánya természetesen a 
halpaprikás izének a rovására ment, mert a jó 
halpaprikás elkészítéséhez kétféle hal: ponty és 
harcsa szükséges. Ilyen nagyarányú idegenfor-
galomra. amely az elmúlt napokbaq, a szabad-
téri játékok idején Szegeden volt, sem mi. sem 
pedig a halászmesterek sem számitottak és 
egyes helyeken ez okozta a zavarokat. 

— A vendéglőkben, éttermekben és kávéhá-
zakban is nagy volt a forgalom: a szabadtéri 
előadások előtt és után is. Jobb lett volna azon-
ban, ha a filléres vonatok még korábban érkez-
tek volna Szegedre és később indultak volna el, 
akkor a közönség többet időzhetett volna az ét-
termekben és a kávéházakban. 

— Még egy szempontra szeretném felhívni 
az illetékesek figyelmét, — mondotta Horváth 
Ferenc —, ez a hidvám kérdése. Rendkívül so-
kan keresték fel az idegenek közül Újszegedet, 
amikor azután kiszálltak az autóból, illetve a 
kocsiból, a kétszeres hidvámot fizettették meg 
v*dük. Az idegeneket ez a körülmény bosszan-
totta és hangoztatták, hogy a hidvám a külföl-
dön ismeretlen. Szegeden ellenben duplán szá-
mit. Kevésnek bizonyult Újszegedre az autó-t 
buszjárat, ilyen páratlanul nagy idegenforga-
lom esetén nem félóránkint, hanem tizpercen-» 
kint kellene az autóbuszokat indítani. 

— Végezetül a mi szempontunkból az idei 
szabadtéri játékok óriási nyereséget jelentettek, 
mert olyan hatalmas kávéházi és éttermi publL 
kumot hoztak számunkra, amilyenre még nem 
is volt példa Szegeden. 

. 500 pályázó 
14 börtönőri állásra 

(A Délmagyarország munkatársától.) Néhány 
héttel ezelőtt az igazságügyiminiszter pályázatot 
hirdetett az ország területén megüresedett bör-
tönőri, fogházőri és fegyöri állásokra. Szegeden 
14 ilyen állás üresedett meg. illetve 14 helyre 
írtak ki pályázatot, még pedig az ügyészségi 
fogházban megüresedett két fogházőri és a ke-
rületi börtönben megüresedett 12 börtönőri ál-
lásira. A pályázati határidő augusztus 15-én járt 
le. Egyideig az ügy észrégi elnökhöz befutott 
500 darab kérvény, ami azt jelenti, hogy körül-
belül harmincötször többen jelentkeztek az ál-
lásokra, mint amennyi pályázatot írtak ki. A 
pályázók között igen érdekes nevek is akadl-
nak. A kérvényeket most felterjesztik az ígaz-
ságügymimszterihez. aki nemsokára dömt az ál-
lások betöltésé felett. 

Per Pallavicini őrgróf 
ellen az algyői komp 
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(A Délmagyarország munkatársától.) Az autó-

sokat közelről érintő pert fog tárgyalni rövidesen 
a szegedi biróság. A per az algyői komp körüli 
állapotokkal függ össze. Az elmúlt év nyarán 
Szegeden futballmeccs volt Szeged és Vásár-
hely válogatottja: között. Erre a mérkőzésre 
több dn. k̂er Pista Zsigmond vásárhelyi autó-
fuvarozó kocsiján utazott Szegedre Az algyői 
parton, kiszállás közben a feljáró dobogója el-
mozdun az autó lecsúszott és olyan sérülé-
seket szenvedett, hogy 576 pengőbe került a 
helyreállítása. Pista Zsigmond az okozott kárt 
a kompfenntartó Pallavicini őrgrófon akarta 
behajtani, de ez a kísérlete nem sikerült Fél-
évig tartott, amíg sikerült kikutatni a gróf he-
vesmegyei. szilvásváradi kastélyában azt az iro-
áát. amely a komp ügyeit intézi. A gróf azon-
ban még csak egyezkedni sem volt hajlandó 
és igy az autófuvaros perre vitte a dolgot. A 
biróság 30-ikáxa tűzött ki ae érdekes ügyben 
tárgyalást 

„A szabadtéri játékok rendkívüli sikere 
elsőrendű gazdasági kérdés lett 
Szeged számára" 
A kereskedők és az erdekeltek a hatalmas idegen 
forgalom gazdasági eredményeiről 

— W " ' 

(A Délmagvarország munkatársától.) Az em-
ber tragédiája dómtéri előadásai szerdán be-
fejeződtek, az a páratlan hatás azonban, amely 
az előadások nyomán keletkezett, még sokáig 
fogja foglalkoztatni nemcsak a várost, hanem 
az országot és a külföldet is. A nagyszerű kul-
turális eredmények közismertek, ezúttal né-
hány nyilatkozatban — a szegedi kereskedel-
mi elet vezetői és a közvetlen erdekeltek — szá-
molnak be arról a kivételesen nagy eredmé-
nyekről, melyeket a szabadtéri előadások jelen-
tettek Szeged gazdasági életében. 

vertes Miksa 
kormányfőtanácsos, a kereskedelmi és iparka-
mara elnöke, a kereskedőknek a kamarában 
tartott gyűlésén, a legelsők között emlékezett 
meg a szabadtéri játátokról és javaslatára a 
Kereskedők Szövetsége meleg köszönetét nyil-
vánította a szabadtéri játékok vezetőségének. 
Vértes Miksa most arra a kérdésre, hogy a sza-
badtéri játékoknak milyen hatása volt a város 
gazdasági életére, a következőket mondotta: 

— Újra leszögezhetem azt, hogy a legtelje-
sebb elismerés illeli meg a szabadtéri játékok 
rendezőségét és vezetőségét, amiért lehetővé 
tették a dómtéri előadásokat. Én a szabadtéri 
játékokat nemcsak Szeged város kulturális 
ügyének tekintem, hanem, amint az szerencsé-
sen be is igazolódott, elsőrendű gazdasági kér-
dés lett a város minden tényezője számára. 

— Külső vonatkozásában az egész ország és 
a külföld is megismerte Szegedet, mert külföl-
di újságírók tollából olvan közieménveket ol-
vasott, amelyeknek lendítő erejét csak később 
tudjuk majd kellően értékelni. Ugyanekkor ter-
mészetesen nemcsak a szabadtéri játékokra hív-
ták fel a figyelmet, hanem a külföldi uiság-
közleménvek Ismertették a város gazdasági 
erőviszonvait is. Erős a hitem, hogy ezáltal a 
külfölddel való kereskedelmi összeköttetéseink 
is meferősödnek és gvarapodnak. 

— Belső viszonylatban ma még felbecsülhe-
tetlen az eredménv, amit a szabadtéri iátékok 
Szeged számára jelentettek. A legteljesebb elis-
merés illeti meg a szabadtéri játékok körülte-
kintő vezetőségét, hogv Szegedet, a város hírne-
vének és gazdasági jelentőségének emeléséhez 
minden vonatkozásban, gvönyörü eredménnyel 
hozzásegítették. Beigazolódott a szabadtéri já-
tékok nyomán, hogy erős akarattal és célkitű-
zéssel. a művészet is szolgálhatja a gazdasági 
érdekeket. 

Adter Rezső, 
a Llovd Társulat társelnöke véleményét a kö-
vetkezőkben foglalta össze: 

— Az egész szegedi kereskedőtársadalom nagy 
őrömmel konstatálta a szabadtéri játékok át-
ütő. páratlan sikerét nemcsak általános vá-

rosi szempontokból, hanem gazdasági szem-
pontból is. A szegedi kereskedelem a megnöve-
kedett forgalom folytán éltető injekcióhoz ju-
tott. Morális eredményei is vannak a szabadtéri 
játékoknak kereskedői szempontból. Az előadás 
publikumának nagyrésze megismerte a város 
kereskedőit meggyőződhetett szolidságáról és 
bizonyára akkor is ffel fogják megrendeléseik-
kel keresni a szegedi kereskedőket, amikor 
nemcsak olyan ünnepélyes alkalomból jönnek 
Szegedre, mint a szabadtéri játékok. A rossz 
üzletmenet által deprimált kedélyekre feleme-
lőleg hatott a fokozódó üzletmenet amely a 
szabadtéri játékok folytán bekövetkezett. Ezért 
a szegedi kereskedőtársadalom osztatlan, egy-
értelmű elismeréssel és köszönettel adózik a 
szabadtéri játékok rendezőségének, akiknek a 
konkrét eredményeket köszönheti gazdasági te-
kintetekben is. 

Juránovics Gyula, 
a szegedi vendéglős ipartársulat elnök«, az 
alábbiakhan nyilatkozott: 

— A legelső az, hogy a szabadtéri játékokkal 
a közönség világot járt része is meg volt elé-
gedve. A jobb vidéki közönségnek a fokmérője 
a szállodai szobák elfoglaltságának a száma. A 
szabadtéri játékok napián a szobák elfoglaltsá-
ga volt: 4-én 90 százalék, 5-én 60 százalék, 6-án 
40 százalék, 9-én 100 százalék, 11-én 100 szá-
zalék, 12-én 65 százalék. 14-én és 15-én 100 szá-
zalék. A szabadtéri játékok nélküli forgalmunk 
a fentiek harmadát sem teszi ki, különösen 
most nyáron. Ugy, hogy a nyári holt idényben 
a szegedi szállodák Szaharájában valóságos üdí-
tő esőkent üdvözölhetek ezek az ünnepnapok. 

— Az idegen autósok kényelmét célzó kívána-
tos intézkedéseket a Délvidéki Autó Clubbal 
fogjuk közölni. 

— A vendéglátó ipar részéről a legnagyobb 
elismerés illeti a rendezést, főkép, ha még sike-
rül egyes mellőzés kiküszöbölése. Ugyanis a 
megjelent és kiosztásra került utmutató csak 
egyetlen szállodát említ meg, holott Szegeden 
három közismerten nagyon jó szálló van. Ezzel 
parallel meg kell említeni mint a vendéglátó 
ipar sérelmét, hogy a legtöbb esetben, ha a város 
vendégül lát vendéget, vagy pedig befolyásával 
irányítja azokat, rendesen ugyanazok az üze-
mek kapják a megrendelést. Igaz, hogv a város 
vezetőségének joga a választás, de kötelessége 
is a méltányosság. 

Horváth Ferenc 
vendéglős és kávéháztulajdonos, a kamarai ér-
dekképviselet vezető tagja, az alábbi nyilatko-
zatot adta: 

— A mi számunkra, — mondhatom, várako-
záson felül való eredményt jelentettek a dóm-


