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letartóztatásban volt- Az elnök kérdéséire kijelentette. hogy az autó-ügyletre nem nagyon emlékezik vissza. Igen sok pöre volt és évek multán neim tud pontosan minden ügyre emlékezni Arra azonban emlékszik, hogy a kocsit Dorozsmára vttte és ott hagyta. A Buick akkor
olyan rossz állapotban volt, hogy nem tudta behozni Szegedre, de neon is volt érdemes, meirt
a javítási! költségért is kár lett volna. Az auitó
sorsa felől semmit sem tud- Előadta azután, hogy
Szegedem teljesen tönkrement. A gazdasági válság áldozata ktt, mint abban az időben annyian

mások, ö is tönkrement, szülei vagyonokat költöttek reá, de a válsággal nem sikerült megbirkózni. Nem szökött meg a feljelentés elöl. mert
nem h tudott arról. Bécsbe azért ment, hogy ott
uj egzisztenciát teremtsen, ami sikerült is. Kijelentette még, hogy tudomása szerint polgári
per még nem volt akkor, aimikor az autót Dorozsmlra vitte.
A '"»Íróság több tanút hallgatott ki, majd bűnösnek mondotta ki Aigner F erem cet és 20 napi
fogházbüntetésre itélte, amelyből letartóztatásával 18 napot kitöltöttnek vett. Az Ítélet jogerős.

Staiisztika
Szeged nyári külföldi vendégeiről
( A Délmagyarország munkatársától.) Megyr•a már a Délmagyaroiszág, hogy az Idegenforgalmi Hivatal részletes kimutaiást készít Szeged nyári idegenforgalmáról. A kimutatásba
kerülő adatok egyrészét már közöltük és ezekből az adatokból kiderült, hogy a szabadtéri
játékok olyan nagyarányú idegenforgalmi fellendülést biztosítottak Szeged számára, amilyenre alig mertek számítani.
Az Idegenforgalmi Hivatal most külön kimutatást Készített arról, hogv junius 1-től
augusztus 15-ig hány olyan külföldi vendég érkezett Szegedre, aki itt három napnál hosszabb
időt töltött. A kimutatás szerint 856 ilyen külföldi vendége volt ez alatt az idő alatt Szegednek és ez a szám az egyes országok között a következőképen oszlik meg: 47 német, 12 olasz.
4 francia, 9 angol, 159 jugoszláv, 211 román, 99
«sejjszlovák, 98 osztrák, 9 bulgár. 4 amerikai, 3
svá jji, 1 kínai. A felsorolt külföldiek közül számosan mint „fizető vendégek" érkeztek Szegedre azzal az akcióval kapcsolatosan, amelyet
ez évben először indított meg az Idegenforgalmi Hivatal. A fizető vendégek, akik eddig közel 80 hetet töltöttek Szegeden, még egész
szeptemberre, sőt októberre is jelentkeztek.
Nem szerepel a kimutatásban az a negyvenötven bulgáriai magyar gyerek, aki a főispánné akciója keretében Szegeden töltött most
négy hetet.

fl vidéki városok
az idegenforgalom támogatását
kérik a belügyminisztertől
Pálfy polgármester felirata
Dr. P á l f y József polgármester, mint a Vidéki Városok Idegenforgalmi Központjának
elnöke, az alábbi felterjesztést intézte a vidéki
városok idegenforgalmi érdekeinek támogatása céljából a belügyminiszterhez:
..Kegyelmes Uram! Kegy;;sked ick a belföldi
idegenforgalom érdekében, továbbá a külföldiek egyre növekvő vidéki látogatásaira s annak
magyar propaganda szempontjából eddig is
dicséretes eredményeire a vidéki városok ide.
gpnforgalmi költségvetésébe felvett összegeket
felemeltetni.
A vidéki városok költségvetésébe az 1934.
évre következő összegek voltak felvéve, (amelyekből azonban, mint például Szeged esetében
is, 50 százalékos törlések történtek):
Szeged
Debrecen
Eger
H<Wiz
Miskolc
Nagykőrös
Siófok
Veszprém
Mohács
Sátoraljaújhely

5000
2000
5300
2000
2000
300
700
33000
600
800

Sopron, Nyíregyháza és Kaposváron. Kecskeméten üzleti vállalat intézi a város idegenforgalmi ügyeit, a város támogatása mellett.
Ezen összegek nem állanak arányban azzal
az addigi szép eredménnyel, melyet a városok
Ünnepi hetei a magyar idegenforgalmon lendítettek. A debreceni, szegedi, pécsi, stb. ünnepi
hetekről német, osztrá^c, olasz, angol világlapok hasábos cikkeket írtak, a London Illustrated News négy oldalt közölt a Hortobágyról,
még a Völkischer Beobachter is megemlékezett
róla. A magyar tanulóifjúság nem ösmeri sa-

ját hazáját. Az olcsó vonatok, tanulmányi kirándulások ezt lényegesen elősegítenék, ha
megfelelő diákszállásokról a városok gondoskodnának. Ehhez azonban felsőbb helyről ki-
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induló iniciativa szükséges. Hiányzik a vidéki
városok idegenforgalmi statisztikája, a vidéki
fürdőhelyek statisztikai lapjai elavult nyom-!
látványok.
Bár az idegenforgalom a kereskedelmi minisztérium hatáskörébe tartozik, az idegenfor-.
galmi szervezetek vidéki idegenforgalmi bizottságok megalakítását Nagyméltóságod az Országos Idegenforgalmi Tanácsra bizta, mégis Nagyméltóságod magas védnöksége alatt mükoaő
szervezetünk nem nélkülözheti Nagyméltóságod bölcs irányítását, a vidéki városok élete
szoros kapcsolatban mégis a m. kir. Belügyminisztériumhoz fűződik.
Kérjük ezért a gyűlcs határozatából is Nagy»
méltóságodnak a vidéki városok és községek
idegenforgalmi megmozdulása;, mint a viaéi
¿letakarásának ujabb megnyilvánulása iránti
szíves jóindulatát és pártfogását."

IS makói szociáldemokraták
a Kossufh-párftal együtt indulnak
az őszi választási küzdelembe
A öiveny hatóság szocialista tagjainak beszámolója
Kotroczó József záróbeszédében megállapí(A Délmagyarország makói tudósítójától) A
totta, hogy a munkásság választottjai minden
makói szociáldemokrata pártnak a törvényhatólehetőt elkövettek atekintetben, hogy a várnier
sági bizottságba® szereplő tagjai vasárnap beszágye törvényhatósági bizottságában a munkásság
mológyülést tartottak a párt Urruocai helyiséproblémái felé irányítsák a figyelmet. Ha mást
gében- Kotroczó József megnyitó beszédében kiriem, de az úttörő munkát kétségtelenül elvégezjelentette, hogy a gyűlés voltakópe*n előkészítőték s elérték azt, hogy a munkáskérdések és a
je az őszi törvényhatósági választásoknak• A
munkásság helyzete állandóan tárgya a törvénypárt tagjainak a törvényhatóági bizottságban
hatósági közgyűlésnek- Abban a munkában —
végzett munkája úttörő munka volt, amelynek
mondotta —> amelyet a munkásság érdekében
végzése során sok nehézséggel: lekicsinyléssel,
a törvényhatósági bizottságban végzünk, másira
gúnnyal és gyűlölettel
kellett megküzdeniük.
nem számíthatunk, csak a magunk erejére. EzMindez azonban egy pereire sem akadályozta
ért a választások küszöbén elsőrendű fontossága
meg őket komoly és tárgyilagos munkájukban,
van az erők összefogásának. Mindenkire szükség
sőt fokozta munkakedvüket Eredménynek tevan a választások előkészítésében s minden munkinti hogy a kezdet nehézségeit sikerült leküzkás önmagának tesz jó és hasznos szolgálatot
deniük s a törvényhatóság figyelmét sikerült
akkor- ha a munkából kiveszi a részét. Végül bea munkásproblémák felé irányítani.
jelentette, hogv a választási harcot a makói KosSzabó János a mezőgazdasági munkások érdesuth Párttal történt megállapodás értelmében
kében végzett munkát ismertette- Két fontos inegyüttesen fogják megvívni.
dítványt terjesztett a törvényhatósági bizottság
elé. Az egyiket az általános, titkos választójog
A bejelentést és a beszámolót helyeslőleg vetérdekében és a másikat a becsületes földbirtokte
tudomásul a beszámoló közgyűlés közönsége.
reform érdekében- A földreform ügyében beadott indítványát tárgyalás nélkül visszautasította a bizottság, a másikat pedig elvetette a
többség- Foglalkozott ezután a munkásság helyzetével. a különböző munkásprotolámákkal és
a makói kertészek helyzetévelGy. Varga Sándor az ipari munkásságot képviseli a törvényhatósági bizottságban. Indítványt
terjesztett elő a vasárnapi teljes munkaszünetre vonatkozólag, de indítványát nem vette tárgyalás alá a törvényhatósági bizottság. Sürgette
a munkanélküli munkások rendszeres segítését
olyan formában amely neim lealázó az önhibáján
kívül munkanélküli lévő munkásra. Ezt az indít( A Délmagyarország munkatársától.) A Marstér rendezésere vonatkozó közgyűlési határoványát sem tárgyalta le a bizottság. Több munzat belügyminiszteri jóváhagyása még mindig
kástársával együtt személyesen is eljárt a várnem érkezett meg. Hirsch Mihály vállalkozó,
megye vezetőségénél az Ipari munkások foglalkoztatása érdekében, aminek egyik eredmény ? akinek ajánlatát elfogadta annakidején a közgyűlés, a késedelem miatt nem kezdhette meg
lett az ipari szükségmunkák megszervezéseaz annyira sürgetett munkálatokat. Legutóbb
Sándor szintén az ipari munkásság
közölte a város hatóságával, hogy minden elő,
érdekeit képviseli- Indítványt terjesztett a törkészületet megtett a munka megkezdésére, de
vényhatósági bizottság elé a FAKSz-házak törcsak akkor kezdheti meg a tér kövezését, ha
lesztési részletednek a csökkentésére- Indítválegalább szóbelileg értesül a közgyűlési hatányát nem fogadták el, de később mégis az általa
rozat jóváhagyásáról. Értesülésünk szerint
indítványozott módon rendezték az ügyet IndítK ö r m é n d v Mátyás országgyűlési kénviselő,
ványt terjesztett elő a 8 osztályos iskola beveaki már többször eljárt az illetékes minisztézetésére- Az indítványt elvetették, de a bizottriumokban és megsürgette a régen húzódó elság tatriai egyénileg igazat adtak az indítványintézést, ismét Budapestre utazik és ha lehet,
nak. Kifogásolta az iskoláztatás feltornázott költmagával hozza a jóváhagyást.
ségeit. Drágák az eLetmi iskolai könyvek s ahány
iskola, annyiféle a könyv.
Itt emiitjük meg, hogy a belügyminiszter a
megüresedett városi állások betöltésére sem
Herczeg Sándor a sajtó és a gyülekezési szaadott még engedélyt, nem hagyta még jóvá a
badságot sürgette és olyan intézkedéseket, amelyek munkához juttatják, nem pedig munkájukjuniusi közgyűlésen megszervezett uj állásokai
tól fosztják mez a munkásokat.
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