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Asz olvasó rovata 
Igen tisztelt Szerkesztőség! Tisztelettel ké-

ram n. b. lapjában alábbi soraim közlését. Fo-
lyó hó 7-én közlemény jelent meg egy né-
met fogorvos szabadaíombitórlási peréről. A 
cikk többek közt közölte, hogy Hauptmayer 
német orvos szabadalombitorlásért kártérítési 
pert indított több szegedi fogoros ellen A vád 
a feljelentés szerint az. hogy a paciens által 
kért fogak helyett olcsóbb fogakat készítettek. 
A tudósítás olybá tünteti fel a dolgot, mintha 
erőszakos üzleti fogásról lenne szó, valamint 
azsanprovokatőrökkel ugratták volna be a fog-
orvosokat. 

Kiskeresetű ember vagyok, hónapokon ke-
resztül gyűjtögetem keservesen azt az össze-
get, amely elegendőnek bizonyult fogaim 
rendbehozására. Bizalommal fordultam egyik 
szegedi fogorvoshoz, aki megállapította, hogy 
fogsorom pótlásra szorul és kimondott egy 
összeget, mert jóminőségü fogakat kértem. 
Nem alkudtam, mert a yó sosem drága, gon-
doltam. A fogak el is készültek. Az újsághir-
detésekből tudomásul birtam, hogy a fogak 
után garancialevelet is kaphatok, felkerestem 
tehát a laboratórium szegedi lerakatát és kér-
tem a garancialevelet. A laboratóriumban az-
tán kedves meglepetés ért, megdöbbenve kel-
lett hallanom, hogy a számban lévő fogak va-
lami olcsóbb és rosszabb minőségű ötvözetből 
készültek. Noha megkárosultam, nem élek 
kártérítési igénnyel, de mindenesetre igen fá-
jón érinti az embereket ez a félrevezetés. 

Nem lehet mentség az, hogy a kért fogak 
helyett adott fogak vannak olyan iók, mert, 
ha a fogorvos ur befárad az üzletemben és kér 
egy aranyórát és én adok rézből, bizonyara 
megkárosítva érezné magát és első utja a rend-
őrségre vezetne... Tessék csak egész nyugodt 
lenni, nem kell itt beugratni, eleget ugranak 
a paciensek is, hogy be — vagy ki. az már 
mindegy. 

Tisztelettel: (Aláírás.) 

Városközi olímoiász 

Tekintetes Szerkesztőség! Azt hiszem, min-
den, városát csak egy kicsit is szerető szegedi 
polgár nagy érdekődéssel olvasta h lapjukban 
Szeged sportjának fellendítése érdekében is-
mételten megjelent sorokat. Ennek a mind-
nyájunk által pártolásra érdemesnek tartott 
cél érdekében engedjék meg, hogv b. lapjuk 
hasábjain felvessek egy olvan eszmét, melyet, 
ha sikerül megvalósítani, talán alkalmas arra, 
hegv a szegedi sportéletbe lendületet, friss 
véri keringést, uj, üdítő levegőt, a sportközön-
^gbe pedig kitartóbb érdeklődést hozzon. 

Elgondolásom lén vege az. hogv a szegedi 
sportvezérek használják ki azt az óriási érdek-
lődést, amelyet az olimpiász sport iránt fel-

~Veltett. Mivel pedig a klasszikus görög olim-
piászokon az egyes versenyzők nem külön 
nemzeteket, hanem egves városokai (Athén. 
Spárla stb.) képviseltek, mért ne rendezhetné 
írieg Szeged az első magyar városközi olim-
"iászt, melyen a versenyzők a magyar váró-
nk képviseletében indulnának?! A lokálpat-

riotizmus, a város-, a szülőfölHszerelet al-
kalmas arra. hogv szolgáltassa .azt a dinami-
kus erőt, mely a versenyhez szükséges. A nem-
zeti szimbólumok helyett, melyek olyan szén-
né teszik az olimpiászl, vannak városi jelvé-
nyek: a városi zászlók. A nemzeti himnusz 
helyett válasszon minden a versenyen részt-
vevő város egv indulót, melyet a győztes vá-
mosának tiszteletére eljátszanának. Azt hiszem, 
az őszre elkészül Rókusón egy uj sportstadion, 
ennek megnyitása alkalmas arra. hogy ver-
senyre hívja a niagvar és ha lehetséges, a 
megszállt területi városok sportképviseloíl. 
Hogy pedig Budapest el ne nyomja a vidéki 
városokat, a pestiek csak az egyes kerületek 
-zincibfT ¡¡•dívhatnának. 

Azt mondják. Szeged legszebb és leggazda-
gabb ősszel. A hulló, sárguló falevelek, a má-
sodszor virágzó rózsák romantikával vonják 
he a várost. A tanyák ontják mindazt, ami 
szemnek-száínak ingere: az ízes gyümölcsöt, 
a pecsenyének való aprójószágot, rá a fűszeres 
vörösbort. Fogjanak össze a szegedi sportye-
Térek, szervezzék meg minden bürokrácia nél-
kül az első maffvqr városközi ob'mpiászt. hiv-
<ák meg arra a sok-sok anyagi és szellemi ér-
tékre. melyet Szeged, mint egv mosolygó, fia-
•al asszonv ígér. az ország fiatalságát, hogy 
'iadaluijongástól legyenek hangosak a szege-
Ii sportpályák. Hisz itt különösebb befekte-
tésre nincs szükség, pálya van, dijakat tűzné-

nek ki, a versenyzők és a látogatók számára 
vasúti kedvezménvt lehetne kieszközölni, csak 
munkakedv kell, hogy valamiben megint első 
legyen tiszáparti városunk. Az erkölcsi és ide-
genforgalmi hasznon kívül egy pillanatra n 

nagy világ is felfigyelne Szegedre, mert bizto-
san közölnék, mint érdekességet, hogv egy 
magyar város a klaszikus mintára megrendez; 
az első városközi olimpiászt. .. 

Tisztelettel dr. Xagvmihály Sándor. 

Mindért hü l fy <5FB harisnyit 
szavatolt minőség, divat SChort (térd) harisnyák kizárólag T e M v é r e ' t n ' ; 

A SZEGEDI IDEGENFORGALOM 

a panassolc 
és a dicséreteit 

(A Délmagyarország munkatársától) Az 
idegenforgalmi hivatal sokezer példányban 
prospektusokat készített, amelyeket a filléres 
vonatok közönsége között szoktak szétosztani. 
A prospektusokhoz úgynevezett panaszlapokat 
mellékeltek, ezekre bárki felírhatja, hogyha 
valamilyen panasza van. A panaszlapokat az 
idegenforgalmi hivatal kirendeltségeinek le-
het átadni a pályaudvarokon. 

Az elmúlt napokban több filléres vonat érke-
zett Szegedre, többezer prospektust osztottak 
szét az utasok között. Az idegenek elutazása 
után több panaszlap gyűlt össze, ezeket az 
idegenforgalmi hivatal rendezte és feldolgozta. 

Böngészgettünk a panaszlapok között, szá-
mos jogos panaszt találtunk köztük. Az egyik 
panaszlapon 

egy budapesti köztisztviselő 

irta fel megjegyzéseit és megnevezve a ven-
déglőt. a borsos árak ellen kelt ki. 

— Másodmagammal jelentem meg a 
vendéglőben — irta a panaszlapon —, két-
adag halpaprikást rendeltem. A három da-
rab halból álló vacsoráért összesen 4 
penső 20 fillért számláztak. Ezt túlsóknak 
találtam, hiszen Budapesten, a legelőke-
lőbb étteremben sem kerülne ennvibe a 
Szegedről exportált tiszai hal. pedig ott 
nem hirdetik azt hogv „rendkivfil olcsó 
árak." 

Az idegenforgalmi hivatalhoz másnap reg-
gel 8 órára futott be a panasz. 9 órakor a hi-
vatal egvik meghízottva felkereste a bepana-
szolt vendéglőst és kivizsgálta az ügyet Meg-
mondották a vendéglősnek azt is, hogyha ha-
sonló eset mégegvszer előfordul, akkor a ki-
halási bíróságnál fclielentést tesznek ellene és 
másutón is megindítják az eljárást. 

Egy kecskeméti ügyvéd 

azt irta a panaszlapra, hogy az autóbusz-kör-
sétát nagvon kitűnő gondolatnak tartia, szive-
Jen vett részt a körsétában, de azt találta, hogy 
szegényes a program és javasolta, hogv az 
autóbusz-körséta közönségét vigyék át Újsze-
gedre, mutassák be az ottani nevezetessége-
ket is. 

Miután az ügwéd pontos cimét is ráírta a 
panaszlanra. másnap az idegenforgalmi hiva-
tal elküldte válaszát Kecskemétre, hogy Új-
szegedre nem vihetik át a közönséget az autó-
busz-körséta során, mert odaát nincs érdeke-
sebb látnivaló. 

Volt, aki azt a kívánságát fejezte ki, hogy 
mutassanak be az autóbusz-körsétán egy 
paprikamalmot is, mert n fővárosiak és vidé-
kiek közül sokan nem láttak ilvent. Valószínű, 
hogv ezt a kívánságot rövidesen teljesitik és 
végül a nanrikamalmot beiktatják a szegedi 
látnivalók közé. 

Sok a panasz a gyermekkoldusokra. 

Egy. battonyai társaság amiatt naraszkodott, 
hogv a levelezőlap-árusok tftmegétől nem volt 
nvugta Szegeden, folvtonosan molesztáltak. 

1 Vflóiában nagvon elszaporodtak az utóbbi 
| időben a levejezőlap-arusok. Ezen ugy kelle-

ne segiteni. hogy az árusítást a városnak csak 
bizonyos részére korlátornák. 

A filléres vonatok menetrendjén 

is sokan szeretnének változtatni, mégpedig 

ugy, hogy reggel érkezne ide a filléres és ké-
sőbb indulna vissza A kétnapos filléres utazás 
meghonosítását is kívánták egyesek. 

Szinte állandó a panasz amiatt, hogy szá-
mos helyen olvashatatlan az uccajelző- és a 
házszámtábla. Nemcsak a külvárosban, de a 
belváros egyes uccáiban sem lehet elolvasni a 
jelzőtáblákat. 

— Estefelé érkeztem meg a filléressel — 
panaszkodott egv vidéki középiskolai ta-
nár, a Párisi-köruton kerestem a rokono-
mat De bizony csak hosszas keresés és 
kérdezősködés után találtam meg, mert a 
számok sok helyen át vannak festve és hi-
ánvosak az uccajelzések is. 

Az idegenforgalmi hivatal ebben az ügyben 
már többször átirt a város hatóságához és kér-
te, ellenőriztesse a házszámjelző táblákat. Ne-
mi foganatja volt is az ellenőrzésnek, számo* 
házigazda ellen kihágás! eljárás indult, de 
ezen a téren még sok a panasz. 

A panaszlapra 

néha dicséret 

is kerül. Tóbb ilyen lapot juttattak el leg-
utóbb az idegenforgalmi hivatalhoz, Egyikre 
egy miskolci főmérnök, megnevezve a szállo-
dát. a következőket irta: 

— A 6-os szobában laktam; röviden: 
elsőrangúan. 

Egy sövényházai főldbirtókos-esalád árado-
zó sorokat irt a panaszlapra a szabádtéri játé-
kókról: 

— Eddig még valamennyi szabadiéri 
előadást láttuk Szegeden és nem tudunk 
velíik betelni. Szeged minden dicséretet 
megérdemel, hoev rendszeresítse a Dóm-
»éri előadásokát. 

A városi strand is kapott dicséretet az ide 
genektől. Egy egri házaspár fürdött legutóbb 
a városi partfflrdőn és igy irt: 

— Egerben is nagyon szép strand van, 
de az egrieknek előbb Szegedre kellene 
jönni, hogy megtanulják, müven kitűnő 
strandkultura van itt. 

A legszebb dicséretként lehet elkönyvelni 
azt a társaslapot is, amelyet nemrégen küldtek 
az idegenforgalmi hivatal cimére. Egy bécsi 
társaság nyaralt itt és hazaérve, első dolguk 
volt, hogv képeslapot küldtek Szegedre. Nyol 
can írták alá a lapot, amelyen ez a szöveg ol 
vasható: 

„Nagyon jól éreztük magunkat Szege-
den. hálás köszönet a szíves, magvaro« 
vendéglátásért. Sohasem fogjuk elfelej-
teni!" 

Bárcsak ott tartana a szegedi idegenforga 
lom, hogy a panaszlapok helyett — sok ilyen 
levelezőlappal lehetne dicsekedni... 

A zárdai formaruha selyem gomboló teljes felsze-
r6l'GS6 

az én mintáim szernt készii1! 
tehát legelőnyösebben nálam szereztető be 

FRANKEL TERI, Kelemen n 13., Ha-Ha roelletr. 
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