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Magyar-romáit bizottság 
vizsgálja Szegeden a 

halárvonalai 
(A Délmagyarország munkatársától.) Tegnap 

érkeztek Szegedre annak a magyar—román ve-

gyesbizottságnak a tagjai, amely a trianoni hatá-

rokat vizsgálja felül. A bizottság elnöke dr. 

Tcrstyánszky Jenő miniszteri tanácsos, aki a ma-

gyar kormányt képviseli a bizottságban. Románia 

delegációjának elnöke Jean J. B. Vladayano meg-

hatalmazott miniszter, tagjai pedig Nicolaje Joita 

őrnagy, Dimitrie Marimscu százados, Buchholtzer 

ellentengernagy, Victar Hodor főfelügyelő és 

Constantin N. Dimitrcscu vámügyi főfelügyelő. 

A vegyesbizottság tagjai a Hungáriában szálltak 

meg. Kedden délben tisztelgő látogatást tettek dr. 

vitéz Imecs György főispánnál és dr. Pálfy Jó-

zsef polgármestarné', aki nem sokkal később visz-

szaadta az udvariassági látogatást. Este a tanács és 

a szinügyi bizottság páholyából végignézték a Ro-

ninok kincse előadását. 

A vegyesbizottság egész nap ülésezett, felül-

vizsgálta annak a bizottságnak a je'entését, amely 

már korábban bejárta a határt. A vegyesbizottság 

tagjai valószínűleg szerdán utaznak el Szegedről. 

Idegenforgalmi naptárat 
készítenek 

a városok idegenforgalmi eseményeiről 

(A Délmagyarország munkatársától.) A Magyar 

Városok Országos Szövetsége pár hétlel ezelőtt 

felhívta a városokat, köztük Szegedet is, hogy 

közöljék, milyen terveket állítottak össze az 1938. 

évi idegenforgalomra. Szeged idegenforgalmi hi-

vatala részletes jelentést állított össze és ezt fel-

küldte a Városok Szövetségének. 

A szövetség összegyűjtötte a városok felterjesz-

téseit és az adatokat elaborátumban dolgozta fel, 

amelyet a keerskedelemügyi miniszterhez jutta-

tott el. A fe'irat szerint a Városok Szövetsége tisz-

tában van azzal, hogy a csonkaországban a leg-

értékesebb idegenforgalmi vonzóerővel Budapesti 
bír, fontos érdek fűződik azonban ahhoz — irja a 

szövetség —, hogy az ország többi részében, a; 
egyes vidéki városokban is feltáruljanak a magyar 

nemzeti kulturának, a magyar föld értékeinek, 

érdekességeinek olyan adottságai, amelyek ugyan-

csak idegenforgalmi vonzóerők. A szövetség rá-

mutat arra, hogy 

a szegedi szabadtéri játékok alig 
néhány év leforgása alatt európai 
hírnevet érdemeltek ki és fontos 
idegenforgalmi vonzóerőt képvi-

selnek. 

A további feladatnak azt tartja a Városok Szö-

vetsége, hogy idegenforgalmi adatgyűjtést rendel-

jen el a minisztérium, mert a magyar idegenfor-
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galom fejlesztésének legelső feltétele, hogy a vi-

déki városok idegenforgalmi lehetőségeit megis-

merjék és uj idegenforgalmi vonzóerőket kutas-

sanak fel. Az adatgyűjtés alapján fel kell ál'itatni 

az ország idegenforgalmi kataszterét és a vidéki 

városok, községek idegenforgalmi szempontból osz-

tályozandók. Meg kell minden városban alakítani 

a helyi idegenforgalmi bizottságot, amely az or-

szágos bizottsággal állandó együttműködést tar-

tana fenn. A hatóságokat az egyes helyeken az 

idegenforgalom szempontjából kivételes, meg-

torló hatáskörrel kell felruházni, mert mind több 

a panasz, hogy az idegenforgalom mérhetetlen 

kárára egyes lárosokban árdrágító visszaéléseket 

követnek el és ezek a visszaélések megtorlatlanul 

maradnak. 

A Városok Szövetsége a beérkezett jelentések 

alapján nyilvántartásba veszi az egyes vidéki vá-

rosok által rendezendő idegenforgalmi eseménye-

ket és országos idegenforgalmi naptárt állit össze. 

Felmenti) ítélet egy 
kontra »3omba«-perben 

„A válaszcikkek ncni lépték tul a jogos 

kritika határát, bár gúnyos hangon íródtak'* 

(A Dclmagyarország munkatársától.) A szegedi 

törvényszék /bice-tanácsa kedden ismét egy cson-

grádi Bomba-pert tárgyalt. Ezúttal dr. Bencsik 

Zoltán, a csongrádi villanytelep volt igazgatója 

nem vádlottként, hanem főmagánvádlóként szere-

pelt, mig a vádlottak padján egy csongrádi fia-

talember, Forgó Ferenc ült. Dr. Bencsik ötrend-

beli sajtó utján elkövetett rágalmazással vádolta 

Forgót, aki a » Bomba* cimü röpirattal kapcsolat-

ban sorozatos támadásokat intézeté Bencsik ellen. 

Forgó ugyanis szintén aposztrofálva volt a Bom-

bában. Cikkeiben a Bombát szennylapnak, nyomda-

förmedvénynek és más hasonlónak mondotta, az-

zal vádolta a röpiratot, hogy útszéli hangon a 

lo.gszennycsebb rágalmakat irta, a lap hazug cik-

keket közölt és más hasonlókat irt a Bombáról. A 

későbbi cikkeiben már dr. Bencsik Zoltánt is 

aposztrofálta és meg'ehetősen goromba hangon 

irt róla. 

A vádlott a keddi főtárgyaláson bizonyítást 

ajánlott fel, a biróság azonban kérelmét elutasí-
totta, mert az indítványával lekéste a törvényes 

határidőt. 

Dr. Burger Béla a főmagánvádló képviseletében 

kérte, hogy a biróság a vádlottat Ítélje el a ter-

hére rótt cselekmények miatt. A vádlott arra hi-

vatkozott, hogy első cikkeinél nem tudta, hogy 

Bencsiknek egyáltalán szerepe volt a Bomba meg-
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írása körül, a cikkek nem Bencsiket, hanem a la-

pot támadták é> igy csakis a lap felelős kiadója 

léphetne fel vele szemben sértettként. And pedig 

azokat a cikkeket illeti, amelyekben már Bencsi-

ket támadta, azok nem lépték tul a jogos kritika 

és az önvédelem határait. 

A biróság hosszas tanácskozás után a vádlottat 

felmentette. A biróság megállapítása szerint » 

cikkek megjelenése idején még rendőri nyomozás 

folyt a Bomba szerzőjének megállapitására, tehát 

a vádlott cikke nem vonatkozhatott Bencsikre és 

igy személye ellen nem követett el sértést a vád-

lott, legfeljebb a felelős kiadó és szerkesztő érez-

hette magát sértve. Ami pedig a többi cikket illeti, 

azokra nézve a biróság ugy találta, hogy azok 

egyrészt nem kapcsolatosak a Bombával, gúnyos 

hangon íródtak ugyan, de nem lépték tul a jogos 

kritika határait. Az Ítélet ellen dr. Bencsik Zol-

tán fellebbezést jelentett be a táblához. 

Érdekes előadások 
a pedagógiai tovább* 

képző tanfolyamon 
(.4 Délmagyarország munl<atársától.) k szegedi 

tankerületi továbbképző tanfolyamának negyedik 
előadását kedden délután tartották az egyetem 
böjesészetkari intézetének nagytermében, ahol 
nagy közönség jelent meg. Először dr. Yárkonyt 
Hildebrand' egyetemi tanár tartolt nagy érdeklő-

' déssel kisért előadást Anglia nevelésügyéről. Műit 
1 héten elmondott előadásai folytatta a professzor, 

ismertette az angol ejemi iskolák oktatási rendjét, 
majd az alsófoku oktatás különböző jellegű is-
kolatörvényeit. 

— Már az alsófoku oktatásban is a karakter-
és az egészségnevelés áll első helyen, mint az an-

gol iskolarendszerben általában, — fejtegette. Az 
iskolázást nem állami, hanem társadalmi feladat-
nak tekinti az angol ember. 

Szólott a középfokú iskolák rendszeréről, a 
különböző angol ifjúsági egyesületekről, amelyeknek 
az angol oktatási rendszerben jelentősebb szerepe 
van, mint nálunk. Hallottunk a különböző, mun-
kásokkal foglalkozó oktatási intézményekről, ame-
lyek nyomán világosan bontakozott ki az egész 
angoj nevelésügy rendszere. Az értékes előadást 
tapsokkal köszönte meg a hallgatóság. 

A második előadó dr. Deér József egyetemi 
'tanár volt, aki Szent István címen tartott előadast. 
Foglalkozott a magyarságnak Szent István korá-
ban végbement nagy átalakulására], melyet csak 
az egykorú európai helyzetnek és azoknak a belső 
olvájtozásoknak az ismeretében érihetünk meg. 
molyek a honfoglaló magyarság magávalhozott 
ősi műveltségét a X. század második felében át-
alakították. Beszőtt arról a politikai felbomlás-
ról, melynek mélypontján állott a honfoglalás ide-
jén az egész Európa s arról az átalakulási folya-
matról, mellyel a magyar nép uj hazájában át-
alakulj Lassan feladja a kizárólagos pásztori 
életmódot, mindinkább elkeveredik az itt talá't 
népekkel, elsősorban a szlávokkal. Kifejtette Deér 
professzor, hogy a nagy átalakulások előfeltételei 
már a nép belső fejlődésében adva voltak, mégis 
a döntő lépést Szent István tette meg, aki nélkül 

a magyarság még hosszú ideig félpogány állapot-

ban sínylődött volna. 

Az előadókat a hallgatóság nagy tapssa] ju-
talmazta. 

Á következő előadási nap november 23-án lesz, 
amikor d'r. Mester János ,,Olaszország nevelés-
ügye" és dr. Deér József ..Szenf István" cimen 
tart előadást, 


