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D É L M A G Y A R O R S Z A G Szombat, T938. január I. 

Krómozás, nikkelezés Frischmannál! Tarlós, olcsó, sxép! 

ttr. JAsiua-u. 13 
Telefon 32 84. 

^ fl szőregi telefon 
(A Dálma^yarország munkatársától.) Sző-

reg község kivívta magának, hogy egyszerű 
tárcsázással csengethessék fel Szegedről a te-

lcfonelőfizetők. Hogy ez mit jelent, azt rövid 
idő alatt már tapasztalhatta posta is, amely 
ma már havi 1000-1200 szőregi beszélgetést 
mutathat ki. A község telefonelöfizetőinck 
száma 25 százalékkal emelkedett, ami szintén 
azt mutatja, hogy helyes volt a postának az 
nz intézkedése, amelyet hosszú érvekig tartó 
huzn-Vona után meglett. Ám, ne higyje a pos-
ta, hogy ezzel megoldotta a szomszédos köz-
ség telefonügyét, mert Szőreg nem 1000—1200, 
hanem két-háromszor annvit beszélne Sze-
geddel — hn lehetne. 

Ma ugyanis az a helyzet, hogy Szegedről 

csak a szőregi központot lehet felhívni. Éz" 
annyit jelent, hogy forgalmasabb időszakban 
lehetetlenség összeköttetést kapni a szőregi 
előfizetőkkel, mert a két szám állandóan fog-
lalt. A hivatalos órák korlátozott volta <s erő-
sen megbénítja és minimális halárt szab a 
telefonforgalomnak. 

Szőreg és Szeged telefonelőfizetőinek az a 
kívánsága, hogy adjon a posta kábelt Szőreg-
nek és tárcsás telefonkészülékeket az ottani 
előfizetőknek. Ha a posta nem fogja ezt a be-
fejező lépest is az adminisztráció évekre ter-
iedő megfontolásának áldozatául szánni, ak-
kor Szőreg a beszélgetések ujabb ezreivel há-
lálja meg a megértést. <" 

Tavasz Görögországban Jöjjön Korfuba 
Erzsébet királyné, valamint Vilmos német császár kedvelt, enyhe éghajlatú üdülőhelyére. 7 napos 

tartózkodás összköltsége, jó polgári szállodában P 49, 7 napos tartózkodás összköltsége, a leg-

előkelőbb szállóban P 69, 14 napos tartózkodás összköltsége, jő po'gári szállodában P 96, 14 

napos tartózkodás összköltsége, legjobb szállódéban P 136 — Minden felvilágosítást megad és 

prospektust küld a Via Uta-risl és Fürdőiroda kft, Budapest, IV., Váci u. 36. Tel.: 18-32-56. és 

lapunk kiadóhivatala, Szeged, Aradi u. 8. 

Uj alapohra kell bemerni 
a viűéh idegenforgalmát 

Veress Gábor, az Ibusz a'elnök-vezérigazgalójának érdekes 
n y i l a i k o z a l a 

(A Délmagyarország budapesti közgazdasá-
gi szerkesztőségének jelentése.) Rövid ideje 
foglalta el az Ibusz alelnök-vezérigazgatói 
pozícióját V e r e s s Gábor államvasuti igaz-
gató, a szegedi üzletvezetöség volt üzletigaz-
gatója, aki sok tekintetben u j irányvonalat 
jelöl ki a legnagyobb magyar utazási iroda 
számára. Szakkörökben élénk várakozással 
tekintenek Veress Gábor reformjai elé s meg 
vannak győződve arról, hogy Veress Gábor u j 
állomáshelyén döntő lökést ad a magyar ide-
genforgalomnak. 

Munkatársunk kérdést intézett Veress Gá-
borhoz, hogy vidéki viszonylatban milyenek 
az elgondolásai? Az Ibusz alelnök-vezérigaz-
gatója az alábbi érdekes nyilatkozatot adta: 

— A magyarországi idegenforgalom kibon-
takozásában 

a belső vendégforgalom eddig 
csaknem a hamupipőke szerepére 

volt kárhoztatva. 

A nagy idegenforgalmi szervek elsősorban a 
külföldi propagandára és külföldi vendégeink 
kiszolgálására vetették rá magukat és a bel-
ső vendégforgalom fejlesztése tekintetében 
mindössze annyi történt talán, hogy az Ál-
lamvasút a nagy mértékben népszerűvé vált 
filléresvonatok járatásával megadta ennek a 
rendkívül becses forgalmi-tipus kifejlődésé-
nek a lehetőségét, inig az Országos Vendég-
forgalmi Szövetség a maga agitációjával a ma-
gyar vidéket a vendégforgalmi kultura ele-
meibe igyekezett bevezetni. E két örvendetes 
eredményekkel járó cselekedet mellett csu-
pán a \ idéki gócpontok idegenforgalmi szol-

üzletáfhelvezés. 
Kovács Sándor zongorar&ktárál Kossuth Lajos 

sugdrut 8. sz. alá. (földszint balra) helyezte 
át, ahol elsőrendű uj zongorák és pianinók 
kaphatók. Pianinók bérbe is adatnak. Hango-
lást c's javítási elvállalok, 

gálaiának megszervezését és többé-kevésbé 
sikeres szárnypróbálgatásait tekinthetjük el-
könyvelendő eredménynek. 

— Ezeket az eredményeket a jövő fejlődés 

utján tovább kell vezetni. Mindenekelőtt 

a filléres venalok forgalmában az 
ismeretes nehézségek mellett is 
arra kell törekedni, hogy eaek a 
népszerű vonatok a téli időszak-
ban is vendégforgalmi kultúránk 

szolgálatában állhassanak, 

Az Országos Vendégforgalmi Szövetséget min-
den hivatalos és hivatásos tényezőnek a leg-
messzebbmenő módon támogatnia kellene, 
hogy az eddig elért szép eredményeket meg-
tarthassa és tovább fejlesztsesse- Végezetül 

pedig a szétszórtan működő helyi idegenfor-
galmi szerveknek — ugy a hivatali, mint a 
társadalmi szerveknek — valamely egységes, 
átfogó, programszerű működését kellene meg-
indítani és kifejleszteni. 

— Igazságtalanság volna észre nem venr.i 
azt a lelkesedést, amellyel a vidéki sajtó leg-
jobb orgánumai helyi és országos jelentőségű 
idegenforgalmú események érdekében közre-
működtek, de olyan országos kiterjedésű te-
vékenységre van állandóan szükség, amely a 
vendégforgalom kialakulásában egyenesen 
nélkülözhetetlen és egyik legbecsesebb segítő-
társa mindenféle hivatalos és társadalmi ak-
ciónak. 

— Az 1938. esztendőre a nagyjelentőségű 
külföldi idegenforgalmi munka mellett a leg-
fontosabb tennivaló az, hogy a belső vendég-
forgalom már megteremtett előfeltételeit a 
legmesszebbmenő módon kiaknázzuk. Ez pe-
dig csak ugy lehetséges, ha ennek a célnak 
szolgálatában minden erre hivatott tényező 
összefog. A belső vendégforgalom kiépítésé-
nek igen nagy, igen jelentékeny lehetőségei 
tárulnak elénk és ha megvan bennünk az el-
satározás, hogy ezt a célt teljes erővel szol-
gáljuk, akkor az u j esztendő minden várako-
zást kielégítő kibontakozásnak lehet megin-
dítója. 

Előfizetési felhivás 
„MAGYARORSZAG TISZTI CÍM- ÉS NÉVTÁRA-

N A K " 1988. ÉV I KIADÁSARA. 

A M. kir. Központi Statisztikai Hivatal meg-
kezdte a Tiszti C'im- és Névtár 1938. évi köteté-
nek szerkesztését. Az uj Címtárnak épugy, mint 
az eddigieknek, célja az, hogy minél megbízhatóbb 
és pontosabb tájékoztatást nyújtson az állami 
élet szerveinek tagozódásáról. 

Magyarörszág Tiszti Cim- és Névtára cimü ké-
zikönyv 1938. évi kötete is a legnagyobb részié-

| tességgel fogja ismertetni a Kormányzó Ur ö Fő-
I méltóságára vonatkozó adatokat, a kormányzó-

sági hivataloknak, az országgyűlés, a minisztéri-
umok és az ezek alá tartozó hatóságok, hivata-
lok és intésetek tisztviselői személyzetének név-
sorát, szolgálati beosztását s el fogja tüntetni 
egyenkint az adományozott magyar és az összes 
külföldi kitüntetéseket és rendjeleket is. Közölni 
fogja a Cimtár a minisztériumok és nagyobb köz-
ponti hivatalok ügybeosztását, a jelentősebb ha-
tóságok hatáskörét és működési területkörét, az 
ország közigazgatási és anyakönyvi beosztását, 
a jelentősebb hatóságok hatáskörét és működési 
területkörét, az ország közigazgatási és anya-
könyvi beosztását községi és körjegyzőségek sze-
rint, a jegyzők neveivel együtt; a bíróságoknál 
pedig a sajtó- és pénzügyi bíróságok, a közjegy-

1 zői és ügyvédi kamarák megjelölését, a telek-
könyvi hatóság, az adó- és letéti hivatal pontos 
megnevezését, a közjegyzői és ügyvédi kamarák 
tagjainak teljes névsorát. Az egyes hatóságok-
nak és hivataloknak (eltérő elhelyezés esetén 
azok belső tagozatainak, mint osztály, csoport 
stb.) nemcsak pontos helymegjelölése (ucca, ház-
szám), hanem telefonszámai is megtalálhatók 
lesznek a Tiszti Cim- és Névtár uj kiadásában is. 
Közölni fogja továbbá á ..Függclék''-részben a 
tudományos és más országos érdekű társulatok 
és egyesületek, nagyobb pénzintézetek és bizto-
sító intézetek vezetőinek és tisztviselőinek neveit, 
végül fel lesznek tüntetve az 1920 óta adományo-
zott nem hivatalnoki cimek (kormányfőtanácsos, 
kormánytanácsos, gazdasági tanácsos stb.), belső 
titkos tanácsosok, a m. kir titkos tanácsosok, a 
Magyar Érdemrend, a kormányzói „Teljes elis-
merés és „Különös dicsérő elismerés" érdemének, 
a Corvin-lánc és koszorú, valamint a Bátorsági 
érem és a Toldi Miklós érdemérem tulajdonosai-
is. Végül tartalmazni fogja a tisztviselők rang-
beosztását fizetési osztályonkint és betűsorban. 

Az előállítási költségek nagymérvű emelkedé-
se következtében a Statisztikai Hivatal kényte-
len a Cimtár terjedelmét csökkenteni s olyan ré-
szeket, amelyeknek hiánya nem befolyásolja a 
könyv használhatóságát, kihagyni. így elmarad 
az 1937. évi Címtárban elsöizben szereplő orvosi 
kamarák tagjainak névsora s csak a kamarak 
tisztikara fog közöltetni. A polgári iskoláknál 
csak az igazgató neve marad meg. Az egyházi 
részben csak a központi hatóságok, valamint az 
esperesi kerületek és esperesek fognak szerepel-
ni. A Magyar érdemrend külföldi tulajdonosai kö-
zül csak az utolsó évben kitüntettek névsora je-
lenik meg. Végül elmarad a már amugyis meg-
szűnt „V. osztályú magyar érdcmkereszt"-tel ki-
tüntetettek névjegyzéke. 

Magyarországi Tiszti Cim- és Névtárának u j 
kiadása egész vászonkötésben 1938. évi április hó 
folyamán fog megjelenni. Az uj kötet előfizetési 
ára 13 pengő, bolti ára pedig 17 pengő lesz. 

Az előfizetési határidő 1938. évi február hó 28. 
A Cimtár uj kiadása az előfizetési határidő le-
járta után csak bolti áron lesz beszerezhető. 

Megrendelések kizárólag a M. kir. Miniszterel-
nökség 100.703. sz bevételi csekklapja utján esz-
közölhetők. Levélbeli megrendelések az előfize-
tési djjnak a könyv megjelenése után való bekül-
dési kötelezettségével csak ál lami hivataloktól 
fogadtatnak el. 

Budapest, 1937. évi december hő. 
M kir. Központi Statisztikát Hivatal. 

Megérkeztek 
legújabb tipusu 

k e r é k p á r o k , 
melyeket szenzációs olcsón árusítok. Nagy 

rákiért tartok gumi és egyéb felszerelési 

cikkekben is. Javításokat igen mérsékelt 

, áron .vállalok. SCH0N H E N R I K , Feketesas 

ueca 15, 


