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Hz átokházi gyermek-
gyilkos apát átkísérték 

az ügyészség fogházába 
(A Délmagyarorszdg munkatársától.) Temesvári 

Antal átokházi gazda, aki kegyetlen módon meg. 
gyilkolta ötéves gyermekét és aki önként jelentke-
zett tette elkövetése után két nappal a szegedi 
rendörségen, szombaton délelőtt részletes vallo-
mást tett a rendőrségen. Elmondotta, hogy nagyon 
ittas volt, amikor hazatért a kocsmábóL A gyer-
mek sirt és ez módfelett felbosszantotta. Előbb 
hatalmas ökölcsapást mért a gyermek fejéra, 
majd felkapta és kétszer egymásután telfes erővel 

a földhöz csapta. A zuhanás olyan nagy' erővel 
történt, hogy annak zaját az istállóban is meg-
hallhatták. A gyermek erősen vérzett orrán-szá-

ján, 5 azonban csak másfélóra múlva emelte fel 
és tette ágyba, do akkor már halott volt. Elmon-
dotta a kegyetlen apa azt is, hogy szegedi 
bujkálása alatt a lapokban olvasta, hogy keresik. 
Először öngyilkosságot akart elkövetni olyan for-

Hajszálpontos 
minden egyes Aspirin-tebletta adagolása. Ugyani-

lyen pontos a hatékony alkatrészek összetétele 

é s — a nyersanyagok kémiai tisztasága mellett — 

ezen alapul biztos hatása és ártalmatlansága is. 
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mában, hogy leveli magát a fogadalmi templom 

tornyából, el is indult, de aztán ugy látta, hogy 
gyávaság volna sajátkezűicg végezni magával..., 

— Ha megérdemlem — mondotta — , öljön 

meg a törvény hatalma... 

Temesvári Antalt átkísérték az ügyészségi fog-
házba. 

V & i d ú M & m f a zttAxrn, 

Érdekes adatok 
Szeged Idegenforgalmáról 

Az Idegenforgalmi Hivatal jelentése -Szent-Györgyi 

fprofesszor világsikere — A szabadtéri játékok 
elentősége — Sikerek, tervek, hiányok és hibák 

t / 

(A Délamgyarország munkaöársától.) Dr. 
S z o k e r k c Lajos t. főügyész, a város ide-
genforgalmi hivatalának vezetője most tör-
lesztette a polgármester elé az idegenforgalmi 
hivatal mult évi működéséről készített jelen-
tését. Az érdekes adatokat és javaslatokat *ar-
talmazó jelentés többek között ezeket mondja: 

— Azok a költségvetésben rejlő okok, amelyek 
olyannyira szűkre szabták <x hivatal tevékenysé-
gének határait,az elmúlt esztendőben is fennállot-
tak. Ezt a kedvezőtlen helyzetet az Országos Ma-
gyar Idegenforgalmi Hivatal is belátta akkor, 
amikor 500 pengős állami támogatást engedélye-
zett költséghozzájárulásképen. A hivatal szer-
vezeti összetétele az elmúlt évben is változatlan 
maradt. Ideiglenes havidijas minőségben G c r ö 
Dezső hirlapiró njár több, mint három éve látja 
el az- előadói tisztet, akinek működése a legtel-
jesebb elismerésre t irthat számot, mert 'a ren-
delkezésre álló csekély pénzügyi fedezet mellett 
Is sikerült jelentékeny propagandát kifejteni és 
tekintélye utazási irodákkal eredményes össze-
köttetést teremteni, ami kizárólag az ő lelemé-
nyes és kitartó munkájának köszönhető. Hozzá 
beosztva négy széllemi szükségmunkás dolgo-
zott, akik szintén már évek óta látják el a ré-
szükre kiosztott feladatkört, ugyancsak kifogás-
talanul, hivatali kötelességeiken túlmenő szorga-
lommal cs hozzáértéssel. 

— Meglévő prospektusainkból — folytatja a 
Jelentés —, plakátjainkból és fényképeinkből az 
elmúlt év folyamán összesen közel 25.000 darabot, 
plakátjainkból 107-et osztottunk és küldöttünk 
széiiel Euróna legkülönbözőbb részeibe. A Sza-
badtéri Játékok propagálására a Délrangvaror-
sz.ág uj, szép kiállítású és tartalmú terjedelmes 
prospektust adott ki, amelyből a hivatal 5000 da-
rabot kapott, a eondosan kiválogatott magánci-
mekre való szétküldés céliából. Ismételt kéré-
sünknek engedve, az OM1H elnöksége az cknult 
esztendőben cw uiabb, gvönvórü méivnvomássnl 
készült szegedi plakátot készíttetett négvnyelvti 
szöveggel, Balogh Rudolf művészi Dóm-tér fej-
vételét ábrázolva. 

— Itt említem meg, hogy 
. - r ' 

a Szent-Győrgvi professzor vilác-hirS 
sikere az egész müveit világ tigvei-
méf és érdeklődését Szeged és „ pap-

rika frló fordított*. 

Ennek eredményeképen az Országos Magyar Ide-
genforgalmi Hivatal angliai kirendeltségének kí-
vánsága nyomán felmerült annak szüksége, hogy 
egy uj, lehetőleg tökélotcs szerkesztésű és nyom-
datechnikai kiállítású, többnyelvű illusztrált 
prospektust jelentessünk meg legalább 10.000 pél 
dányban, amely kizáróan Szent-Györgyi profesz-
szór tudományos kutatásait ismerteti népszerű 
stílusban és ugyanakkor hathatós propagandája 
is legyen a szegedi paprikának. Minthogy az en-
gedélyezett hitelkeret ezt saját erőnkből nem tette 
volna lehetővé, államsegélyért folyamodtunk. 
Crömmel jelentem, hogy cz sikerrel járt és az 
OMIH, az IBUSz, valamint a Külkereskedelmi 
Hivatal együttes támogatása immár biztosítja a 
prospektus megjelentetését, a város egyetlen fil-
lérrel való megterhelése nélkül. 

— Az elmúlt év krónikájához 

még az alábbi események tartoznak: Az Országos 
Bokréta szövetség által junius 29-én a SzAK-pá-
lván megrendezett „Magyar Kenyér ünnepe''. 
1937-bcn került ünnepség kíséretében felavatásra 
a légiturisztikai polgári repülőtér. Végérvényesen 
kijelöltük és megszerveztük a Magyar Touring 
Club közbenjötiével az „Auto-camping" táborozó 
helyeket Újszegeden. Előkészítettük — a megfe-
lelő művészi fényképfelvételek összegyűjtésével 
— a városi hivatalos borítékoknak szegedi látké-
pekkel való ellátását, hogy ezzel Is teljesebbé te-
gyük idegenforgalmi propagandánkat. 

— A Magyar Film Iroda májusban vette fel az 
egész világon nagv sikert aratott Hungária-film 
szegedi részletét. Most értesültünk az OMIH hi-
vatalos kiadványából, hogy például Délameriká-
ban a szegedi zenélő óra játéka tetszett a legjob-
ban a bemntatón résztvevő közönségnek. 

— Szent-Győrgvi professzor vilá-hire nyomán 
alanosan reménykedhetünk abban, hogy a külföl-
diek közül 

sokan lesznek kíváncsiak magára a 
paprikatermelésro és feldolgozására is. 

Ez a legszemléltetőbb és legteljesebb módon 
Büszke—-Szentmihálytelken mutatható be Küiöü 
kirándulásokat szerveztünk már az elmúlt évben 
is Röszkérc,- annál is inkább, mivel az oda kivitt 
kfdföldi csoportoknak ugyanakkor a közeli tria-
noni határt is bemutathattuk, a hírhedt „hajóz-
ható csatornával'1. 

— Jelentős idegenforgalmi és kulturális ese-
ménynek számit a Tanitói Internátus befejezésé-
vel kapcsolatosan a Hősök Kapójának május hő-
napban történt ünnenélves felavatása. Az elmúlt 
évben megindult a fehértói városi halgazdaság te-
rületére tervezett vendé<*fo"adó és halászcsárda 
építkezése, ami uj kirándulási program összeállí-
tását teszi lehetővé. Előterjesztésünkre a vadász-
ni szándékozó idegenek számára vendégszobákat 
is berendeztrt a város az épületben. 

— Ismételten kellett energikusan állást foglal-
nunk részben az OMIH elnökségénél, részben ? 
kultuszkorraánynál, 

védelmet kérve a Szegedi Szabadtér! 

a, f&fnf fotós ! 
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