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Három év alatt 
5 és fél millió pengőt 

költöttek a magyar 
községekben nyaraló 

magyarok 
Gróf Széchenyi Károly érdekes beszámolója 
a Magyar Vendégforgalmi Szövetség mű-

ködéséről 

(A Délmagyarország munkatársától.) Hat évvel 
ezelőtt, 1932-ben alakult meg gróf Széchenyi Ká-
roly elnökletével az Országos Magyar Vendégfor-
galmi Szövetség, amelynek első négy évéről érde-
kes összefoglaló jelentest adott niost ki az egyesü-

. let elnöksége. A füzethez gróf Széchenyi Károly 
irt bevezetőt, amely ismerteti a nagyjelentőségű 
mozgalom megindításának körülményeit és azokat 
az okokat, amelyek szükségessé tették ennek az 
egyesületnek a megalakítását. 

„A hétvégi üdülés népszerűsítése és szervezet-
szerű előmozdítása érdekében a kulturális és szo-
ciális szempontok érvényesítésével 1929-ben ala-
kult meg az Országos Magyar Weekend Egyesület 
_ irja —• és Rakovszky Iván ny. belügyminiszter 
elnöklete alatt 1932. elejéig közérdekű, hazafias 
célkitűzése érdekében hasznos tevékenységet fej-
tett ki. Az 1932. évben beállott gazdasági válság 
és egyéb körülmények azonban fokozatosan meg-
nehezítették az egyesület működését." Ilyen kö-
rülmények között a vezetőség elhatározta az egye-
sület újjászervezését. Az előkészítő bizottság ki-
egészítette a régi programot a huzal nyaralás ftl-
lenditésének gondolatával és ezzel kapcsolatban a 
nyaralásra alkalmas községek és helyek felkuta-
tásával. A részletes programtervezetet gróf K 1 e-
Jne l sbe rg Kunó elé terjesztették, aki felismerte 
a mozgalom nagv jelentőségét, megigérle hatha-
tós támogatását és elvállalta az újjáalakítandó 
egyesület díszei nökségét. Klebclsberg Kunó fel-
kérésére vállalta et azután az egyesület elnöki 
tisztségét agilis munkatársa, gróf Széchenyi Ká-
roly. aki nagyobb előkészítő bizottságot alakitolt, 
azzal kidolgozta az, egyesület működési terveze-
tét Decemberben megtartották az alakuló köz-
gyűlést, aidblyen Széchenyi Károly ismertette <i 
tennivalókat és kegyeletes szavakkal elparentálta a 
/váratlanul elhunyt Klebclsberg Kunót. 

Az újjáalakított egyesület Í933-ban kezdte meg 
működését és a most kiadott jelentés külön-külön 
fejezetben számol be minden esztendő eredményé-
ről. 

Az első félévben kiválogatták a nyaralásra és 
9 hétvégi kirándulásokra alkalmas helyeket. Az 
egyesület mozgalmat inditótt, hogy a közhivatalok 
rendszeresítsék a hétvégi szüneteket, amit cáekély 
kivétellel majdnem mindenütt el is rendeltek.. Ha-
sonló célú mozgalmat indított az egyesület a ke-
reskedelmi és ipari szakmában is. Sikerült az 
egyesületnek tagjai számára utazási és egyéb ked-
vezményeket biztosítania a Máv. összes vonalain. 
A megállapodás szerint 83 százalékos kedvezmény 
illeti meg az egyesület tagjait, ha legalább nyol-
can utaznak együtt, ha az utazás legalább 100 ki-
lométer távolságra történik és legalább négyen 
utaznak, a kedvezmény ötven százalékos. Hasonló 
arányú kedvezményt biztosított tagjil számára az 
egyesület a Budapesti Helyiérdekű Vasutakon, a 
MFTR, valamint a DGT hajóin is. 

A mozgalom erős visszhangra talált nz ország 
egész területén. 1933. Júniusában az egyesület dísz-
közgyűlést tartott, amelyen F a b i n y i Tihamér 
akkori kereskedelmi miniszter elnökölt, aki ma-
gáévá tette az egyesület célkitűzéseit és azokat 
a legmesszebbmenőén támogatta. Az év végén nagy 
erővel megindult a vidéki szervezkedés is. 

A következő évet is a lelkes szervezkedés jelle-
mezte. 1934-bén ez i munka huszonegy vármegyé-
ben fejeződött bc szép eredménnyel. Az egyesület 
propagandája eredmenyeképen erősen fellendült a 
nyaralás mindenütt és olvan községekben is je-
lentkeztek a nyaralók, nhol eddig soha nyaraló 
nem Jelentkezett. 

193tö-ben megalakította ar egyesület a község-
fejlesztő bizottságát, amely ügvelt arra. hogy min-
den községben megfelelő lakáshoz jussanak a nya-
ralók, hogy a község megfeleljen a tisztasági kö-
vetelményeknek. hogy fordítson gondot a virágkul-
tusz fejlesztésére, hogv gondoskodjék közös tár-
salgó, étkező es szórakozó helyekről, fürdők léte-

sítéséről. Az egyesület megkezdte a plakátpropn-
gandát is, amellyel az itthon való nyaralásra biz-
tosította a lakosságot. Már 200 nyaralásra alkal-
mas beszervezett községet tartott nyilván az egye-
sület 

1936-ban tovább folyt a munka a kitűzött cé-
lokért, de már sokkal szélesebb keretek között és 
sokkal nagyobb eredményekkel. Egymásután jelen-
tek meg az egyesület művészi plikátjai. amelyek 
a belföldi nyaralás előnyeire hívták fel — nagy 
eredménnyel — a figyelmet. Ebben az évben 18 
vármegye területén 168 községben összesen 37.280 
személy nyaralt, akik napi 3.50—5.50 pengő költsé-
get számi tva, több, mint három millió pengőt for-
galmaztak. Ez az eredmény az előző évivel szemben 

— A főispán Budapesten. Vitéz dr. I m e c s 

György főispán hivatalos ügyekben Budapestre 

utazott, ennek következtében a szerdai fogadá-

sok elmaradnak. A főispán szerda este érkezik 

vissza Szegedre. 

— Kassák Lajost izgatásért 2 hónapi fogházra 
ítélték egy Krisztus előtt 800 évvel irt kinai 
vers fordításáért. Budapestről jelentik: K a s -
s á k Lajos, az ismert iró vádlottként állott 
kedden a budapesti törvényszék S z ii c s-taná-
csa előtt. Az irói sajtó utján elkövetett, a fegy-
veres erő elleni gyűlöletre való izgatás vétségé-
vel vádolták, mert „Anyám cimcrc" cimü kö-
tetében egy kinai katonaköltőnek Krisztus elótt 
800 évvel irt versét leközölte, ezzel és a hozzá-
fűzött kommentárokkal követte el az ügyész-
ség szerint a terhére rótt bűncselekményt. 
K a s s á k tagadta bűnösségét- Előadta, hogy 
nem volt szándékában a katonaság elleni gyű-
löletre izgatni, ö mint iró, kötelességének tar-
totta az emberek lelkiismeretét felébreszteni, 
hogy ne követeljen mind több és több áldoza-
tot az az őrület, amely a világot megrázza. Hi-
vatkozott arra, hogy könyvének szóbanforgó 
részlete előzőleg egy napilapban is megjelent, 
amelyet az ügyészség nem kifogásolt, megje-
lent a vers Kosztolányi fordításéban is. A tör-
vényszék a perbeszédek után bűnösnek mon-
dotta ki Kassák Laiost a katonaság és fegyve-
res erő elleni izgatás vétségében és ezért két-
hónapi fogházra itélte. Az itclet nem jogerős. 

— Evangélikus egyházi hirek. A szegedi evan-
gélikus egyházban március 23-án és 24-én Taró-
c z y Zoltán gvőri evangélikus lelkész, a magyar-
országi evangélikus egyháznak kiváló evangelizá-
tora, előadásokat tart. Felnőttek részére mindkét 
napon délután 6 órakor a templomban tart elő-
adást. 

ötvenszázalékos emelkedést mutat. 
A szövetség érdekkörébe tartozó községekben 

1935-től 1937-ig összesen 74.681 nyaraló fordult meg 
és 5,639.130 pengőt forgalmazott. 

„A hazai nyaralást szolgáló mozgalmakban — 
fejezi be Széchenyi Károly érdekes jelentését — 
nemcsak a jólét, hanem a hazaszeretet nevelése is 
rejlik és ennek a mozgalomnak fellendítése nem-
zetnevelés tekintetében is igen fontos problémát 
képez. A szövetség ötéves munkájával elért ered-
ményeitől buzdítva, minden erejével tovább fog 
dolgozni. Kipróbált munkatársai tnegerösitik ab-
ban a reményben, hogy a következő öt esztendő 
utá.n még dicsőségesebi) eredményt mutathat fel. 
Ezt hisszük, reméljük és akarjuk!" 

—. Éltesebb embereknél, akik gyakran fel 
vannak fuvódva, ugy az alhasi pangást, mint 
az emésztés renyheségéi egy-egy pohár termé-
szetes „Ferenc Jpzsef" keserűvíz reggelenként, 
éhgyomorra bevéve, rendszerint hampr mér-
sékli, a rekeszizom emelkedését csökkenti és 
a magas vérnyomást leszállítja. Kérdezze meg 
orvosát-
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— Munkásgyülések. A Magyarországi Építő-
ipari Munkások Országos Szövetsége szegedi 
csoportja szerdán este fél 6 órai kezdettel az 
Épitőmunkásotthonban (Fodor-ucca 10) szak-
mai értekezletet tart, amelyen a bérmcgállapitö 
bizottság döntéséről S z a k a s i t s Árpád, a 
Magyarországi Építőipari Munkások Országos 
Szövetségének elnöke számol be. — A Magyar-
országi Faipari Munkások Országos Szövetsége 
szegedi csoportja 24-én, csütörtökön este fél (j 
órai kezdettel a Munkásotthonban tisztújító 
közgyűlést tart, melyen a szakma gazdasági 
helyzetét L ' á j e r Dezső titkár ismerteti. 

Illtászerek, pipere- es 
háztartás] cikkek 

Bokor-drogériában 
a legolcsóbban — kaphatók 
K ár ász ucca 12 

Dr. med. Lász l ó- é* Bárdy-íéle készítmények 
egyedárusitója 

— Stauffor dobozos Rorhefortot kérjen! 

— Szerdán nyilik meg a mezőgazdasági ki-
állítás. A szerdán megnyíló mezőgazdásági ki-
állítás előkészületei a helyszínen már igen elő-
rehaladtak. Péntek óla 400 vagonnál több te-
nyészállat érkezett a kiállításra és már úgy-
szólván az összes állatok felvonulnak bírálatra, 
díjazásra, megtekintésre és eladásra várva. A 
kirakodások izgalmas jelenetekben is bővelked-
tek, különösen az istállóhoz nem szokott szilaj 
magyar marhák kirakodása és kiállítási he. 
Ívükre szállítása járt sok nehézséggel. Néhány 
á'lat a kötőféket kirántva ápolója kezéből, nagy 
riadalmat keltett, a megriadt állatok azonban 
senkiben kárt nem tettek, örömmel lehet meg-
állapítani. hogv a kiállításra felhozott anvag 
minőség szenmnnliából még a mult évhez ké-
pest is uiabb haladásról fog beszámolni. Az 
egyéb kiállítási csoportoknál, a pavillonokhan 
és a szabad térségen is lázas munka foTvik. A 
hatalmas versenypályán már gyakorlatoznak 
nz urlovasok. a lovasiátékok résztvevői és » 
gyönyörű szerszámozásu fogatok, amelvek közt 
nagv tetszést arat az állatkert ötös ponifogata. 

— Baleset a cipőgyárban. Kedden délután az 
Attila-ucca 19. szám alatt levő cipőgyárban 
K a z a Mihályné 23 éves munkásnő munkaköz-
ijén spiritusziánggal megégette magát. A men-
tők súlyos állapotban a bőrklinikára vitték. 

— Lezuhant a létráról és meghalt. Tegnap 

délután tragikus baleset történt. Az Uj-téren, 
a 11-cs szánni jráz előtt. V a s s .lózsei háztu-
lajdonos a háza elölt álló akácfákat akarta 
megnyesegetni, egy létrára felmászott a fa 
koronájához cs kézi fűrésszel nyesegetni kezd-
te az ágakat. Néhány perc múlva megszédült 
és lezuhant a magas létra tetejéről. Mire hoz-
zaroíiantak. már halott, volt- Holttestét fclbnn-
colják a törvényszéki orvoslat)i intézetben. 
Valószínű, hogy Vass József a létra tetején 
agyvérzést kapott, elvesztette eszméletét és 
emiatt zuhant le és agyvérzés következtében 
halt meg. de az is lehetséges, liogy az ülés 
következtében sérült meg olyan súlyosan, 
hogy nyomban*meghalt. Az eljárás megindul!. 
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