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Fürdőváros 
A héten szóba került az ujszegedi autó-

Busz, Szegednek, a fürdővárosnak és Új-
szegednek, mint nyaralóhelynek a kérdése. 
Az autóbusz kérdése megszűnt abban a pil-
lanatban kérdés lenni, amikor az üzemveze-
tő nem kötötte az ebet a karóhoz, amit a vá-
rosházán előszeretettel szoktak megcsele-
kedni, hanem kijelentette, hogy a fölmerült 
kívánalmakat figyelembe veszi s az éjszakai 
autóbuszjáratok beállításával az idén is kí-
sérletezni fog. Most még csak abban kell 
megállapodnunk, hogy a városi üzemek ren-
tabilitására természetesen vigyázni kell, de 
nem szabad elfelejteni, hogy az autóbusz-
üzem nemcsak azért van házikezelésben, hogy 
néhány ezer pengőt keressen a város, ha-
nem azért is, hogy a házikezeléses autóbu-
szokat mint a városfejlesztés eszközeit is ér-
tékesítsük. Ha tehát válószinünek látszik, 
hogy az éjszakai autóbuszok rendszeresité-
fcével néhány év alatt élénk életet lehet Új-
szegeden teremteni, akkor az éjszakai ujsze-
gedi autóbuszjáratokat abban az esetben is 
be kell állítani, ha ez az üzemkibővités a né-
hány ezer pengő évi kereset helyett néhány 
ezer pengő deficittel fog járni. 

Egészen természetes, hogy az autóbuszjá-
ratok ügyével kapcsolatosan fölmerült a für-
dőváros és a nyaralóhely kérdése. Növeli 
ezeknek a problémáknak az aktualitását az 
az egyre szélesebb hullámokat verő nagy 
mozgalom, amelyet az Országos Vendégfor-
galmi Szövetség kezdeményezett. Az or-
szág, határain belül való nyaralás ügyét ez a 
mozgalom kiemelte a szólamok közül s az a 
jelentés, amelyet a legnagyobb jövő előtt ál-
ló egyik legtehetségesebb mágnás, gróf Szé-
chenyi Károly terjesztett az egyesület leg-
utóbbi közgyűlése elé, elképpesztően és 
gyönyörködtetően nagyszerű eredményekről 
számolt be. Ezrek és ezrek nyaralnak itthon, 
kellemesen és olcsón. Olyanok is, akik _ ed-
dig vagy egyáltalán nem, vagy csak ritkán 
nyaraltak, mert S z é c h e n y i g r ó f e l ő t t 
nem volt, aki programba vegye és megkedvel-
tesse az itthoni nyaralás valósággal nemzet-
mentő kultuszát, a drága külföldi utazásokra 
pedig nem tellett. A Vendégforgalmi Szö-
vetség kitűnő ügyvezető-elnöke, Kaffka Ká-
roly az elnök célkitűzéseivel állandó zavarta-
lan harmóniában épiti ki az egyesület műkö-
dési területét s SZÍVÓS kitartásának, munkás 
es találékony erélyének egyik eredménye 
gyanánt az idén már több ezer pesti munkás 
megy nyaralni. Ez szociálpolitika. Nincs ma 
már munkaadó, aki ne látná be, hogy az, 
hogy a munkavállaló szabadságra menjen, 
kölcsönös érdek. Nagy szociálhigiéniai prob-
lémát segit megoldáshoz, a Vendégforgalmi 
Szövetség, amikor lehetőséget teremt arra, 
hogy szabadságideje alatt a legkisebb jöve-
delmű munkavállaló is élvezhesse a levegő 
és környezetváltozás előnyeit. 

Meg vagyunk győződve róla, hogy akciói 
tévén a Vendégforgalmi Szövetség. a z 
u t ó b b i é v t i z e d e k l e g n a g y o b b je-
l e n t ő s.é g ü t á r s a d a l m i a l a k u l a -
t a i n a k a z é l é r e f o g l e n d ü l n i . Ezt 
a folyamatot, mely egy kis darab gazdasági, 
szociológiai és társadalmi történelem, nem 
lehet megállítani. Most megint arról van szó, 
hogy Szeged képes legyen hivatása magas-
latára eszmélni. Amivel' évek óta foglalkozik, 

Politikai napilap 

azt most emelje teendőinek az élére. De meg 
és elgondolás,' stiliis és hozzáértés, pénzügyi 
és városfejlesztési alaposság és nagyvonalú-
ság legyen minden elhatározásában és cse-
lekedetében. Alig valamivel több, ha meg-
kapjuk a fürdőváros cinevezést, mint ameny-
nyi az, ha megkérjük. El kell kezdeni lerakni 
a fürdőváros kereteit. A munka egyáltalán 
nem emberfeletti. Sokat'elvégzett belőle a 
jó Isten és elvégeztek valamit az elődeink. 
Most azonban, ha folytatni akarjuk azt a 
munkát, amelyet európai név, elismertetés 
és helyzet kivívásáért a szabadtéri játékok 
megalapítói indították el, meg kell nyitni 
végre a r e n d s z e r e s v á r o s p o l i t i k a 
korszakát s legelőször a f ü r d ő v á r o s 
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é s a n y a r a l ó h e l y kereteit kell lerakni. 
A kormány terveivel, persze az ország érde-
keivel is, csak ez a szüntelenül dolgos, al-
kotásokra s az alkotásokhoz szükséges fede-
zet előteremtésére képes közigazgatás egyez-
tethető össze. 

Az ujszegedi autóbuszokról rajongó )át-
noki szem nélkül is .nagy területeket lehet 
áttekinteni: a jól megalapozott fejlődés, a 
sokirányú, remek munkalehetőség s a leg-
teljesebb lelki kielégülés és elégtétel örömeit 
szerző eredmények dus területeit. Kétségek 
és bizonytalanságok napjain ezek felé a te-
rületek felé akarjuk irányítani társadalom és 
halóság tekintetét. Talán nem hiába való 
munkát végzünk megint. 

Prága őszre akarja halasztani 
a kisebbségi kérdés megoldását 

Miérl halasztotta el Hodzsa a tárgyalásokat 

Róma, julius 15. A Corriera della Sera „Prá-
ga veszélyes játékot üz" cimmel közli prágai 
tudósítójának jelentését, amely szerint a cseh 
képviselőház és szenátus a nyelvhasználatról 
szóló törvény tárgyalása után szabadságra 
megy és a nemzetiségi szabályzat lényeges ré-
szének vitájára csak ősszel kerül sor. Prága 
ezzel az eljárásával nyilvánvalóan csak halasz-
tani akarja a nemzetiségi kérdés megoldását 
és ilyen körülmények között a kisebbségek 
őszig teljes bizonytalanságban maradnak. Nem 
lehet eléggé hangoztatni, hogy a halogató poli-
tika milyen veszélyeket rejt magában, elte-
kintve attól, hogy a május 24-én életbelépte-
tett katonai intézkedések fenntartását, sőt eset-
leges megerősítését vonja maga után. Az a kö-
rülmény, liogy Hodzsa miniszterelnök a ma-
gyarság vezetőivel való tárgyalásait elhalasz-
totta, azt mutatja, hogy a kisebbségi kérdés 
egvelőre holtpontra jutott. 

Prága, julius 15- A Bohémia ugv értesül, 
hogy kormánypárti körökben ugy tudják, hogy 
a közigazgatási reform augusztusban egyálta-
lában nem kerül a parlament »lé, minthogy a 

törvényjavaslat olyan bonyolult munkát igé-
nyel, hogy parlamenti tárgyalásokra való elő-
készítése néhány héten belül teljes lehetetlen-
ség lesz. A parlament tehát a nemzetiségi kér-
dések rendezésével kapcsolatban csupán a tu« 
lajdonképeni statutumot és a nyelvtörvény.ja-
vaslatot fogja mostani ülésszakán letárgyalni-

Cseh repiilőaép 
nemet terület felett 

Linz, julius 15- Sonwald község felett, Ai-
gen Schlegel vasútállomástól mintegy 15 ki-
lométerre egy cseh repülőgép átrepült a határ 
felett és körülbelül egy kilométer mélységben 
a német terület felett köröket irt le, ma jd visz-
szatért cseh területre. 

Egy vámhivatalnok megállapította, hogy S 
cseh csendőri repülőszolgálat egyik gépéről 
van szó. Kizártnak tartják, hogy tévedésből! 
repült volna át a határon, mert a határsérfés 
helyén a levegőből nagy távolságból is jól lát-

ható a határpatak. 

Fontos határozatok 
az eviani konferencián 

Müszak% vagy iöldtniveíési átképzésben részesilik az ideiglene-
sen letelepedett menekültekei 

Evian, julius 15. A menekültügyi értekezlet 

résztvevőinek tiszteletéie Henry B é r e n g e r , 

az értekezlet tiszteletbeli einöke, ünnepi ebé-

det adott. Henry Bérenger és valamennyi szó-

nok a konferencián képviselt államok testvéri 

egyetértését ünnepelte. 

A menekültügyi értekezlet záróülésén beje-

lentett határozatokon kívül említést érdemel-

nek még azok a határozatok, amelyeket nz al-

bizottság bizalmas ülésén hoztak- Ezek a ha-

tározatok a különböző országok bevándorlási 

kvótáira vonatkoznak. 

A bizottságokban képviselt országok kikül-

döttei kijelentették, hogy országaik hajlandók 

a törvényhozásiiag megállapított kvótákon fe-

lül is bevándorlókat befogadni. Kimondották1 

továbbá, hogy a Németországgal az egykori 

Ausztriával szomszédos és az értekezleten kép-

viselt országok hajlandók átmeneti időre be-

vándorlóknak tartózkodási engedélyt adni, 

hogy mindaddig, amig ezek a kivándorlók vég-

leges letelepedési engedélyüket más országok-

ban megkapják, átmenetileg ezekben az orszá-

gokban műszaki, vagy földművelési átképzés-

Az értekezlet délben tartotta befejező ülését, 

amelyben elfogadták a kormányközi bizottság 

'létesítéséről szóló javaslatot és tudomásul vet-

ték a két albizottság jelentéseit. 
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