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Kisérleli gyorsmotorvonatokat 
indiíanak Szeged és Budapest közöli 

(A Délmagyarország munkatársától.) Kedd-
től kezdve kisérletképen érdekes újítást léptet 
életbe az államvasút Szeged és Budapest kö-
zött. Háromszor egy béten gyorsmotor járato-
kat rendszeresít, teljesen a gyorsvonatok sza-
bályos menetrendje szerint és így 18-tól kezd-
ve naponta háromszor indul gyorsvonat Buda-
pestre. 

Ismeretes, hogy az utazóközönség és a kü-
lönböző érdekeltségek többszöri előterjeszté-
sére a Máv. a nyári menetrenddel egyidejűleg 
visszaállította az úgynevezett harmadik gyors-
vonatpárt, de azzal a megszükitéssel, hogy ez 
a vonatpár csak négyszer egy héten közleke-
dik: hétfőn, csütörtökön, szombaton és vasár-
nap. A harmadik gyorsvonat Szegedről este 7 
óra 35 perckor indul és délelőtt 10 óra 31 perc-
kor érkezik Szegedre. Az Ozletvezetőség most 
ugy rendelkezett, hogy azokon a napokon, ami-
kor a harmadik gyorsvonatpár nem közleke-
dik — tehát kedden, szerdán és pénteken —, 
kisérletképen julius 18-átóI kezdve gyorsmotor-
szerelvényeket indit. 

A motorvonatok a rendes gyorsvonati me-

netrend szerint közlekednek és az a tervek sze-
rint három újfajta, hosszú kocsiból állítják 
össze. Kisérletképen ujrendszerü modern mo-
torkocsi viszi a szerelvényt. A motorvonatok 
csak II. és III. osztállyal közlekednek és a reg-
geli szerelvényt a Budapesttől csak Ceglédig, az 
esti szerelvényt pedig csak Ceglédtől Buda-
pestig utazók nem használhatják. 

A motoros gyorsjáratokkal az államvasut-
nak az a célja, hogy kipróbálja ezt a rendszert, 
mert a terv az, — ha a kísérlet beválik —, 
hogy a harmadik gyorsvonat helyett állandóan 
motoros járatokat rendszeresítenek. A motoros-
járatok ugyanis kifizetőbbek és kisebb ap-
parátust igényelnek. A helyzet azonban egve-
iőre az, hogy keddtől kezdve mindennap há-
romszor lehet Budapestre, illetve Budapestről 
Szegedre utazni. A menetrend változatlan ma-
rad; a kísérleti gyorsmotorvonatok is este 7 
óra 35 perckor indulnak, illetve délelőtt 10 óra 
31 perckor érkeznek Szegedre kedden, szerdán 
és pénteken. A többi napokon változatlanul a 
rendes gyorsvonati szerelvénvek közlekednek. 

Rómában szombaton 
aláiriák a négyhatalmi paktumot 
London, julius 14. Programszerűen szomba-

ton írják alá Rómában a négyhatalmi egyez-
ményt. A Palazzo Veneziában Mussolini és 
Franciaország, Anglia és Németország nagykö-
vetei vesznek részt az ünnepélyes aktuson. A 
Daily Telegraph a négyhatalmi egyezményt a 
hábóruutáni diplomácia legszerencsésebb alko-
tásának minősiti Locarno óta. 

Pertinax az Echo de Parisban a négyesszer-
ződés aláírásának küszöbén a kővetkezőket ír-
ja: „Az a kérdés, vájjon ez a szerződés csak-
ugyan biztosítja-e Páris és Róma kibékülé-
sé£ vagy pedig eredménye mindössze az, hogy 
Franciaország elszigeteli helyzetbe jut a né-

gyestanácsban és a békeszerződések ereje meg-
gyengül. Ha csakugyan sikerűi rendezni Fran-
ciaország és Olaszország függő kérdéseit, ak-
kor a négyesszerződés nem lesz ártalmas sem 
Franciaország, sem pedig szövetségesei érde-
keire. Ha azonban ez nem következik be, ak-
kor a szerződés aligha szolgál ja a béke ügyét." 

Henderson Berlinbe? 
Róma, julius 14. Római német körökben tud-

ni vélik, hogy Henderson holnap este Berlin-

be utazik, onnan pedig Prágába megy. 

3300 millió »zöldßdiu dollár« 
Munkászavargásolc Bostonban, Philadelphiában és Irentonban 

Newyork, julius 14. Az Egyesült-Államok-
ban a kormánynak azzal a követelésével kap-
csolatban, hogy mindenütt össze kell irni a 
bérjegyzékeket és a munkafeltételekről szóló 
feljegyzéseket, súlyos munkászavargások tör-
tek ki. Bostonban, Philadelphiában, valamint 
Trentonban és Readíngben a különböző ipari 
ágak mintegy 23.000 munkása sztrájkbalépett. 

London, julius 14. Az amerikai nemzeti új-
jáépítési tanács Hugh J o h n s o n tábornok 
újjáépítési diktátor elnöklete alatt a következő 
összegeket irányozta elő állami közmunkák 

céljaira: 400 millió dollár uténitésre. 250 mil-
lió dollár u j hadihajók épitésére (4 cirkáló, 20 
torpedóromboló, 2 repülőgépanvahajó, 4 bu-
várnaszád, 2 ágyúnaszád) 10 millió dollár 290 
uj hadirepülőgép készítésére, 100 millió dol-
lár a posta, távíró és távbeszélő fejlesztésére, 
ui postahivatalok épitésére és hasonlókra. A 
költségeket abból a 3300 millió dollárból fog-
ják fedezni, melyet a törvényhozás újjáépítési 
célokra megszavazott s amit á kormány „zöld-
hátu dollár kibocsátásával teremthet elő. 

Kufsteinnál lezárták 
az osztrák határt 

Innsbruck, julius 14. A tiroli határon az osz-

trák határőrséget megerősítették, mert napok 

óta nagy tömegekben szökdösnek át a határon 

a bajor rohamosztagok tagjai, főként egészen 

fiatalemberek. A szökevények azt adták elő, 

hogy a bajor rohamosztagokban nem kapnak 

zsoldot, az élelmezés egyre gyengébb és a láza-

dások napirenden vannak. Más oldalról olyan 

hírek terjedtek el, hogy a bajor nemzeti szo-

cialista különítmények most már teljesen nyíl-

tan bolsevista eszméket hirdetnek, sok helyen 

fosztogatnak, egyéni akciókat követnek el. 

A bajor roham- és védőosztagok szombaton 

és vasárnap Kufstein közelében, az osztrák ha-

táron nagyszabású találkozót tartanak. Az 

osztrák csendőrség, Heímwehr és a katonaság 

teljes határzárlatot hajt végre Kufstein kör-

nyékén. Az összes hidakat, a fontosabb épü-

leteket, az alagutakat erős készültségek száll-

ták meg már reggel és a legszigorúbban igazol-

tatják a határon átkelőket. 

Nagy féltünést keltett Kremsben, hogy a Sze-

recsen gyógyszertárat rendőri és katonai csa-

patok fogták körűi. Az üzletbe detektívek men-

tek be, akik ott minden zugot a legalaposabban 

átkutattak. A házkutatással egyidejűleg letar-

tóztatták a gyógyszerészt, Z u m p f l e Alari-

chot, a kremsi horogkeresztesek vezérét. Zum-

fle ellen az a vád, hogy laboratóriumában rob-

banóanyagokat gyártott a nemzeti szocialisták 

részére. 

Dollfusst szidalmazó német 
repülőgépek Salzburg felett 

(Budapesti tudósítónk telefon jelentése.) Salz-

burgból jelentik: Pénteken délután a város fö-

lött meglehetős magasságban repülőgép jelent 

meg, amely sok ezer röpcédulát dobott le Salz-

burg uccáira. A röpcédulákon az osztrák kor-

mányt és Dollfuss kancellárt szidalmazó szö-

veg volt. A repülőgép állítólag a német határ 

felől érkezett és annak irányában is tűnt el. 
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MAI ÉTLAP: 
LEVES t Eperlevél — Zöldbab leves 
FAZELEK i Zöldborsó 

Tök főzelék 
SÜLTEK i Kolozsvári rakott káposzta 

Főtt marha paradicsom mártás 
tfogrács gulyás 
Tarhonyás sertéscsülök 
Vagdalt libamell, rizs 
Sertéscomb pom. chate 
Fényezett borjú szegv 
Sertéspörkölt, galuska 

TÉSZTA i Rizs felfujt 

Figyelje mindennap 
e helyen megleíenö hirdetésünket f 

Ujabb véres zavargások 
Spanyolországban 

(Budapesti tudósitónk telefon jelentése.) Mad-

ridból jelentik: Spanyolországban újból fellán-

goltak a véres zavargások. Sok templomot fel-

gyújtottak. Barcelonában a szocialisták és az 

anarchisták összeütközése során egy szocia-

lista vezér életét vesztette. Santa-Maria fegy-

intézetében fellázadtak a fegyencek, akik több 

órán keresztül a fogház urai voltak és a cellák-

ban mindent összezúztak. Rendőri csoportok 

verték le őket. 

H népszövetségi kölcsön 
London, julius 14. A Press Association je-

lenti: A magyar kormány egy ma Londonban 

kiadott nyilatkozatában elismeri az 1927 évi 7 

százalékos magyar népszövetségi újjáépítési 

kölcsön különleges helyzetét és kijelenti, hogy 

mindent elkövet, hogy a következő 12 hónap 

alatt a kamat 50 százalékát külföldi pénznem-

ben megfizesse. Nagyon sajnálja, hogy a de-

vizahelyzet megakadályozza abban, hogy en-

nél többet tegyen. A népszövetségi kölcsönök 

londoni bizottsága kijelenti, hogy meggyőző-

dése szerint a magyar kormány a Népszövet-

séggel együtt működve, minden lehetőt elkövet 

az ország pénzügyi helyzetének javítására és 

ajánlja a kötvénybirtokosoknak, hogy nyu-

godjanak meg a magyar kormány javaslatá-

ban. 

Evezősök! 
T R É N I N G R U H A 

minden színben kapható 
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