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A szegedi szilvaexport sikere
Elienőiző razziák a gyümölcsfaiskolákban

(A Délmagyarország
munkatársától.)
A gyümölcskiviteli szakbizottság szerdán délelőtt
ülést tartott a városházán es> letárgyalta a szegedi gyümölcsexport körül szerzett tapasztalatokat. Megállapította a bízottság az összegyűjtött adatok alapján, hogy a szilvaexport —
Németország rideg elzárkózása ellenére is —
sokkal jobban sikerült, mint az elmúlt években
ugy az elért árak, mint a kiszállított mennyiségek tekintetében. A szegedi szilva a külföldi
piacokon hét-nyolc fillérért kelt kilonkint. de
óriási mennyiseg fogyott és fogy még mindig
a belföldi piacon is.

Foglalkozott a bizottság azzal a földművelésügyi minisztertől érkezett értesítéssel is, amely
szerint a kormány engedélyt adott dr. Radivoj
Lazícnak, a zentai prefektura gyümölcskiviteli
szakreferensének a szegedi gyümölcsfaiskolák
tanulmányozására. A szakreferens a szegedi
gyümölcsfa-kertészek
telepein a különböző
gyümölcsbetegségek ellen alkalmazott védekezési módszereket kivánja tanulmányozni és a
napokban megérkezik Szegedre. A bizottság
elhatározta, hogy kisérőt ad a szakreferens
mellé, aki néhány napot fog Szegeden tölteni.
Ismeretes, hogy a közigazgatási hatóságok
a legszigorúbban ellenőrzik a miniszteri rendeletekben előirt fertőtlenitési szabályok betar-

tását a gyümölcsfaiskolákban. A megbizott
tisztviselők sűrűn razziázzák végig ebből a célból a faiskolákat és feljelentéseket tesznek
azok ellen, akik a rendelkezéseket nem tartják
be pontosan. A mult héten a baktói kerteket
vizsgálták végig és öt olyan gyümölcsfaiskolát
találtak, unelyekben pajzstetüs fertőzés volt.
ü r . Katona István tb. tanácsnok, az elsőfokú
közigazgatási hatóság vezetője felhívta a fertőzött faiskolák tulajdonosait, hogy facsemetéiket azonnal irtsák ki, mert ellenkező esetben a
hatóság maga gondoskodik a határozat végrehajtásáról. Kedden tartották meg a Baktóban
á felülvizsgálatot, amelyre a közigazgatási
tisztviselők munkásokat is vittek, hogy szükség
esetén azonnal foganatosíthassák az elsőfokú
hatóság rendelkezését. Erőszakos beavatkozásra
Azonban nem került sor. mert az érdekelt faiskolatulajdonosok a határozat kézbesítése után
azonnal k'irtották
kertjeikből a fertőzött gyümőlcsfacse netéket és az előirt módon meg is
semmisítették azokat.
A gyümölcskiviteli bizottság az esetről szóló
jelentést megnyugvással vette tudomásul és
megállapította," hogy a szegedi gyümölcsfakertészek józanul látják a helyzetet és minden
körülmények között támogatják a pajzstetüs
veszedelem leküzdése érdekében indított küzdelmet.
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14 FILLÉRES VONAT.
21 EZER UTAS
Számok a filléres forgalomról

(A Délmaggarorsz&g munkatársától.)
A filléres gyorsvonatok rendszeresítését a közönség körében másfél esztendővel ezelőtt mindenütt nagy őrömmel fogadták. Bárhová indított filléres vonatot a Máv, már az első napokban elkapkodták a jegyeket Most, másfél
esztendő után, az üzletvezetőség megállapítása szerint a filléres utazások iránt kissé lecsökkent az érdeklődés. A Szegedről más vidékre indított filléres vonatokra jóval kisebb
számban jelntkeznek az utasok, mint a mult
évben. Vásárnap, a Tokajba induló filléres
vonatra is csak alig tudták összehozni a szükséges ötszáz utast, pedig erre a vonatra nemcsak Szegedről jelentkeztek, hanem a környéki
városokból is, söt Kecskemétről és Ceglédről is
volt jelentkező.
A szegedi üzletvezetőségnek az a tapasztalaindított
filléres
az
érdeklődés.
Budapestre akárhányszor indítottak eddig fillérest. mindenkor a vártaknál több volt a jelentkezők száma, úgyhogy leggyakrabban egy
második vonatot is kellett indítani. Legutóbb
vasárnap is két vonat indult, összesen 2435
utassal, pedig eredetileg csak 1400 utasra számítottak.
A vidéki filléres gyorsvonatokra az üzletvezetőség szerint ráfizet a Máv, de ugyanígy —
ta, hogy csupán a Budapestre
lyonatok iránt nem
csőkkent

Dr.

szalonjában a legújabb külföldi
kalapmodelek már
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Dugonics u. 8. (Városi bérház.)

információ szerint — nincs haszna a vasútnak a vidéki városokból Budapestre indított
filléres gyorsvonatokon sem, annak ellenére,
hogy ezekre a vonatokra mindig nagy számban jelentkeznek az utasok. A szegedi üzletvezetőség illetékes osztálya
megállapította,
hogy azon a héten, amikor filléres gyors indítását tervezik Szegedről Budapestre, ezen a vonalon csökken a rendes utasforgalom.
A mult
héten naponta 250 pengővel
volt kevesebb a
személypénztár bevetele. mint a többi napokon, amikor nincs jelezve filléres gyors indítása. Megfigyelte az üzletvezetőség, hogy
a
filléres gyorsvonattal nagyszámban olyanok is
utaznak, akik nem csupán weekendezni mennek, hanem üzleti ügyeiket próbálják elintézni. Tapasztalták azt is, hogy egyesek nagy
csomagokat hoznak Budapestről, tehát üzleti
ügyek elintézésére használták fel az olcsó
utazási lehetőséget.
Statisztika készült a szegedi üzletvezetőségen
a szegedi viszonylatban indított filléres gyorsvonatokról. Eszerint ezévben Szegedről összesen lí filléres vonat indult; kilenc Budapestre, egy Pécsre, egy Gyöngyösre, egy Siófokra,
egv Miskolcra, egy Debrecenbe. A tizennégy
filléres vonat összesen 21.000 utast vitt Szegedről és í huszonegyezerből 17.000 utas Budapestre utazott.
Most vasárnap Tokajba indul filléres, aztán pedig, valószínűleg október 15-én, Egerbe
indítanak Szegedről filléres vonatot. A somogyitelepi római katolikus egyházközség beadványt intézett a szegedi üzletvezetőséghez és
kérte, hogy október 15-én, 22-én, vagy november 5-én indítsanak
Szegedről
Budapestre
zarándokvonatot. A somogy¡telepiek kérelmét
az üzletvez'-tőség pártolólag terjeszti fel a vasu t igazgatósa gh oz.
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becsületsértés

A tanitóné feljelentése a
asszony e/'en

szomszéd-

(A Délmagyarország
munkatársától.)
A beesületsértési perek krónikájában
páratlanul
áll az a feljelentés, amely most futott be a
járásbíróságra. A feljelentést egy tanyai tanító
felesége tette a szomszédjában lakó asszony
ellen. A tanitóné előadta feljelentésében, hogy
a szomszédasszonnyal két év óta a legádázabb
haragos viszonyban áll. ö sohasem sértegeti
az asszonyt, de az minden alkalmat megragad
arra, hogy őt becsületében meggyalázza. Nem
múlik el ióformán nap — írja a tanitóné feljelentésében — , hogy valahogy meg ne sértsen
a szomszédom. Már nem is merek kimozdulni
a lakásomból, mert mingyárt hallom, hogy kiáltoz utánam. Eddig nem tettem ellene feljelentést, de most egyszerre kivánom a megbűn-i
tetését az összes becsületsértésekért .Számszerűleg 500 rendbeli becsületsértéssel vádolom,
ezeket 1931 őszétől a m a i napig követte el el-í
lenem.

A tanitóaő tanukat is jelentett be, akik azt
igazolják majd, hogy két esztendőn keresztül
majdnem mindennap megsértette a vádlott a
főmagánvádlót.

feljelentés után
rágalmazási per
(A Délmagyarország
munkatársától)
Érdekes rágalmazási pert tárgyalt szerdán délelőtt
a szegedi járásbíróság. Magyari
Lajos volt
vasúti forgalmi tiszt, aki annakidején a rókusl
állomáson teljesített szolgálatot, tett feljelentést hatóság előtti rágalmazás cimén Czappán
János Mars-téri szabómester és saját nővére.
Regdon Józsefné, született Magyari
Erzsébet
ellen, aki férjétől különváltan éive Czappán János házában lakott, — amint a fel jelentés elő-*
adta. A volt vasúti tiszt feljelentésében elpanaszolta, hogv Czappánék őt a rendőrséghez
ezév március 11-én beadott fel jelentésükben lopással és kommunista bűncselekményekké 1 vádolták meg, jóllehet tudták, hogy a vádak koholtak. Azt állította róla Czappán, hogy ő hivatalos szolgálati ideje alatt a rókusi állomáson dollárokat lopott. Ezenkívül a rendőrséghez beadott feljelentésében
azt is állította.
hogy kommunista ténykedést folytatott néhány
évvel ezelőtt. Állítólag évekkel ezelőtt azért
utazott Bécsbe, hogy ott a kommunista párttal
érintkezésbe lépjen és onnan pénzt hozzon
Szegedre. Czappán azt is állította róla, hogy
ebből a kommunistapénzből építette Keresztuccai házát.

Czappán János feljelentése alapján annakidején bűnvádi eljárás indult Magyari ellen.
A rendőriégi nyomozás azonban tisztázta a
vasúti tisztet, mire az ügyészség a tovább' eljárást megszüntette. Ezután történt, hogy Magyari L a j o s nővére és Czappán ellen
feljelent
tést tett. Később a nővére ellen megszűnt az
el járás és igy szerdán csak a szabómester állott a bíróság elé.
Czappán János kihallgatása során beismerte, hogy a rendőrségen a feljelentést megtette,
azonban — amint mondotta — feljelentésének
kellő ténybeli alapja is volt. Arra kérte a bíróságot, hogy rendelje el a valóság bizonyítását,
a feljelentésben foglaltakat bizonyítani kívánja. A bíróság helyt adott a kérelemnek és elrendelte a szabómester által megnevetett nagyszámú tanú megidézését.

