
6 Df I. M A G Y A R O R S Z Á G Í934 szeptember 25: 

Szeged a filléres vonatforgalomban 
az első helyen áll 

(A Délmagyarország munkatársától.) A 
Máv. igazgatósága most statisztikát készi-
Ult arról, hogy 1932 és 1933. években a filléres 
vonatok mennyi utast szállítottak az egyes vá-
rosokba. A kimutatás szerint a filléres vonatok 
utasai által a legjobban látogatott város: Sze-
ged volt. A két első évben ugyanis Budapestről 
és több vidéki városból Szegedre 36.418 utast 
szállítottak a filléres gyorsvonatok. Szeged után 
a többi vidéki városok filléres utasforgalma igy 
alakult az említett' időben: Pécs 33.572 utas, 
Eger 31.604. Debrecen 28.347, Miskolc 25.347 
és Sopron 18.643 utas. Szeged tehát az elmúlt 
két évben az összes vidéki városok között az 
első helyen állt. Az idén Szeged számára a sta-

tisztika még kedvezőbben alakul a filléres 
gyorsvonatok utasforgalma szempontjából, mert 
az augusztusi nagysikerű szabadtéri elő-
adásokra a Máv. a zország különböző vi-
dékeiről 15 filléres vonatot indíttatott és 
még októberben is jön Szegedre filléres 
gyorsvonat. Egyébként Szegedről a legközeleb-
bi filléres vonat október 7-én indul a főváros-
ba, a frontharcosok országos ünnepsége alkal-
mából. Ha sikerül a nagyszabású „Szegedi ka-
rácsonyit megvalósítani, akkor erre az alka-
lomra december végén több filléres vonat jön 
Szegedre nemcsak a fővárosból, hanem a na-
gyobb vidéki városokból is. 

Hírek. 
Ax idő 

A Sacgedi Meteorológiai 0bs.«erv<uóriujn 
jelenti: Szegeden a hőmérő legmagasabb állá-
sa 27.2, a 'egalacsonyabb 11.3 C. A barométer 
adata null fokra és tengerszintre redukálva reg-
gel 770.4, este 769.0 mm 

A Meteorologiai Intézet je lent i este 10 
árakor. Időjóslat: A z időjárásban lényeges 
változás nem várható. 

— Pálfv polgármester budapesti utja. Dr. 
P A l f y József polgármester pénteken reggel 
városi ügyek elintézése végett felutazik Buda-
pestre, ahol több napig marad. Szombaton a 
polgármester a népjóléti ügyosztály vezetőjé-
vel együtt résztvesz a belügyminisztériumban 
tartandó értekezleten, ahol a város inségmunka-
programját tárgyalják. Vasárnap kezdődik a 
l ESz nagyszabású ünnepsége és a szegedi kül-
döttséggel együtt azon vesz részt a polgármes-
ter, aki hétfon érkezik vissza Szegedre. 

— A kisebb földtulajdonosok földadója. 1931 
óta a kisebb földtulajdonosok állami földadó-
ját a kincstár a boletta alapból megtéríti. A 
boletta julhishan megszűnt, ellenben a boletta-
alap megmarad, csakhogy a fedezete ezentúl 
nem a boletta, hanem Iisztforgalmi adóváltság 
lesz. A földadó megtérítésére vonatkozólag 
most rendelet érkezett a városhoz a pénzügy-
minisztertől. A rendelet szerint azon földbirtok 
után, amelynek kataszteri, tiszta jövedelme a 
100 aranykoronát nem haladja meg, az állam 
megtéríti a földadót. Akiknél szántó és más 
művelési ág után (a szőlőt kivéve) a katasz-
teri tiszta jövedelem nem éri el a 100 aranvko. 
rónát és a föld a szőlővel együtt nem haladja 
tul a 200 aranykoronás kataszteri tiszta jöve-
delmet. azok szintén kapnak földadó-megté-
ritést, de holdankint csak 25 aranvkorona ere-
iéig. A földadó rendelet intézkedéseit dr. 
H a m m e r Fidél tanácsnok tegnap délután 
ismertette az adóhivatal tisztviselőivel. 

— Széli Akos halála. Széles körökben kelt 
részvétet, hogv S z é l i Akos nyugalmazott Máv. 
titkár 50 éves korában váratlanul meghalt. Szer-
da délután agvszélhfidés érte, nyomban beszál-
lilották a közkórházba. ahol már nem is tért 
többé magához s az éjszaka folvamán kiszen-
vedett. Egyetlen fia volt néhai Széli Ákos sze-
gedi közjegyzőnek, kedves, szeretetreméltó uri 
fiu. maga a túlzásig menő előzékenvség. Az élet 
kevés örömet tartogatott a számára, de amit 
adott, azt épp olyan hálával fogadta, mint 
ahogy derűs életfilozófiával, maga-gunyolásá-
val is tűrte a szeszélyeit, amelyek ugyancsak 
megjáratják a kantárba fogott középoszlálvt. 
\om kereste soha a közszereplést, napjait né-
hánv meghitt barátja körében s a természet 
imádásáhan töltötte el. Temetése az eddigiek 
szerint péntek délután fél öt órakor lesz a re-
formátus temetőben. Halálát sok ióbarátíán ki-
vül leánva és nővére gvászoln, aki szerető test-
véfét, mindenét veszítette el benne. 

EtólphAk, Tüzhclqch 
loűfolcsóbban, lesmagvobb választékban 
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— A vér felfrissítése céljából — kiváltkép 
középkorú férfiaknak és nőknek — ajánlatos 
néhány napon át korán reggel egy pohár ter-
mészetes „Ferenc József" keseruvizet inni. 

— Fabinyi kereskedelmi miniszter Kistele-
ken. Október első napjaiban, valószínűleg he-
tedikén miniszteri vendége lesz a szomszédos 
Kisteleknek. Ezen a napon F a b i n y i Tiha-
mér kereskedelmi miniszter, a kerület ország-
gyűlési képviselője jelenik meg a kerületében 
es politikai beszámolót tart. Résztvesz a mi-
niszter Kistelek község díszközgyűlésén is, 
ahol bronzból készült relief jét leplezik le. Fa-
binyi miniszter a tervek szerint ellátogat Kis-
kundorozsmára is. 

— Évmegnyitó ünnepség a polgári iskolai ta-
nárképzőben. Az állami polgári iskolai tanár-
képző főiskola vasárnap délelőtt 11 órakor a fő-
iskola dísztermében tartja 62-ik évmegnyitó 
ünnepségét. A műsoron a Főiskolai Énekkar 
szerepel, majd dr. L i 11 k e Aurél ügyvezető 
igazgató tart megnyitó beszédet és dr. G á l Já-
nos főiskolai tanar „Irodalmunk helyzete az uj 
Európában" címen tart előadást. 

— Az Országos Magyar Weekend Egyesület 
szegedi osztályintézösége Aradi-ucca 8- alatt 
megkezdte működését. Mindenféle ügyben, tehát 
tagfetvétel és utascsoportok összeállítása miatt 
is a szegeái osztályintézőség vezetője áélelött 
10-Höl 11-ig és délután 4-töl 5-ig áll a felek ren-
delkezésére. 

Esterházy sonkák, íö'szelek, 
Márkusnál, vaj, sajt, 

cseme^eí ruk 
Kígyó 
u. 1. 

A törvényhatósági 
válaszfóiogosultak figyelmébe 

A szociáldemokrata párt titkári irodájában 
(Munkásotthon, Hétvezér-ucca 9. sz. II. emelet) 
délelőtt 9 órától este 8 óráig, vasárnap és ün-
nepnapokon 9—1 óra között minden ellenzéki 
választójogosult meggyőződést szerezhet, hogy 
fel van-e véve a választók névjegyzékébe. Ha 
pedig 1931 január 1-től lakást változtatott arra 
nézve is felvilágosítást adunk, hogy ¡itelyík kör 
zet (kerület) névjegyzékében szerepei, tehát hol 
kell szavazati jogát gyakorolnia. 

A Szociáldemokrata Pírt 
Végrehaitöbizottsági 

x Kezdődéi érelmeszesedésnél a természetes „Fe-
renc József" keserűvíz ugy az alhasi pangást, 
mint a renyhe emésztést megszünteti és a magas 
vérnyomást leszállítja. 

— A Frontharcosok országos találkozója. A z 
Országos Frontharcos Szövetség október 6-án és 
7-én rendezi meg Budapesten a hatodik orszá-
gos találkozót, melyre vidékről 20 ezer vendé-
get várnak. Külföldről olasz, nemet, francia 
frontharcosok érkeznek a fővárosba. A szövet, 
ség minden tagot szeretettel vár a találkozóra 

z Ba Budapest« utazik első útja legyen a té 
nyese átalakított 6» kibővített Hungária-fürdőbe 
'Budapest, VII.. Dotaány-ucca 44.) menni Itt m á r 
r e g g e l S ó r a k o r n y i t n a k és 1.40 p e n g ő -
é r t nemcsak meg i f e r ödbe t , Hanem jóJ 
meg U r « g g e ! i s b « i 

M A K Ó I H Í R E K 
Leesett a templom toronyról egy munkás. Bor-

zalmas szerencsétlenség történt tegnap este hat óra 
körül Battonyán. Szőke Pál 23 éves battonyai kő-
müvessegéd a battonyai római katolikus templom 
renoválásánál dolgozott. Este a munka befejezés« 
előtt történt a szerencsétlenség. A fiatal munkás 
mintegy 20 méter magasságból a toronyról lezu-
hant és összetört tagokkal véresen terült el a föl-
dön. Azonnal beszállították a makói kórházba, 
azonban már nem lehetett rajta segíteni, olyan sú-
lyos külső és belső sérüléseket szenvedett Ma haj-
nalban, anélkül, hogy eszméletét visszanyerte vol-
na és ki lehetett volna hallgatni, kiszenvedett A 
vizsgálat megindult, hogy kit terhel a szerencsét-
lenségért a felelősség 

Rendőri hirek. K o n d o r Illés Wekerle-ueca 45. 
szám alatti hagymatermelő feljelentést tett isme-
retlen tettes ellen, aki az éj folyamán udvarából 5t 
tyúkot ellopott. — C s á v á s Sándor Almási-ucca 
18. szám alatti lakos feljelentést tett szomszédja, 
R a f f a i János ellen könnyű testisértés miatt, 
amely ugy keletkezett, hogy Csávás átment Raffai 
udvarába, hogy onnan háza tetejét a mohától meg. 
tisztítsa. Raffai tiltakozott ez elten, szóváltás ke-
letkezett, melynek folyamán Raffai egy gereblyét 
vágott Csáváshoz, aki nyolc napon belül gyógyuló 
testi sérülést szenvedett. A rendőrség a följelenté-
sek ügyében a nyomozást megindította. 

Harsényi esperes Makón é» Magyarcsanádon. 
Harsányi Pál, a békésbánáti református egyházme-
gye esperese, hétfőn canonica visitatiot tart Ma-
gyarcsanádon, kedden pedig felülvizsgálja a makói 
református egyház presbitériumának legutóbb ho-
zott fontosabb határozatait. 

A spekulánsoktól egyelőre nem veszik át a tok-
hagymát A szindikátus ellenőrző bizottságának 
ma tartott ülésén felvetődött az a kérdés, hpgy ml 
történjék azzal a hagymával, amelyet a spekulán-
sok vásároltak össze a termelőktől Az ellenőrzi 
bizottság vitéz Ga l amb Sándor indítványára ki-
mondotta, hogy ragaszkodik a szindikátussal kő< 
tött szerződéshez, amelynek alapján u szindikátus 
osak termelőktől vásárolhat. A spekulánsok kezén 
levő nagymennyiségű áru elszállítására igy csak 
akkor kerülhet sor, ha a termelők kezén levő kész-
letek vaev kifogynak, vagy olyan kicsi lesz a kí-
nálat, amely nem fedezi a szindikátus export-szük-
ségletét. 

A kiszombori legkisebb termelőket is felveszik 
a szövetkezetbe. 50 kiszombori hagyma termelő, 
akik egy holdnál kisebb területen termeltek hagy-

- mát. arra kérték a szindikátust, hogy az ő hagymá-
jukat is vegye meg. A szindikátus a kérést az alap-
szerződés értelmében nem teljesilhette, a makói 
szövetkezet azonban kimondotta, hogy a kiszom-
bori legkisebb termelőket is felveszi a makói szö-
vetkezetbe s igy megnyitja számukra az értékesí-
tés útjait. 

Ki ndott rosszindulatú véleményt Makó város 
faiskolájáról? Közöltük, hogy Makó város faisko-
láját szintén halálra szánta a földmüvelésfigvi kor-
mány s megmenekülése csak a gyors és igen eré-
lyes fellépésnek köszónhető. A városházán mo*t 
felvetődött az a kérdés, hogy kinek állott érdeké-
ben — a köz roagv kárára — olyan ÍTIformánét ad-
ni a város e nagv értékéről, amelvnek «lapján a 
megsemmisülés réme fenyegette a fniskolát A kér-
dést nyilván hivatalosan is felvetik, hogy megál-
lapítsák a felelősséget. 

— Ismét kapnak ingyen facsemetét a várostól 
a bérlők. A polgármester csütörtökön megszem-
'élte a Mars-téri munkálatokat, majd a városi 
faiskolát tekintette meg. Kijelentette a szemle 
után, hogy a Mars-téri munkálatok a legtelje-
sebb rendben folvnak. A városi faiskolában 
szintén legteljesebb rendet találta és közölte, 
hogy — mint az elmúlt tavasszal - - jövőre is 
nagymennyiségű facsemetét oszt ki díjmente-
sen a város a bérlők között. 

— A Somogyi-telepi Polgári Kaszinó vasárnap 
délután 3 órai kezdettel a XXIV. uccai Németh-féle 
vendéglőben tisztújító közgyűlést tart. Az elnökség 
kéri a tagokat, hogy a tárgy fontosságára való te-
kintettel minél nagyobb számban jelenjenek meg. 

— Az Országos Magyar Weekend Egyesület 
szegedi osztáSyintézőségé Aradi-ucca 8. alatt 
megkezáte müköáését. Mindenféle ügyben, tehát 
tagfelvétel és utascsoportok összeállítása miatt 
is a szegedi osztályintézőség vezetője áélelött 
10-től 11-ig és délután 4-töl 5-ig áll a felek ren-
áelkezésére-

x A svejei Benedikt-nyelviskola jelenti: Egy 
nvelvtanfolvam a mi intézetünkben pótolja a kül-
földi tartózkodást Vállalatunk 80 fiókja valamlnl 

j az utóbbi négy év alatt megszerzett legmagasabb 
tudományos kitüntetések legjobb biztosítékai a 
gyors és rendszeres nyelvtanulásnak Uj angol né-
met, francia, olasz tanfolyamok kezdődnek október 
1-én. Felvilágosítás és beiratkozás as iskolában 
Dugonios-tér 11. alatt 


