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Talallavftási kísérletek o siippeűö alaknál 
Rendbehozzák az ujszegedi Temesvóri-köruíaí 

(A Délmagyarország munkatársától .) Érde-
kes tala j javítási kísérletekkel foglalkozik 
K r o ó 1 Oszvald tb. városi főmérnök. Arról 
van szó, hogy azokat az utakat , amelyeknek 
iszapos az a lapjuk, keverés u t j án megjaví t ják . 
A Temesvári-kőrútnál kezdenék el a kísérlete-
zést. ennek az útnak a pá lyá ja ál landóan sü-
lyed, mert az a lapja iszapos. Sáros időben r a -
gadós az ut, ha pedig száraz az idő, akkor sem le-
het használni, mert süppedékes. A terv az, 
hogy az ut iszapalapját tiszai és marosi h o -
mokkal kevernék. A keverést ta lajművelő gé-
pekkel végeztetné el a város, hogy az iszap 
arányosan vegyüljön a homokszemcsékkel. 

Kroól főmérnök már hosszabb idő óta foly-
tat kísérletezéseket a la la ¡keveréssel. Nemcsak 
az idevonatkozó külföldi és hazai szakirodal-
mat tanulmányozta, hanem az egyetem föld-
tani intézetében is végzett taíajviszgálatokat. 
Külföldön, különösen Amerikáhan és Lengyel-
országban igen gyakori a földes utak ilyenféle 
tala j javítása, most Szegeden ezt a példát kí-
v á n j á k meghonosítani. K r o ó l Oszvald főmér-
nök B r e i n o v i c s Vilmos műszaki taná-

csossal közösen fogja a Temesvári-kőrútnál el-
kezdeni a talaj javítást , ha ez sikerül, akkor 
sor kerül a többi hasonló utak ki javí tására is. 
Különösen nagy jelentősége volna a ta la j javí -
tásnak a tanyái utaknál, amelyek esős időben 
nem használhatók a nagy sár miatt . Kísérle-
tezések folynak arranézve is az egyetem föld-
tani intézetben, hogyan lehetne megjaví tani 
és tartósabbá tenni a tanyai szikes utakat . 
Ugy lát szik már sikerült megtalálni ennek a 
módját , a tavasz folyamán egyszerre több he-
lyen kezdődnek el a kísérletezések. 

A város hatósága rövidesen nagyobb meny-
nyiségü marosi homokot rendel. A tapasztalat 
szerint az apátfalvi homok a legmegfelelőbb és 
innen fognak márciusban több ha jó rakomány 
homokot Szegedre hozatni. A talaimi'ivelő gé-
pekkel felforgat ják a Temesvári körút a lapiá t 
és hosszas tanulmánnyal kidolgozott keverési 
a r ány szerint fogják az u t a lapjá t képező isza-
pot összekeverni tiszai és marosi homokkal . Ez 
a munka előreláthatólag pár hétig eltart és ha 
a kísérlet sikerül, akkor egyszerre nyolc- tiz he-
lyen folytatják tovább a talajjavítást. 

interpelláció a felsőházban 
a tatarozás! adókeüvezmenij ogQében 

Sir Róbert Goower végighallgatta a felsőház szerdai Olését 
Budapest, január 16. A felsőház szerdán dél-

előtt ülést tartott, amelyen a gyógyszerész-jóléti 
intézet létesítéséről, a gazdasági cselédek szolgá-
lati idejéről szóló törvényjavaslatot és több nem-
zetközi egyezmény becikkelyezéséről szóló javas-
latot tárgyalták. 

Napirendelőtti felszólalásokkal kezdődött »r 
ülést Csik József rámutatott 

e saarvidéki népszavazás 

eredményére, amelyben a nemzeti lélek minden-
kit átfogó ösztönös ereje nyilatkozik meg. Ezt az 
erőt el lelie* némítani egyiedig, elpusztítani azon-
ban nem lehet soha. Nem lehet elodázni azon 
igazságokat, amelyért a harc 15 év óta folyik ré-
szünkről. Nyugalmat csak a revízió megvalósítá-
sában találunk. Ez a békés akció, a mi esetünkben 
is eredménnyel fog járni, mint járt a Saar-vidék 
kérdésében. 

Verébéig Jenő 

a tatarozási adókedvezmény 

ógyében interpellált. Fabinyi Tihamér, a pénzügy-
minisztérium ideiglenes vezetésével megbízott mi-
niszter válaszában azt mondotta, hogy az érvény, 
hen levő rendelkezések alapján túlzott mértékben 
lehetett volna igénybe venni az adott kedvermé-
uyeke-t Az elmúlt cvben Európában sehol érvény-
ben nem lévő méretűvé fejlesztették ezt a kedvez-
ményt. Ebben az évben mintegy 93 millió pengő-
re emelkedett volna a tatarozási kedvezmény ösz-
szege: a kormánynak kötelessége volt ellenőrizni 
és megállapítani ennek az emelkedésnek az okát, 
mert kétségtelen, hogy visszaélések tömegével ál-
lunk szemben. Gondoskodott arról, hogy a jóhi-
szemű embereket károk ne érjék és rendelkezést 
adott ki, amelynek értelmében a megállapított, 
de még felülvizsgálat alá nem került tatarozási és 
átalakítás^ adókedvezményeket a februári negyed-
ben érvényesíteni lehessen. 

Áttérve a napirendre a felsőház felfüggesztette 
Verebély Jenő és gróf Hoyos Miksa mentelmi jo-
gát, majd kisebb jelentőségű nemzetközi egyezmé-
nyek becikkelyezéséről szóló javaslatok elfogadása 
után a gyógyszerész-jóléti intézmény létesítéséről 
szóló javaslatot tárgyalták. 

3alogh Elemér és Gaar Vilmos felszólalása után 
Keresztes Fischer Ferenc belügyminiszter vála-
szolt, majd a felsőház a javaslatot változatlanul 
elfogadta. 

A felsőház nem függesztette fel Herczeg Ferenc 
mentelmi jogát Herczeg Ferencet Szűcs Imre 
szegedi gazdálkodó jelentette fel rágalmazás ói-
mén egyik cikke miatt. 

A gazdasági cselédek szolgálatidejéről szóló 
i.avaslathoz Taránui Ferenc. Szeberénui Laios és 

Mészáros István szólt hozzá valamint Beliczey 
Géza, aki a javaslat mellőzését kérte és határo-
zati javaslatában más megoldást ajánlott. 

Darányi Kálmán földművelésügyi miniszter 
szerint a javaslat nagy közgazdasági kérdést 
rendez és több, mint félmillió ember sorsát érin-
ti. A földmüvelésügyi miniszter beszéde után a 
többség Beliczey Géza javaslatát elvetettet 

Hozzászólás nélkül gyors egymásután fogad-
ták el ezután a még napirenden lévő javaslato-
kat. 

Az ülés során megjelent a karzaton Sir Róbert 
Goower angol képviselő. 

Balogh Elemér félbeszakította beszédét és an-
gol nyelven üdvözölte őt, rámutatva arra, hogy 
a felsőház minden tagja teljes mértékben érté-
kelni tudja annak a rokonszenvnek döntő hatá-
sát és foltosságát, amelyet az angol képviselők 
nagyrésze a magyar nemzet iránt tanúsít. 

A felsőház tagjainak lelkes tapsa követte Ba-
logh Elemér szavait, meleg ünneplésben részesítet-
ték Sir Róbert Goowert. 

A reformok és a felsőház 
Budapest, január 16. A felsőház ülése előtt a 

felsőház tagjai gróf Károlyi Gyula elnökletével 
értekezletre ültek össze, amelynek napirendje® a 
felsőházi jogkör kiterjesztéséről és a felsőház re-
formjáról szóló kérdések szerepeltek. Az értekez-
let után gróf Károlyi Gyula felkereste Gömbös 
miniszterelnököt és vele hosszas megbeszélést 
folytatott, majd az értekezletet újból összehívták 
és Károlyi tájékoztatta az értekezletet a miniszter-
elnökkel folytatott megbeszéléséről. Több hozzászó-
lás után az értekezlet a következő megállapodást 
hozta: 

— Az értekezlet megállapítja, hogy a kormány 
a közeljövőben olyan reformokkal lép az ország-
gyűlés elé, amelyek során több igen fontos alkot-
mányjogi kérdés, köztűk a választójog nyer meg-
oldást. Szükségesnek tartja a javaslatokkal kap-
csolatban a felsőház, hogy jelenlegi alkotmány-
jogi helyzetében, a nemzeti közérdeknek megfelelő 
súllyal rendelkezzen. Az evégből szükséges és a 
kormánnyal lefolytatandó tárgyalások lebo-nyoli-* 
tására bizottságot küldenek ki. 

Fegyverkezési adá Romániában 
(Budapesti tudósítónk telefonjelentése.) Bu-

karestből jelentik: A belügyminisztériumban 
ui törvényjavaslatot dolgozták ki, amelynek 
a lap ján „nemzeti adó" néven u j adót vezetnek 
be. Az u j adó jövedelmét teljes egészében fegy-
veres célokra fordí t ják. A törvény a par la -
ment megnyitása után kerül a kamara e lé 
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A Szegedi Meteorológiai Obszervatórium 
jelenti: Szegeden a hőmérő legmagasabb állá-
sa — 0.8, a legalacsonyabb —6.4 C. A baro-
meter adata nullfokra és tengerszintre redu-
kálva reggel 767.1, este 769.9 mm. A levegő 
páratartalma reggel 75, délben 67 százalék. A 
szél iránya északnyugati, erőssége 3—6. A hó-
réteg vastagsága 23 cm. 

A Meteorologiai Intézet jelenti este 10 
órakor. Időjóslat: Mérsékeltebb északi szél. 
keleten és délen erős éjjeli lehűlés. Az 
északi határszélek közelében esetleg jelen-
tékeny havazás. A nappali hőmérséklet a 
fagypont alatt lesz. 

Hóvibarok Délbácskában 
(Budapesti tudósítónk telefon jelentése.) Ú j -

vidékről jelentik: Délbácskában és a Szerém-
ségben huszonnégy órá ja hóvihar dühöng. Az 
Újvidék és Karlovác közötti alagút nyílását hó-
lavina zárta el, alig néhány perccel azután, 
hogy a belgrádi gyors keresztül haladt ra j t a . 
Kiszámíthatat lan az a pusztítás, h a a lavina a 
vonat átrobogása előtt gördül le. 

A vonatok többórás késéssel közlekednek. 

Mussolini nyolcadik 
minisztersége 

Bórna, január 16. Miután D e B o n o eddigi 
gvarmatügyi minisztert a király kinevezte az 
afr ikai olasz gyarmatok főkormányzó jává, 
Mussolini átvette az olasz gyarmatügyi minisz-
térium vezetését 

Mussolininek ez a nyolcadik minisztersége. 
Baj t a kivül hat minisztere van a kormánynak, 
tebát Musolini egymaga több minisztériumot 
képvisel, mint a többi együttvéve. 

Romániában 
ujabb bojkottot terveznek 

a német áruk ellen 
(Budapesti tudósítónk telefonjelentése.) Bu-« 

barestből jelentik: A „Tempó" értesülése sze-
r in t a kereskedők elhatározták, hogy újból boj . 
kott alá veszik a Németországból Romániába 
érkező árukat. Ugyancsak bojkottálni a k a r j á k 
azokat a kereskedőket, akik a jövőben német 
cikkeket á ru lnának . 

Korcsolyázó s z v e t t e r e k 
legnagyobb választékban 
L U M P EL é% HEGYI cégnél. 

— Nagytanácsi ülés a Kereskedők Szövetsé-
gében. A Szegedi Kereskedők Szövetsége ma 
este fél 9 órakor a Llovd-Társulat helyiségében 
nagytanácsi ülést tart. Az ülés tárgysorozatán 
szerepel az adófelszólamlási bizottságok meg-
alakítása, az érdekképviseleti választások, a ha t 
órai záróra ügye és más fontos ügyek. Az e l -
nökség ezúton is kéri a tagokat, hogy az ülésen 
minél nagyobb számban jelenjenek meg. 

— Tudományos előadás a Munkásotthonban. 
K e r t é s z Miklós országgyűlési képviselő, a 
Magyarországi Magántisztviselők Szövetségének 
főti tkára 18-án. pénteken este fél 8 órakor a 
Munkásotthonban „Anglia és az angol m u n -
kásmozgalom" címen íudománvos előadást 
tart. 

— A vér felfrissítése céljából — kiváltkép 
középkorú férf iaknak és nőknek — ajánlatos 
néhány napon át korán reggel egy pohár ter-
mészetes „Ferenc József" keserüvizet inni. Vi-
lágszerte rendelik az orvosok a valódi Ferenc 
Józseif viz használatát , mert ez szabályozza a 
bélmüködést, előmozdítja a gyomoremésztést, 
fokozza az anyagcserét, javít ja a vérkeringést, 
megnyugta t ja az idegeket, egészséges álmot hoz 
és ezáltal u i életerőt teremt. 


