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Májustól kezdve 
megjavul Szeged vasull menetrendje 
Dr. Senn Olló, a Mév. elnöke nyilatkozott a Délmagyarorszógnak 

a menetrendi változásokról 
(A nélmaggarország munkatársától.) A Máv. 

] fia z,g a lóságánál most folynak a tárgyalások a 
május tizon ötödikén életbelépő nyári menetrendről. 
Vasárnap Szegeden időzött dr. Senn Ottó állam-
titk ár, a Máv. elnökigazgatója, akihez kérdést in-
téztünk, hogy Szeged szempontjából milyen fon-
tosabb változások lesznek a nyári menetrendben. 
Dr. Senn államtitkár a következőket mondotta a 
Délnragyarország munkatársának: 

— A gyorssinautóbusz beállításával igyekeztünk 
Budapest és Szeged között a vasúti összeköttetést 
megjavítani. Alig három nap óla közlekedik ez 
nz uj vonatpár, az ulasforgalom még meglehetős 
kicsiny, de remélem, hogy beválik a gyorssin-
a utóbusz és akkor állandósítani fogjuk. A májusi 
menotrendtervezetben természetesen szerepel «?z 
a sín-autóbusz. 

— Tervbe vettük továbbá, hogy Szegedről 
reggel 5 és 6 óra közötti időpontban motorvonatot 
indítunk Kiskunfélegyházáig. Hetenkint csak há-
romszor közieked nÁ ez a motorvonat és ugyan, 
ezen a napokon indulna az ellenvonata k , mely 
röggel 9 óra tájban érkezne Szegedre. Ez a motor-
vonat Szeged és Félogyháza között valamennyi 
á4Jor»á<son meg fog állani, tehát a környék for-
galmai lesz hivatva lebonyolítani. 

Mos) délelőtt 11 óra 45 perckor indul mo toros-
vonat Szegedről Fékigy házáig. A menetrendterve-
jse* szerint májustól kezdve korábban indulna 
Szegedről, tigy, hogy Félcgyházáig csatlakozást 
kapna az onnan déli 1 órakor induló budapesti 
személyvonathoz, amelyik délután fél 6 órakor 
Budapesten van. így a szegedi közönségnek egy 
ujabb vonattal is alkalma lesz a fővárosba utaznia. 

— Szwged, Békécsaba, illetve Hódmezővásár-
ttcty ós Oynhi között is tervezi ük a vasúti össze, 
kötletés megjavítását, — mondotta dr. Senn ál-
lamtitkár. Szeged és Békéscsaba között a délelőtti 
menetrend változatlan tesz. ellenben a tervezetünk 
szerint » wabai rónai, amelv most esti 8 órakor 

indul Szegedről, már délután 6 órakor indul má-
jus 15-től kezdve. Ennek a vonatnak most majd 
Gyulára is lesz csatlakozása és ezzel is szegedi 
kereskedelmi érdekeket kívántunk honorálni. Vál-
tozás les7, ennek ellenvonatának érkezésében is, a 
mai esti fél 11 óra helyett, ez a vonat májustól 
esti fél 8 órára beérkezik Szegedre. Azt is ter. 
vezzük, hogy a budapesti gyors beérkezése után 
indítunk Szegedről egy motorvonatot Hódmező-
vásárhelyre, ennek ellenvonata Vásárhelyről {él 11 
óra tájban indulna és közvetlen csatlakozása lesz 
az éjszakai szeged—budapesti személyvonathoz. 

— Ezek volnának a fontosabb és Szegedet ér-
deklő változások a nyári vasúti forgalomban, — 
mondotta az államvasutak vezetője. Azt hiszem a 
menetrendi változásokkal szolgóljuk a kereskedők 
és iparosok érdekeit, valamint különös figyelem-
mel volt a Máv. igazgatósága a környék érdekei-
re is. 

Nyilatkozott dr. Senn Ottó a vasúti forgalom-
ról és a szeméhf. valamint az áruszállítási tarifa 
esetleges csökkentéséről is. 

— A forgalom némikép emelkedik, a nehéz 
gazdasági viszonyok ellenére is. Tarifacsökken, 
lésről ezidőszerint nincs szó, a magyar vasút díj . 
tételei a külföldhöz viszonyítva olcsók. A tarifa 
csökkentéséről éppen ezért ezidőszerint nem gon-
dolunk, hanem figyelemmel kisérjük a kereskede-
lem, ipar és a mezőgazdaság igényeit és ha szük-
sége mutatkozik, az árudijszabás esetleges csök. 
kentésével állunk a foglalkozási osztályok rendet, 
kezésére. 

Arról is informálódtunk a Máv. elnökétől, hogy 
rövidesen ismét megindulnak a filléres vonatjá. 
rátok. Április tizenegyedikén, amikor Szegeden le-
leplezik KJebelsberg Kunó templomi síremlékét, 
az eddigi tervek szerint Budapestről 66 százaié 
kos kedvezményű kullurvonat jön Szegedre. Ez a 
vonat fogja bevezetni a nyári filléres és kulturvo. 
natok sorát 

Makó lelkesedéssel köszöntötte 
a függetlenségi eszméket 

f i Détmagifiirország makói tudósítójától.) Va. 
sárnap zajlottak te Makón a programbeszédek, 
amelyek kétségtelenné tették a függetlenségi ellen-
'/>éki tömegek lelkes erejét. Görgey István dé4-
rfő+t 11 órakor Elmondott programbeszédében, 
amelyet sok ellentmondással fogadtak, kijelentette, 
bogv M.iifryarorszagon nincsen olyan kartel és 
bankuralom, amely egyes társadalmi osztályok 
életerejének elsorvasztásán dolgozna. Azt is mon-
dotta, hogy a telepítés céljaira „el fogjuk venni a 
nagybirtokokat és a hitbizományokat". A helyi 
problémák egész sorának orvoslását, főként a 
hagymakérdés megoldását Ígérte, szószerint azo-
kat a megállapításokat hangoztatva, amelveket a* 
ellenzék már évek óta hirdetett Makón: a hagyma, 
értékesítési*"! a szindikátusi megoldás megszün-
tetésiéi. a márkázást a termelés korlátozását s a 
nagybjrtok kizárását a termelésből. Beszéde során 
az ogvre növekvő ellentmondásokra így fakadt ki: 
..fcn » nincstelenekért küzdök, nektek akarok ke-
nyerei adni, ne bántsato-k, mert különben tudok 
más eszközökhöz is yulni!" 

Délulán dr. Szentpályi István a reformnemzedék 
programját hirdette, amely élesen szembenáll a 
kartelekkel, akiknek egyes képviselői — mor lotta 
— ma is kormánypárt hivatalos jelöltjekér', sze-
ropelnek. Ivázár László a szegedi reformnemzedék 
nevében mondott beszédei. Hajós Károly a függet-

Férf« és női kalapuidonságok 
megérkeztek, KNITTEL 
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Alahiiasokai modellek után ' M a i u n k 

len kisgazdapárt központja részéről beszólt. 
Délután fél 5 órakor 

a Függetlenségi Kossuth Párt 

hivatalos jelöltje. Könyves Kolonics József városi 
ügyész tartotta meg porgrambeszédét. Az előző 

gyűléseken használt hangszórók igénybevételét 
az ellenzéki jelölt részére lehetetlenné tették s a 
gyűlést is igyekeztek egyes csoportok megzavarni, 
a több. mint ötezer főnyi tömeg lelkesedése azon-
ban minden megzavarási kísérletet elfojtott. Ifj. 
Márton Bálint a Kossuth.párt programját ismer-
tette, majd Könyves-Kolonics József mondotta el 
beszédét. 

Ilárom évtizedes közéleti múltjára hivatkozott, 
amely a legteljesebb és igazolt program. Gyűlölet 
és osztályérdek nélküli küzdelem ez, amely becsü-
letes és demokratikus reformokat kövelel. Első. 
sorban az általános tit kosválasztójugol, becsületes 
agrárreformot. ésszerű vámpolitikát, szabad ke-
reskedelmet. kisipar\ közszállitásokat, áltiláros 
adósságrendezést, pénzügyi politikánk reformját, 
uj valutagazdálkodást és békés revíziót. 

— Amit én hirdetek — mondotta nagy lelke-
sedés mellett — eddigi életemmel bizonyítottam s 
megvalósítani akarom a Kossuth Lajosok harcával 
és nem a Görgeiek fegyverletételével. 
• Ifj. Biró Sándor gazdálkodó nagy tetszéssel fo-

gadott beszéde után dr. Kiss Károly éles kritiká-
val és találó megállapításokkal világította rceg a 
makói mandátumért folyó harc eszközeit. 

A gyűlés a régi függetlenségi város lelkiisme-
retét, Justh Gyula küzdelmeinek <~mlékét lelkes 
ünneplésben rázta fel, a gyűlés befejeztével a ha-
talmas tömeg diadalmenetben kisérte Könyves. 
Kolonics Józsefet a városon végig lakására. 
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SZEGED, Széchenyi-tér 3. 

Asz olvasó rovata 

A nyolcadik kerület petíciója 
Tisztelt Szerkesztőség! A nyolcadik kerületi tör-

vényhatósági választást tudvalevőleg megpeticio-
nálták, majd a központi választmány döntése irtán 
panaszt adtak be a közigazgatási bíróságihoz. A 
főjegyzői hivatal most egymásután idézi be a 
feleiket, azokat, akik a panaszt aláírták. A kihall-
gatásokat: dr. Matasovich Tibor tb. fogalmazó esz-
közli és ezek a kihallgatások egy-egy félnél órá-
kat is igénybe vesznek. Arra vonatkoznak a ki-
hallgatások, hogy kik írták alá a panaszt, nem ha-
misak-e az aláírások? Nem tudjuk megérteni, hogy 
hetipiacos napokon miért szükséges a feleket, 
akiknek egyrésze iparosember, beidézni a főjegy-
zői hivatalba és órák hosszán át vallatni. A pa-
naszt ötvenen aláirtuk, mert meggyőződésünk az, 
hogy a nyolcadik kerületi választásnál okféle 
szabálytalanság fordult elő, felesleges bennünket 
most éppen hetipiacos napon a ténykörülmények, 
re nézve vallatni. 

Soraink közlését köszönve, vagynuk, tisztelettel 
Több felsővárosi polgár. 

Fájdalomtól megren.Kilve, de Islen 
akara'.ában megnyugodva jelentein, hogy 
felejthetetlen, forrón szeretett Kde-apám, 

d r . W o l f J ó z s e f 
ügyvéd és földbirtokos 

fo'yó hó 17-ikén, é'etc"ek "4-ik, boldOg 
l ázisságának 21-ik évében, e 'hunyt 

Drága Édesapám földi maradványait 
folyó hó 19-én délelőtt 10 ór kor 
helyezzük örök nyugalomra a Z6idó'e-

inető cinterméből. 

Egyetlen testvére és nagyszámú 
rokonsága gyászolják. 

Áldás lebegj n fölötte. 


