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Diáftcscrktszek 
állaplllák meg az uccai forgatom adatait 

Szerdán próbaszámlálást tartottak a Kossuth lajos-sugáruion 

Az uccai forgalom 70 százaléka — Kerékpárközlekedés 

(A Délmagyarország munkatársától.) Szerdán 
délelőtt a Kossuth Lajos-sugárut és a Tisza La-
jos-körűt kereszteződését kis diákok szállták meg 
és kezükben rubrikás papírlapokkal szorgalma-
san jegyezgettek! valamit. Az uccai járókelők, 
akiknek feltűnt a fiatal diákok kitartó és komol; 
munkája, hiába kérdezősködtek, nem igen kapta 
kimerítő felvilágosítást. Mintha fogadalmat tet-
tek volna a gyerekek, hogy nem árulnak el valami 
hadititkot és a hozzájuk intézett kérdésekre vagy 
egyáltalában nem válaszoltak, — közben ugy tet-
tek, mintha figyelmüket egész más irányban kel-
lene állandóan konoentrálniok —, vagy pedig egy-
egy kurta szóvaí intézték el az érdeklődéseket 

A diákok, a, szegedi középiskolák cserkészcsa-
patain:!'.; tagjai, 

a forgalomszámlálás 

nehéz és nagy figyelmet igénylő munkáját végez-
ték posztjukon. Azt figyelték tiz órától tizenegy 
óráig, hogy milyen éa mennyi forgalom bonyolódik 
le a Kossuth Lajos-sugárútnak ezen a talán legna-
gyobb forgalmú szakaszán. 

A forgalomszámlálásnak ez tulajdonképen csak 
próbája volt és a városi mérnöki hivatal rendezte 
dr. P á l f y - B u d i n s z k y Endre főmérnök irányí-
tásával. A próba céljáról és előzményeiről Pálfy-
Bwbnszky a kővetkezőket mondotta a Délmagyar-
OTMág munkatársának! 

— A forgalomszámlálás az útépítési technika 
fejlődésével ven szoros összefüggésben- A mo-
dem trtépitö ma már a forgalmi viszonyoknak 
megfelelően válogatja ki az utépitéshea a meg-
felelő anyagot, aszerint méretezi az alapozást 
ős a burkolatot is- Vizsgálnia kell azit is. hogv 
az építendő útnak mekkora terhelésre kell ké-
szülnie. hogy mi az a tonnamennyiség, amely 
elvonul majd rajta- Vizsgálnia kell azt ls. hogy 

milyen jármüvek és mekkora szám-
ban közlekednek 

az uj uton és ezek szerint kell elkészíttetnie 
az ut burkolatát és meghatároznia a burkolat 
készítéséhez szükséges anyagot- Az állami út-
építési programot a jövőben már ilyen meg-
figyelések alapján fogják végrehajtani- A keres-
kedelmi miniszter rendeletére egyszer már. 
még pedig 1928-ban tartottak az ország tedi-
tefcén forgalomszámMiést. amelynek eredmé-
nyét azonban végigesnek neim lehet tekintet*, 
éppen z megfigyelések megbízhatatlanság,! 
miatt- Ezért most másodszor is megszámolják 
az utak forgalmát és a két forgalomszámlálás 
adatalt egyezhetve állapítják meg az átlagot 
mtaden egyes útvonalon és útszakaszon-

— A forgalomszámlálás 

a városok belterületén 

•s van amnyira fowfcos. mint a külterületi utak-
nál. éppen, ezért határozta el a polgármester a 
mérnöki hivatal javaslatára, hogy a város bel-
ső forgalmát is megszámoltatja- Megállapitot-
tiik. hogy a város belterületén legalább nyolc-
van fontosabb ponton kellene megszámolni a 
forgalmat és megállapítottuk azt is. hogy a 
forgalomszámlálás költsége körülbelül két-há-
romezer pengőt tenne ki- Erre a kiadásra egye-
lőre fedezet nincs, valószínűleg a jövő év! költ-
ségvetés keretében szavazza majd meg a költ-
ségeket a közgyűlés-. A Kossuth Lajos-sugár 
uton végzett szerdai forgalomszámlálás tulaj-
doinkéDen 

csak próba volt. 

Próba abbét a szempontból, hogy a diákgyere-
kek eltudják-e végezni ezt a megfigyelőképes-
séget Igénylő munkát- Amsterdamban nagysze-
rűen beváltak eirre a célra a diákok, sokkal 
megbízhatóbb adatokat gyűjtöttek össze, mint 
a felnőttek- Ezért gondoltunk mi is arra. hogv 
a szegeái középiskolák cserkészcsapatainak 
tagjait kérjük fel a forgalomszámlálás elvég-
téséré- A szerdal egvőrás próbaszámlálás ered-
ménye azt igazolja, hory tényleg jól beválnak 
ezen a téren is a fiatal diákok- A forgalmat 
valamennyien ugyanazon az útszakaszon figyel-

ték meg és adataik jelentéktelen eltérésekkel 
eiléggé megegyeznek egymással- A próba tehát 
sikerült és annak alapján valószínűleg a végle-
ges forgalomszámlálást is diákokkal, még pe-
dig cserkészekkel végeztetjük el. ha meg lesz 
rá a fedezetünk-

A -„tírdai 

egy órás próba eredményérő! 

a kővetkezőket mondotta el dr- Pálfy Budwszky 
Endre főmérnök: 

— A diákoki' feljegyzéseiből megállapítható, 
hogy a Kossuth Lajos-sugarat torkolatánál le-
bonyolódott forgalom hetvenszázalékban kerék-
pár forgalom volt. 17 százalékban teherforga-
lom. 11 százalékban pedig személyautó és mo-
torkerékpárforgalom- A többi vegyes- Tiz órá-
tól tizenegyig ezen a ponton hozzávetőlegesen 
— mert pontosan még nem állapíthattuk meg 
az átlagot — 270 kerékpár. 22 kézikocsi. 4 sze-
mélykocsi (tófogatu). 58 lófogaitu teherkocsi. 
4 motorkerékpár. 7 személyautó és 3 teherautó 
haladt keresztül-

Férfi 
Sft Pollák Testvéreknél 

HireU 
Az idő 

A Szegedi Meteorologiai Obszervatórium 
jelenti: Szegeden a hőmérő legmagasabb ál-
lása 28.5, a legalacsonyabb 17.8 C. A harome-
ter adata nullfokra és tengerszintre redukál-
va reggel 759.4, este 757.5 mm. A levegő pá-
ratartalma reggel 56, délben 45 százalát. A 
saél iránya délnyugati, erőssége 3—5. 

A Meteorologiai Intézet jelenti este 10 
órakor. Időjóslat: Mérsékelt nyugati szél, 
sok helyen ujabb eső, vagy zivatar, a hő-
mérséklet keleten még kissé csökken. 

a n y á k i s g y e r m e k e k napja 
P Y T H I A 

PSYCHOGRAFOLOGANAL 
a gyermek írásán át a szülő irányítást nyer 
nevelési, pályaválasztási kérdésben. Gyermeke 
jövőjét megalapozhatja. Fogadó órák: 11—12, 
5—7, Kálvária-ucca 2. 

Már csak rövid ideig Szegeden. 

A nyolc órai munkaidő behozatalát kí-
vánják a bedolgozó szabóiparosok. A« önálló 
bedolgozó szabóiparosok tegnap este az ipar 
testületben népes értekezletet tartottak T r i n -
k u l a József elnökletével. Az ülésen a nyolc 
órai munkaidő és minimalizált órabérek be 
hozatala került szóba. B a r y Dezső volt az 
előadó, hangoztatta, hogy az egységes munka 
idó és az egységesen megállapított munkabó 
rek behozatala elől a munkaadók nem zárkóz-
nak el, mindenkinek érdeke, hogy a szabóipar 
ban é tekintetben végre rend legyen. Elhatá 
rozta az értekezlet, hogy öttagú bizottságot 
küld ki az egyöntetű munkabérek megállapí-
tására. A bizottság tagjai lettek: Á b r a h á m 
Mátyás, B a r y Dezső, K e r n Imre. M a y e r 
János és T r i n k u 1 a József. Az árrendezéshez 
bejelentették csatlakozásukat a magyarszabók 
is. Hétfőn este az összes bedolgozó iparosok az 
ipartestületben értekezletet tartanak. 

_ A fényképezőgép, a mult évben tőrtént, 
bogy egy fiatal faipariskolai tanuló megté-
vedt és elvette Z s o m b ó k i János nevü osz-
tálytársa fényképezőgépét A gép Zsombóki 
munkaruhájában volt elhelyezve, onnan emel-
te el a megtévedt fiatalember. A dologra rájöt-
tek és ekkor a fiatalember, a büntetéstől való 
félelmében megszökött Szegedről. Jugoszláv te-
rületre ment, egy darabig csavargott, később 
elfogták és kémgyanusként kezelték a szerb 
hatóságok. Hosszú kálvárián ment keresztül, 
faggatták, vallatták, bebörtönözték, mert erő-
vel azt akarták rábizonvitani, hogy Magyaror-
szág javára kémkedik. Nemrég szabadult ki a 
fiatalember a szerbek fogságából. Szegedre jött 
és jelentkezett a rendőrségen. Most vonta fele-
lősségre d*- A p r z y Ernő törvényszéki bíró. A 
fiataiember mindent beismert. A biróság két-
hénapj fogházra itélte, azonban az ítélet vég-
rehajtását, tekintettel az enyhítő körülmények 
re, 8 e^ztendej próbaidőre felfüggesztette. 

— Bdrstásofc a. gyors- és gíalróislwlában 'Hén-

réd-tér 4) síeptftmber 7-ig Tárgyak: gyersiris, 

gép-, szép., helyesírás, — német, francia, angol, 

olasz nyelvek, — ker. ismeretek, levelezés. 

Erős, vérbő, kövér emberek igyanak na-

ponként, reggel éhgyomorra egy kis pohár ter-

mészetes „Ferenc József' keserüvizet, mert ez 

rendes gyomor- és bélmüködést biztosit, szá-

mottevően előmozdítja az emésztést és kitűnő-

en szabályozza a vérkeringést. Számos szak-

orvosi nyilatkozat tanúsítja, hogy a Ferenc 

József viz sav- és idegbajosoknak, vese- és 

cukorbetegeknek, valamint köezvényben és 

e.suzban szenvedőknek is nagyon jót teáz. 

_ Ha talajvizes a pincéje, ha nedves a lakása, 

raktára, stb., szigeteltesse egyszer „BIBER-F" tel-

jesen szagtalan fehér habarcsszigetelővel! Sok 

pénzt takarít meg, mert többé önnek szigetelésre 

nem lesz SB&kségel 

— A Szegedi Városi Zeneiskolában a beiratá-

sok és uj növendékek fejvétele szeptember hó má-
sodikával megkezdődött. 

x Márkus fűszer, csemege, Kigyó-ncea. 
— Házasság. Szabó Rózsi és Stark György há-

zasságot kötöttek. (Minden kfil'ön értesítés helyett.) 

x Aktatáskát Kósa Böröodház (Káráez-necs 1 ) 
szaküzletből. 

— „Mi okozta Zsigmond Móriczné hirtelen 
halálát?44 Ilyen címmel tudósítást közölt a Dél-
magyarország és a cikkben beszámolt Zsig-
mond Móriczné haláláról. A cikkel kapcsolat-
ban K u n e s i József budapesti lakos a kö-
vetkezők közlését kéri: „Nem felel meg a való-
ságnak, mintha a cikkben megnevezett Zsig i 
mond Móriczpé halálát az én „geofizikai vérke-
ringést szabályozó szerem" okozta volna, ha-

; nem agyvérzés ölte meg, miként ez a szegedi 
tőrvényszék vizsgálóbíró jának közben jöttével 
megejtett hatósági boncolás kétségtelenül meg-
állapította. Türr István szegedi fodrászt nem 
ismerem, sőt sem Zsigmond Móricnét sem 
más beteg kezelésével nem bíztam meg és ő 
nekem sem „apostolom", sem bárminő meg-
bízol tam nem volt. Tisztelettel K u n c s i Jó-
zsef." 

x Kósa BöriVndház (Kárász-oca 6.) a legolcsóbb. 

— Kedvezményes moziutalványok a Délma-
gyarország kiadóhivatalában. 

Isko'a' ti'rek 
A Szeged-városi kereskedőtanonciskolában a 

beiratások és 6-án délután 3—5-ig lesznek. 
Az igazgatóság felhivja a t. kereskedő főnököket, 
hogy tanoncaikat e két napon feltétlenül Írassák 
be, mert ellenkező esetben az ipartörvény szerint 
kénytelen lesz ellenük eljárni. A mult iskoíai év 
ben már beirt tanoncok csupán ellenőrző-köny-
vecskéjükkel jelentkeznek a beiratásra; az elsőiz-
ben jelentkező tanoncok születési anyakönyvi ki-
vonatukat, utolsó iskolai bizonyítványukat és ta-
noncszerződésüket is bemutatni tartoznak. 

A Madáeh-ueeai polgári fiaiskolában a beiratá-
sok szeptember 6—7-én déíelőtt 8—13 óráig lesz 
nek, amelyre minden beiratkozó vigye magával 
iskolai bizonyítványát, anyakönyvi kivonatát, nj-
raoltási bizonyítványát. A tanév ünnepélyes meg-
nyitása 9-éa reggel háromnegyed nfble órakor 
kezdődik. 

A városi n6t felsőkereskedelmi iskolába való 
pótfelvételek szeptember G-án. pénteken és 7-én, 
szombaton tartatnak meg az intézet he ly iségen 
(Mérei-uoca 3 ), délelőtt 8—lS-ig. 


