
Májusban visszaállítják 
a Szeged—Kiskunfélegyháza között 

közlekedö személyvonatot 
, Cd Délmagyarország munkatársá-

tól) Megírta a Délmagyarország, 

hegy a város hatósága rövidebb 

•szüneteltetés után ismét megiudit-

* tatta a hetipiaeos napokon Szeged 

•és Kistelek között aa utóbuszjára-

toí. Ennek a jártanak fenntartása 

» legnagyobb áldozatok mellett is 

' rendkívül fontos a város közellátási 

szempontjaiból is, mert a íclsöla-

nyai ós kisteleki lakosság ezzel az 

autóbusszal hozza be terményeit a 

' ázegedi piacra. Különösen fontos 

ennek a járatnak fenntartása, ha 

figyelembe vesszük azt. hogy a 

' rvasuti korlátozások folytán éppen 

lennek a területnek lakossága volt 

ÍM, amely elvesztette egyik legfon-

tosabb közlekedési lehetőségét a vá-

fpssal. a Szeged ós Kiskunfélegy-

háza között közlekedő személyvo-

natot. 

A város hatósága legutóbb fog-

lakozott ezzel a kérdéssel s megke-

resést intézett a MÁV igazgatósá-

gához, kérve, hogy ezt a vouatot 

állítsák vissza a forgalomba. A 

MAV igazgatóságától most érkezett 

válasz a városházára ebben az ügy-

ben s a válasz közli, hogy a város 

kérését a legnagyobb megértéssel 

vették elbírálás alá s remény van 

rá, hogy május 15-én életbelépő 

nyári uj menetrendbe már beiktat-

ják ismét a vontaot. A terv szerint 

a vonat reggel 7 óra 53 perékor 

indul majd Szegedről. Kiskunfél-

egyházáig megy s este 21 óra 58 

perekor érkezik vissza Szegedre. 

Ma lép életbe 
a szegedi husjegyrendszer 
Ét termekben ée vendég lőkben egyelőre hucjegy 

né l kü l lehet é tkezn i 

(A Délmagyarország munkatársá-

ból) Jelentette a Délmagyarország. 

hogy Szegeden is olhatározták a 

•kusjegyrendszer bevezetését. A hus-

•jegyeket először Budapesten léptet-

^tek életbe, s a főváros után Szeged 

első vidéki város, ahol szintén 

..szükségesnek tartotta a közellátási 

.hatóság a hus szabad forgalmának 

megszüntetését s a hus jegyrend-

ezep szerinti adagolását. 

A husjegyrendszer bevezetését 

Szegeden az tette szükségessé, hogy 

az utóbbi időkben mindinkább csök-

kent a forgalomba kerülő husmeny-

nyiség 8 a hatóságok azt tapasztal-

ták. hogy ezek a husmennyiségek 

is aránytalan elosztásban kerülnek 

,'rí közönséghez. Voltak olyanok, akik 

hetekig nem jutottak búshoz, má-

sok,.akik élemesebbek voltak s ide-

jében megtudták, hogy bol mérnek 

bust, mindig meg tudták szerezni a 

háztartásukban szükséges husmeny-

Tiyiseget. A város hatósága viszont 

arra törekszik, hogy a közellálás-

ban minden vonalon biztosítsa az 

•ó'gyónlő ellátást g ezért bevezették 

Óriási kirobbanó 
s i k e r a 

itofiriftír 
c. . nagy revüfilm bemutatóján. 
Ilyejj grandiózus, látványos film 
még nem készült európai gyárak-

ban. Felejlhetetlen két óra. 
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a husjegyrendszert is, hogy az 

időnkent forgalomba kerülő hus-

mennyiséget a vásárlók, között ará-

nyosan és egyenlően lehessen kiosz-

tani. Kapcsolatban áll a husjegyek 

bevezetés vei a hus vásárlási körze-

tek megállapítása, amitől azt remé-

lik, Fogy lecsökkenthető lesz a sor-

baniüás , mert mindenki csak a sa-

ját körzetében levő hentesnél, vagy 

mészárosnál vásárolhat. Az ellen-

őrzést itt oly módon oldották meg, 

hogv a közellátási jegyekre rá kell 

vezetni a tulajdonos uevét, vásárlá 

si Könyvecskéjének számát és pon-

tos iakcimét, hogy a hust kiszolgáló 

hentes könnyen meg tudja állapí-

tani, váj jon az ő körzetébe tarto-

zik-e az illető vásárló? 

Az u j rendszer tulajdonképpen ma 

lép életbe, amennyiben ma, lehet 

elsőizben hust vásárolni jegyre. Ez-

zel kapcsolatban a közellátási hi-

vatal csütörtökön a következő köz-

leményt adta kis 

Haskiosztás: 

JP4? évi április 2-án és 3-án be-

vallásra keriil a szegedi közellátási 

szelvény .-A"' szelvénye. Fejadag 

10 dkg. hus, (marha, sertés, borjú, 

vagv lóhus), vagy 20 dkg. kolbász. 

Az érvényben levő maximális 

árat ugy a husiparos, mint a vevő 

•'öteles betartani. 

A husjegyek bevezetésével kap-

csolatban érdeklődtiiuk a közellá-

kérdés foglalkoztatja: mennyi lesz 

a fejadag s az uj rendszer mennyi-

ben érinti a vendéglői étkezést, 

vagyis, hogy bevezetik e Szegeden 

is a vendéglői étkezés céljaira a 

hu sváltáje gyeket f 

A fejdag megállapításával fcap-

K o r z o b a n 

Ma utoljára adjuk 

A fergetegca kacagások filmjét 

M u r á t i L i l i — D é r y S á r i , 

HAJMÁSSY, B1LICSY, RAJNAY-
val 

Házassággal kezdik 

ésolatbna érdeklődtünk * közellá-

tási hivatalban, ahol a következő-

ket mondották: 

— Állandó érvényű husfejdag 

nincs megállapítva. Hogy az esedé-

kes husjegyszelvényekre milyen 

időközökben és mennyi hust lehet vá-

sárolni, az attól függ, hogy a köz-

ellátási hatóság mekkora husmen.v-

nyisógekkel rendelkezik? A kiszol-

gáltatandó húsnak egy személyre 

eső mennyiségét, vagyis az eseten-

kénti fejadagot a közellátási hiva-

tal minden esetben külön-külön ál-

lapítja meg és az újságok utján 

hozza a közönség tudomására. 

A másik fontos kérdés a vendég-

lői étkezés. A közellátási hivtalnak 

a husjegyredszernek bevezetéséről 

szóló néhány nappal ezelőtt megje-

lent közleménye ebben az ügyben 

semmiféle tájékoztatást nem nyúj-

tott. Maguk a vendéglősök is tel-

jesen tájékozatlanok s a hus beszer-

zésével és kiszolgálásával kapcso-

D É L M A G Y ' A R O R S Z A G 
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latban csütörtökön szakmai érte-

kezletet tartottak, de a szakmai ér-

tekezleten is csak annyit tudtak 

konstatálni, hogy a vendéglői ét-

kezés ügyében még nem történt in-

tézkedés. Értesülésünk szeriut a vá-

rosházán az az álláspont, bogv a 

•vendéglői huskiszolgálást egyelőre 

nem kötik jegybeszolgál látáshoz s 

ennek megfelelően intézkedés törté-

nik arranézve, hogy az étkezőhelyek 

tulajdonosai a végleges intézkedésig 

megkapják üzemeik fenntartásához 

s a vendéglőben étkezők kiszolgálá-

sára a legszükségesebb mennyiségű 

husadagot. Hirek szerint a hétfői 

közellátási értekezleten ezt a kér-

dést is megbeszélik és rendezik, te-

hát csak néhány napos átmeneti 

időről 

zésig. 

van szó a végleges rende 

l íd hadtórva nevelésű vóllaüáh 
a szegedi norüiu-kolléglstáh 

(A Délmagyarország munkatársá-

tól) A szegedi Horthy Miklós-kollé-

gium egyetemi és főiskolai női ta-

gozata egy leány, férfi tagozata pe-

dig egy fiu hadiárva teljes nevelé-

sét elvállalta. A nevelésnél tekin-

tetbe jönnek 3—10 éves korú ma-

gyar. keresztény, lehetőleg szegedi 

vagy szegedkörnyéki, a jelenlegi 

háborúban hősi halált halt katona 

árvái, őstermelő, iparos, vagv ke-

reskedelmi segédmunkás családból. 

A nevelést az árva képességei és 

vágyainak megfelelően választjók 

meg. 'A nevelés akár tudományos, 

akár ipari vagy akár kereskedői 

pályára is szólhat. 'A neveltetést a 

fenti tagozatok ugy szellemi, mint 

anyagi téren is vállalják, egészen oz 

árva állásba jutásáig, illetve, 78. 

életévének betöltéséig, a leányárvá-

nál pedig f'-lliezmenel eléig. Meg-

jegyezni kívánják a tagozatok azt. 

hogy a nevelésre tekintetbe jövő 

árva neveiletését a szülői házban is 

lehetséges végezni, ha. a szülők e/t 

kívánják, azonban csakis erkölcsi-

leg szépen megalapozott otthonban 

és a tagozatok által á l l an jó ellen-

őrzése mellett. A tagozatok női é« 

férfi tagjai már keresik is a szegedi 

és 6zegedkörnyéki hadi'árvá kat-

akik közül kiválasztják a legjobba* 

rászoruló családok gyermekeit, 

Scheel német diákvezér 
lá togatása Szegeden 

Berlin, április 1. Dr. S c h e e l Gusz-
táv birodalmi diákvezór, birodalmi 
helytartó és a salzbu-gi tartomány kör-
zetvezetője hivatalos meghívásra pén-
teken, április 2-án Budapestre érkezik. 
Elkísérik dr Gmelin, a birodalmi diák-
vezér teljhatalmú képviselője a hábo-
rú idejére, valamint a birodalmi diák-
vezerség több osztályvezetője, köztük 
két diákvezér, aki jelenleg katonai 
szolgálatot tcljesit és akiket lovagke-
reszttel tüntettek ki. A berlini magyar 
követség részéről dr. B u ó e z Elemér 
kuliurattasé ki'éri cl a vendégekel. A 
német meghívottak őt napig tartózkod-
nak tíudapesien. 

Vasárnap érkezik Szegedre 
Scheel körzefvezető 

(A Pélmasvarorsz'is munkatársától) 
A Magyar Nemzeti Diákszövetség meg-
hívására pár napra Magyarországra 
érkezik dr. Gustav Adolf S c h e e l bi-
rodalmi diákvezetö, salzburgi Gauleu-
ler, S. S. föcsoporlvezető. Pár napos 
magyarországi látogatása alkalmával 
Szegedre is ellátogat. Vasárnap dél-
előtt 11 órakor érkezik Szegedre autó-
val R a j c z y Imre. a Magyar Nemzeti 
Diákszövetség vezértitkárának, Bé-
ri ay Dezső miniszteri osztálytanácsos 
és saját öttagú kiséretével. Á birodal-
mi diákvezetőt egyetemi diákszáznd 
fogadja a központi egyetem előtt. 
Scheel főcsoportvezető ezután tisztel-
gő látogatást tesz dr. F r ö h l i e h Pál 
egyetemi rektornál. majd a főispán-
nál, polgármesternél. 

A tisztelgő látogatások után megte-
kinti a Szegcdi Egyetemi Ifjúság ott-

honát, ahol dr. K o c b Sándor egyetemi 
tanár vezetésével az ifjúság elnöksége 
fogadja, az énekkar pedig magyar nép-
dalokat énekel tiszteletére. Az. ifjúság 
otthonában elbeszélget az elnökséggel, 
majd megnézi az egyetemet, kliniká-
kat, nzu'án a Dóm-térre hajtat és meg-
tekinti a hires szabadtéri előadások 
szinhelyét. Végül a Dómba megy, ahol 
meghallgatja Antos Kálmán orgonamű-
vész játékát. 

Scheel körzetvezető a város ven-
dége lesz, liszteletére a Tisza-szaHóban 
sziikkörü ebédet ad a város hatósága. 
Ebéd után Scheel visszautazik Buda-
pestre, mert részt kell vennie az Ope-
raház díszelőadásán. 

_ A TISZ A VÍZÁLLASA. A Sze-
gedi rendőrség révkapjtánvsága je-
lentése szerint, a Tisza vízállása, 
április 1-én reggel 7 órakor —261 
cm, » levegő hőmérséklete -j- * fok 
Celzius volt. 

Kacagni akar? 

Nézze meg 

PISTA TEKINTETES URAT! 

Jól akar mulatni? 
Nézze meg 

PISTA TEKINTETES URAT! 

Két órát kellemesen akar eltölleui'' 
Nézze meg 

PISTA TEKINTETES URAT! 

A 

Széchenyi Moziban 
Ma S, 5, 7 érakor 


