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Budapestre utazott a helyette® pol-
gármester. IV. Tóte Béla helyettes 
polgármester, aki dr. Pálfy József 
polgármester szabadságának kezdete 
éta intézi a város üsveit. szerdán reg-
gel több fontos városi ügy elintézése 
végett Budapestre ntazoft. 

— Benes Zoltán kitüntetése. Bu-
dapestről jelentik: A Kormányzó ur a 
miniszterelnök előterjesztésére dr. 
Benes Zoltán nyugalmazott miniszteri 
tpnóesos. országgyűlési képviselő, nz 
Országos S'atisztikoí Tanács tagjának 
a közélet és a hivatalos statisztikai 
szojgálnt terén kifejtett kiváló és 
eredményes munkásságáért a Matryar 
Érdemrend középkeresztjét adomá-
nyozta. • 

— A husiparosnk értekezlrfe a hus-
fesyrendszrr ügyében. A szegedi hns-
iparosok kedden délelőtt értekezletet 
tartottak a városházán dr. Katona 
István tanácsnok, a közellátási hiva-
tal vezetőjének elnökletével. Az érte-
kezleten értesülésünk szerint a tms-
iepvrendszer bevezetésével k'apesola-
tos kérdéseket, az eddig szerzett ta-
pasztalatokat beszélték meg. 

A Szeg»d—Csongrád—Szolnok 
közötti halójára• menetrendje. A M. 
kir. Folyam- és Tengerhajózási Bésr-
vésztársaság szegedi ügvnóksége közli, 
"hogv a Szeged—Csongrád—Szolnok kö-
zötti hajójárat április 10-én megindul 
Az első hajó Csongrádról április 10-én 
7 óra 10 perckor érkezik, Csongrádra 
indul április 10-én délután .3 óra 30 
perekor. A hajók péntek kivételével 
naponta közlekednek.-

— P. Nagy Töhötöm előadása a 
Jflvatásszervezefbeii és a Vőlegények 
Iskolájában. Ma csütörtökön délután 
ő órakor a Hivafásszervezet Korona-
utcn 30. szám alatti székházának nagy-
termében világnézeti előadást tart P. 
Nnstv Töhötöm S. J. A Hivatásszerre-
z*-tbo tömörült munkásságot ezúton is 
meghívja a vezetőcég. Ugyancsak ma 
este 8 órakor a jezsuita atyák temp-
loma meltet'1 nagyjeremhen a Vőlegé-
nyek Iskolája előadássorozat befelező 
előadását tartla meg P Nagy Töhö-
töm 8 J. »öfagyarország sorsdöntő 
kérdésp a házasság* rimmel. A szép 
siker melleit lefolyt Vőlegények Isko-
láin záróelőndSsa ünnepélyes keretek 
között történik s az.on több felszólalás 
hangzik el. 

- Ma te*z a Vöröskereszt kfizgvíi-
tése. A Magvar Vöröskereszt szegfői 
'tókjn ma, csütörtökön délután 5 öra 
ver tartja évi rendes közgyűlésé* a 
eároshá-s V.ózgvülési termében, amely-
re a tagokat ezúton is meghívja az el-
nök SÖC. 

Növekedett a vasút és posta forgalma 
Egy év alatt megkétszereződött a táviratok száma 

(A DélmagjarcrnzAg munka, táreá-
tól) A Magyar htatisztikai Szemle 
most megjelent legutóbbi száma ösz-
szefoglaló helyzetjelentésében beszá-
tnoi az 1942. év utolsó évnegyede 
vasúti és postai Forgalmának adatai-
ról. Ezek a számok értékes tanulságo-
kat árulnak el és bizakodást keltőén 
tauuskodDak az ország gazdasági erő-
forrásainak növekedéséről. 

Megrakott teherkocsik száma az el-
múlt év utolsó három bónhpjfában 
66U.5U0 volt, 1931-ben csak 304.500. A 
korlátozó intézkedések ellenére is 
emelkedést mutat a szállított utasok 
sz.áma, 1942 utolsó évnegyedében 
42,683.000 utast szállítottak a magyar 
vasutak. 9.7 százalékkal többet, mint 
a mnlt évben. 1934-beu a szállított 
utasok száma alig haladta meg a 15 
milliót. 

E?ek az ndafok arról tanúskodnak, 
hogy a magyar vasutastársadalom a 
teljesítőképesség legvégső' határán 
mozgó lankadatlan erőfeszítéssel vég-
zi elsőrendűen fontos, hatalmas mun-
káját. 

Hatalmas emelkedést mutatnak' a 
postaforgalom rn vona'kozó számso-
rok. A közönséges és ajánlott levelek 
szórna 1942 utolsó évnegyedében 
313,063.000 darab volt, 25.3 százalékkal 

— Lelkigyakorlat az ifjúság szá-
mára. A Vőlegények Iskolájának befe-
jezése után, valamint a következő na-
pokon, április 9_10-én este 8 órakor 
a jezsuita atyák nagytermében lelki-
gyakorlatos beszédeket mond dr. Ha-
lász Pál kanonok, esperes-plébános 
az ifjúság számára. 

— Nagysikerű műkedvelő előadás 
Kfazom borban a szegedi honvédek ja-
vára, A Vöröskereszt Egylet biszom-
bori fiókja nagysikerű előadást ren-
dezett a sebesült honvédek javára. Az 
előadás megkezdése előtt zombori Bó-
nav Gyula üdvözölte a sebesfiit hon-
védeket és a vendégeket. Szegedi Sza-
bó István a szegedi Városi Színház 
örökös tagjának • vendégfelléptével a 
kiszombori műkedvelők előadásában 
színre került Körmendi Sándor kis-
zombori római katolikus lelkész >A 
gyermek* cimü dráma. A nézőközön-
ség. mely zsúfolásig megtől'ötle a kis-
zombori Gazdasági Olvasókör nagy-
termét, meghatódra gyönyörködött a 
mély erkölcsi tartalommal telített 
színdarabban és sokat tapsolt a sze-
replőknek. élükön a vendégszereplő 

? Szegedi Szabó Tstvánnak. A nézők 
soraiban megielen* szajolí Fejér Mik-
lós, a vármegve főispánja, az alispáo-
né. vitéz Hadfaludy Tstván vezérezre-
des és még sokan mások a helyi és 
környékbeli előkelőségek közül. Az 
előadással kapcsolatban dr. Hervav 
Kálmán főszolgabíró vezetésével a 
kiszombori leventeleánv és levente-
cgvesület meleg szeretettel fogadta a 
makói hadikórház 40 láhhaidozó se-
besültjét az állomáson s a levente-
zenekar hangjai mellett levente dísz-
század kisérte az előadás színhelyére. 
A nehezen járókat kocsin vitték. Az 
előadás szünetében közvetlen sz°rá-
téttel vendégelték meg őket és nz elő-
adás után ismét a leventezenekar 
hansriní és a díszszázad felvonulása 
mellett fáklvásmenefben kisérték visz-
sza az állomásra a sebesült honvéde-
ket. 

— Az Osztálysnrsiáíftr T. hnrá«n 
már szombaton kezdődik. A Pető-Bank-
ház ezúton kéri igen tisztelt figvfele'f 
hogv sorsjesveiket a hnzís megkezdé-
se előtt rendezni szíveskedjenek. 220 

— Szabadegyetemi előadás. A Hor-
thv Miklós-tudományegvetem Barátai-
nak Egyesülete ma. csütörtökön dél-
után fél 7 órakor az egretem auláié-
ban szabadegyetemi előadást tart. Elő-
ad: dr Tvanovies Gvörgv cgvetem? ta-
nár, a vinishetegséffokről iLáthatat-
lan ellenségeink* címen. Üléselnök dr 
Baló J ózse f egyetemi tanár, az egye-
sület. elnöke. Belépés diitalan. 

több, mint a mult esztendőben. Az 
emelkedés mértékére jellemző, bogy 
1034-ben a közönséges és ajánlott le-
veleik száma ugyanebben az időszak-
ban mindössze 94 millió darab volt. 

Ugrásszerűen emelkedett a posta-
utalványok száma is 6,137.200 darab-
ra, ami a mult évhez mérten 24.6 szá-
zalékos növekedést mutat. 1934-ben 
mindössze két és félmillió darab pos-
tautalványt adtak fel az év utolsó ne-
gyedében. 

A leghatalmasabb emelkedést a 
postautalványok összege mutálja. 1912-
ben 808 miílió 168.000 pengő volt a 
postautalványok értéke 51.5 százalé-
kos emelkedéssel, amilyen mértékű 
ugrás 1933-tól egyetlen esztendőben 
sem tapasztalható, 1934-ben csak 231 
millió volt a postautalványok össze-
gének értéke. 

A legnagyobb rekordot a táviratok 
számának növekedése érte el 2.533.000 
darabbal, ami 53.9 százalékos növeke-
dést jelent. 1934-ben csak 636.000 táv-
iratot adtak fel. 

A rádióbeszerzési nehézségek' elle-
nére a rádióengedélyek száma Ma-
gyarországon tovább emelkedik, de-
cemberben az egész országban 812.342. 
Budapesten 213.357 rádióvevő engedé-
lyes volw 

— Lelkigyakorlatok a Nővédöheu. 
A Szegedi Katolikus Nővédő Egyesület 
P. 'Wimmer Anselm O. S. M. tartja az. 
egyesület Korona-utca 18. sz. alatti 
székházában. A lelkigyakorlat három 
napig tart. április 12-én 9 órakor szen'-
ipisével és elmélkedéssel kezdődik, 
délután 6 órakor szentbeszéd és litá-
nia, 13-án és 14-én ugyancsak 9 óra-
kor szentmise, elmélkedés és délulán 
6 órakor szentbeszéd és litánia. Befe-
jező szentmise elmélkedés és közös 
szent áldozás április 19-én reggel 9 
órakor. A lelkigyakorlaton az egye-
sület tagjai* és a katolikus nő'ársa-
rialmat szeretettel várja az egyesület 
elnöksége. 

— Halálozás. Td. Tóth Kálmán nvn-
galmazott városi vámpénztárnok neje. 
született Sehütz Anna folyó hó 7-én el-
hunyt. Temetése 9-én. pénteken dél-
után 4 órakor lesz a felsővárosi Du-
gonics-temető rava'alozóiából. 219 

— Tilos a virágzó gyümölcsfa per-
metezés*. Budapestről jelen'ik: Illeté-
kes helyről felhívják a figyelmet arra. 
hogy a földművelésügyi miniszter ren-
deletei tiltiák a virágzó gyümölcsfa 
permetezését és a virágzó fáknak ar-
zéntartalma növényvédelmi szerekkel 
való norzását Aki a rendeletek elten 
vét 15 napi elzárással és pénzbünte-
téssel is hün'ethető. 

— Most már jó Idő tesz... Bi-
zony. amilyen enyhén viselkedett a 
tél, énpen olyan zord módon kö-
szöntött ránk a tavasz hónapja, a 
március. Talán két szép nan volt 
benne mindössze, a többi szeles, hi-
deg és éjszakánkint fagvoká* hozó 
Sőt. ilyen volt eddig az április is 
Drog emberek emlékeznek még ar-
ra, hogv Mátyás nania határozta 
meg a tavaszi időjárást, vagyis az 
a régi megállapítás vált he, hogv 
ha Mátyás nem talál, akkor csinál 
jeget, mégpedig 40 napig Hát a 40 
mp most letel* Már kedden és szer-
dán elég szépen és melegen sütött a 
nap. bár egy-két órára feltámadt a 
hűvös szél is. Beméljűk azonban, 
hogy az öregok most sem fognak 
tévedni és hogv a gólyákkal és a 
fecskékkel most már csakugyan el-
jön az igazi favasr. 

— Felrobbant a dará.lómofor. Gyön-
gyösi Benedek 25 éves kiskunmajsai 
lakost a közelében felrobbant daráló-
motor megsebesítette és a kezében te-
vő petróleumlámpát eltörte. A petró-
leumlámpában levő petróleum meg-
gyulladt. végigömlöt' raita és másod-
harmadfokú égési sebeket okozott 
Gyöngyösit beszállították Szegedre » 
bőrklinikára, ahol kezelésbe vették 

— Höurvédati Alsóvároson, Apriíin7 

7-én 7 órai kezdettel az alsóvárosi kok 
turházban honvéd műsoros estet ren-
deztek a fiatal szinószek Fecser Ja-
zsef és Veres Anna vezetésével. P. 
Schneider Vencel plébános bevezetőjé-
ben üdvözölte a megjelent közönséget 
és a magyar honvédek érdemeit mél-
tatta. A kedves és meleghangú beve-
zető után szavalatok, énekszámok* 
táncszámok következtek Iliiler Ilonka, 
Tóvölgyi Ferenc, Gzakó Kálmán én 
Veres Júlia a magyar dicsőségről é» 
hősiességről irt verseket szavalták, 
Fecser József, Veres Anna. Bárány 
Pál, Veres Julianna és Balla Imre 
énekszámaikkal arattalc sikert B 
Bánky Júlia melodrámaja uagy tapsot 
váltott ki a közönségből, Kreuter Em-
mi falusi monológja, csárdása és ének-
száma ügyes előadásmódjával nyerte 
meg a közönség tetszését. Tábori Nóia 
stepptánca és keringtífantáziája is 
igen szép yolt. Ügyes volt Stieber 
Oszkár stepptánca is. Az egyes számo-
kat Kalmár Márton konferál'a. 

— Kifogtak két áruesempészt. A 
szegedi nagyáliomáson szolgálatot tett 
jesitő örszemes rendőrnek szerdán 
reggel feltűnt, hogy a makói vonatról 
leszálló két utas feltűnőén nehéz bő-
röndöket visz. Igazolásra szólította 
fel őket és kiderült, bogv szimatja nem 
csalt: a két hatalmas bőrönd tömve 
volt vágott libákkal és kacsákkal. A 
kapitányságon való előállítás során ki-
derült, hogy Teitelhaum Ignác éa 
Deutsch Piroska makói lakosok aa 
árucsempészek, akik már máskor la 
lerándultak Szegedre hasontó módou 
megtömött podgyászókkal. A rendőr-
ségnek az a gyanúja, hogy a közelmúlt-
ban a nagyállomáson talált gazdátlan 
csomag, amelyből szintén libák és ka-
csák kerültek elő. ugyancsak tőlük 
származhatott. A nyomozás még folyik 
Teitclbanm Ignác és Deutsch Piroska 
egyéb árucsempészéseinek feldéri'ésé-
re és ennek befejeztéig lánekereskedé® 
cimén mindkettőjüket őrizetbe vették, 

— Leegott a mozdonyról. Szerdán 
délután negyed 4 órakor a szegedi ren-
dező pályaudvaron Ungi Mihály MAV-
vasesztcrgályos, Puskás-utca 2. szám 
alatti lakos leesett egy tolató moz-
donyról és súlyos zuzódásokat, vala-
mint lábszárcsontrepedést szenvedcíL 
A mentők a közkórházba szállilották. 

_ A TISZA VÍZÁLLASA. A sze-
gedi rendőrség révkapiíáJivsága je-
lentése szerint a Tisza vízállása 
április 7-én reggel 7 órakor —6<*1 
cin, a levegő hőmérséklete + 6 fok 
Celzius volt, 

— üzenet Oroszországból A 22266. 
számú tábori postáról Dudás Jánoa 
honvéd a Délmagyarország utján kül-
di üdvözletét feleségének és kisleá-
nyának. Azt üzeni, hogy egészséges, 
nincs semmi baja, ne nyugfalankod-
janak miatta. Együtt van Virág János-
sal. 

Snlvosbitotta a tábla a szabad 
kai leventék csalójának büntetését. A 
szabadkai törvényszék a mult év no-
vember 11-én tárgyalta Fábián István 
54 éves szabadkai földmüves-napszá-
mos csalási ügyét. Az ügvészség azzal 
vádolta Fábiánt, hogy a mult év szep-
tember fi-án egy ismeretlen leventével 
elment tobb olyan emberhez, akiknek 
a gyermeke leventekötoles. Azt mon-
dották, hogy ők tudnak szerezni ol-
csó és jó tevenleruhaanvagot. A ru-
haanyagok beszerzésére 11 helven 10— 
20 pengős előleget .vettek fel, a pénzt 
azonban csak névaláírással nyugtáz-
ták, de az összegről magáról nem ad-
tak nyugtát. A szabadkai törvényszék 
mérlegelve az ügyet, ugy találta, bogy 
tt rendbeli csalás vétsége forog fenn 
és ezért Fábiánt 100 pengő pénzbünte-
tésre Ítélte. Az ügyész azonban felleb-
bezést jelentett be, igy került Fábián 
szerdán a tábla Curry-tanáesa elé. A 
tanáes az elsőfokú biróság itéle'ét 
megsemmisítette és Fábiánt 3 hónapi 
fogházra és 3 évi hivatalvesztésre 
Ítélte. A királyi ügyész azonban nem 
nyugodott meg az ítéletben, semmissé-
gi panasszal élt és súlyosbításért fel-
lebbezett. „ . ' . ! '* 


