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Kik utazhatnak a fetszabadiloft
Délvidékre

ö
Budapest, április 28. A MTI jelenti: A fclszabi*.
dult terület záróvonalának átlépését a honvédvezérkar főnöke a május elseje utáni időre az aláte
— Június elején nyílik meg a turistaszálló. Je- biak szerint szabályozta:
s nemzetközi vásár ideje a!att
Magánszemélyek részére a záróvonal átlépése
lentettük, hogy R o h r i n g c r Endre az Országos
Magyar Idegenforgalmi Hivatal helyettes igazga- engedélyezhető:
. Budapest, április 28. A M Á V igazgatósága
1. A legközelebbi hozzátartozó halála eseté/
tója a Délvidékre utaztában szombaton Szegeden
közli, hogy a budapesti nemzetközi vásár al- járt és megszemlélte a Bajza-utcai turista- és ben.
kalmából várható erősebb utasforgalom lebo- diákszálló befejezéshez közeledő építését. Mivel a
2. Olyan betegség esetében, amely azonnali benyolítása érdeké! on a menetrend szerint köz- munka már a közeljövőben elkészül, elhatároz- avatkozást vagy halaszthatatlan speciális kezo
lekedő szeiuólyszálR'.ó vonatok szerelvényeit ták, hogy az épületet az ipari vásárral egyidőben lést igényel.
nyitják meg és a megnyitásra felkérik "Varga Jó3. Nemzetgazdasági, vagy egyéb közérdekű
erre az időt" rtamra a lehetőségig
megerősítik.
zsef kereskedelmi és iparügyi minisztert, aki ün- szempontból, ha az utazás az anyaországra, vagy
A megerősített rendes vonaton kívül meg a nepélyes külsőségek között adja majd át az uj in- a visszafoglalt területre előnyt jelent és gazdakövetkező mentesítő, illetőleg
különvonatokat tézményt a forgalomnak. Megállapodtak abban is, sági, vagy kereskedelmi szempontból balaszthahogy 3000 pengős keretben kiképzik az épület kül- tatlan és azt a magyar legfelsőbb igazgatás megindítja';
ső frontját, hogy ezzzej tetszetős formát adjanak felelő szerve elkerülhetetlennek és szükségesnek
Szegedről 23 óra 58 perckor indul a 759. sz. a turistaszállónak. A külső kiképzéssel még máitcli meg.
személyvonat Május 1-én, valamint a. május jus első felében elkészülnek, hogy semmi se aka4. Különösen méltánylást érdemlő rendkívüli
5-től érvényes menetrendben a 23 óra 20 pere- dályozza a juniusi megnyitást
család^ illetőleg létkérdést érintő ügyekben.
kot! induló 719. sz. személyvonat, május 5-én
A felszabadult területen belül tettes utazást
_ Dr. Olasz Béla csütörtökön foglalja el hiszabadság áll fenn. Ennek esetleges korlátozására
az 10-én a Nyugati pályaudvarra is két részvatalát Nagyváradon. Mint ismeretes, a kormánya déli hadsereg katonai közigazgatási főparancsben közlekedik.
zó a nagyváradi törvényszékhez törvényszéki tanokságának vezetője jogosult. Magánszemélyek
A Budapestről visszautasok részére közle- nácselnökké nevezte ki a szegedi ügyvédtársadautazását Budapesten a honvédvezérkar főnökének
kedik a Budapest-Nyugati pályaudvarról Sze- lom egyik kitűnőségét dr. O l a s z Béla volt vá- a vámpalotában elhelyezett szerve, vidéken a hadgedre 21 óra 10 perekor induló 762. sz. vonat radi ügyvédet. Az uj tanácselnököt a közelmúlt test, illetőleg a honvédkerületi parancsnokság, a
napokban búcsúztatta el meleg, bensőséges ünnepmájus 2-án, majd a május 5-től érvényes ú j
felszabadult területen pedig az elsőfokú katonai
ség keretében a szegedi iigyvédtársadalorn. Legmenetrendben a 23 éra 15 perckor induló 720. utóbb letette az előirt hivatalos esküt és csü- közigazgatási parancsnokság engedélyezi. Akik
sz. vonat május 6. és 11-én Szegedig két rész- törtökön foglalja el hivatalát a nagyváradi tör- azonban a 3. pontban említett indokok alapján kívánják átlépni a záróvonalat, azoknak kérésükletben közlekedik.
vényszéken, ahol az egyik büntetőtanács elnöke
kel az anyaországban a szállásmesterhoz, (Budalesz. Dr. O l a s z Béla hétfőn búcsúlátogatáson
pest V.. Sándor-utca 9.) a felszabadult területen *
jelent meg P á l f y polgármesternél és ugyanakdeli hadsereg közigazgatási főparancsnoksága vekor bejelentette, hogy Szegedről való eltávozása
zetőjéhez kell fordulniok.
miatt lemond tb. 'főügyészi tisztségéről is. Dr.
Olasz Béla szerdán utazik el Szegedről Nagyvá—oOo—4
radra, ahol azonnal elfoglalja hivatalát.
_ MUNKAKÖZVETÍTÉS. Munkát kaphatnak
a hatósági munkaközvetítőnél. Férfiak: 9 kovács,
Budapest, április 28. Még 1923-ban történt,
1 villanyszerelő, 2 asztalos, 2 facsztergályos, 3
hogy V a r g a Mátyás 27 éves földműves szüleikerékgyártó, 2 kosárfonó, 6 kötélgyártó, 1 szabó
nek Vásárospécs községbcli lakásáról ismeretlen
(női munkára), 1 kalapos, 1 borbély, l cukrász, 2
körülmények között eltűnt. A csendőrség most
menekült pincér, 3 gazdasági mindenes. Nők: '2
szőnyegszövőnő, 2 bölgyfodrásznő, 1 könyvkötőnö,
megállapította, hogy Varga Mátyást annakidején
B a l l o n kabátok
10 mindenes fözönő, 23 mindenes leány, 2 szobaszülej meggyilkolták és holttestét lakások udvarán
leány. Hadigondozottak részére fenntartott munelásták. A földműves apja, Varga András a csendLampel és Hegyinél
kahelyek: 3 gyári munkás, 3 gyári munkásnő, l1
örök előtt a bűncselekményt beismerte, a fiataleméjjcljör. Munkaadók figyelmébe! 100 elbocsátott
ber anyja időközben meghalt Varga Antalt a
szellemi inségmunkás keres elhelyezkedést (könycsendőrség átadta a kaposvári ügyészségnek.
velő, gép- és gyorsíró, napszámos).
(MOT).
<85|»
— Magántanári próbaelőadás. Dr. P á r d u e z
Mihály adjunktus kedden délelőtt 12 órakor tart— Május 5-tól fokoratosan életbelép a nyári ja »A kora—szarmata idők alföldi őslakosságának
menetrend. Az Államvasutak igazgatóságának
régészeti emlékei* ciinü magántanári próbaelölegutóbbi értekezletén elhatározták, hogy má- adását a bölcsészetkari régiségtudományi intézet
jus 4-től 5-ére hajló éjszaka 0 órakor életbe- tantermében (III. em.) Az előadás nyilvános, aü
íéptetik
a nyári menetrendet. Az első napokban egyetem vendégeket szivesen lát.
'(74 Délmagyarország munkatársától)
Most
azonban még nem közlekedik valamennyi vo— Villamos—autókarambol. Hétfőn délután
tartotta igazgatósági ülését a fűszerpaprika- nat, amelyet a menetrendbe felvettek. Az u j
termelők, kikészítők és értékesítők szegedi szö- menetrendet csak fokozatosan lehet életbelép- fél 3 órakor szerencsés kimenetelű villamos—
autóösszeütközés történt a Tisza Lajos-körut
vetkezete. Az ülésen megjelent dp. vitéz An- tetni s emiatt a MÁV hivatalos menetrendcs a Csekonics-utca sarkán. Egy ismeretlen
talfy Sándor miniszteri tanácsos, Gergely Ist- könyve nem jelenik meg május 5-én, csak jú- rendszámú autó a Csekonics-utcából a Tisza
ván, a Paprikaközpont ügyvezető igazgatója, nius glső felében. A vonatok közlekedéséről Lajos-körutra fordulva nekifutott az éppen
t
egyelőre az állomásokon kifüggesztett hirdetarra haladó villamosnak. Az összeütközés ködr. Pálfy József polgármester, Szanyi István mények utján tájékoztatják a közönséget
vetkeztében mind az utó, mind a villamos
kísérlctügyi igazgató, a szegedi vegykísérleti
— A mérnöki kamarából is kizárták a nyilas megrongálódott, de szerencsére sem az autó*
Ss paprikakíscrleíi állomás vezetője és sokan,
Grubcr Lajost Budapestről jelentik:
G r u b c r sem a villamos utasainak nem történt baja.
mások.
Lajos volt nyilaskeresztes képviselőt, aki mér^ Pclmagyarország gyűjtése az árvízkáro'A jelentésekből megállapítható, Hogy a papnök, a mérnöki kamara törölte tagjai soráhóL A sultaknak. A Délraagyarország gyűjtési akciójárikabéváltó szövetkezet .1940. október 1-től m'árképviselőház összeférhetetlenségi bizottsága
az val kapcsolatosan D o b ó Ferenc (Királyhalom) 10
feius 31-ig, tehát az elmúlt hat hónap alatt
pengőt küldött kiadóhivatalunkhoz az árvízkároelmúlt héten kimondotta, hogy Grubcr képviselői sultak javára. Az összeget rendeltetési h e l y é r c
284 vagon paprikát váltott be, 5 és félmillió
megbízatása megszűnt A mérnöki rendtartás ér- juttattuk. Eddigi gyűjtésünk összege: 1201 pengő
pengő értékben. Ebből Szegedre esik 161 vagon,
01 fillér.
3,171.000 pengő ériékben. A multevi hasonló telmében szintén törölni kell a kamarai tagok sorából
azt
a
mérnököt,
akit
a
legfelsőbb
bíróság
_ 8 kilóért — 1 hónap. Hétfőn a szegedi töridőszakához képest az emelkedés 17 százalék.
vényszék
Ungváry-tanócsa
közokiratbamisitás
A belföldi eladás az elmúlt bat hónapban 156 közönséges bűncselekményért jogerős szabadságmiatt jogerősen egyhónapi fogházbüntetésre itélt©
vesztésre
itélt,
jllctvc
politikai
jogaitól
megfoszés fél vagon volt, a tavalyi 141 vagonnal szemB a l á z s András szegedi gazdálkodót, mert deben. Exportra került ugyanezen idő alatt 111 tott.
cemberben egy eladott sertés súlyát TÍ6 küografflVagon, ami a multévikez képest 23 százalékos
_ Ünnepség Tömörkény sírjánál. A Tömörkény ról 134 kilogramra javította ki a járlatlcvélen.
Irodalmi Kör, a Pusztaszeri Arpád-Egyesület, Szeemelkedést jelent.
— Halál a mentökocsiban. Hétfőn délután *
Aa ülés további folyamán Szanyi István ded Város Tisztviselőinek Egyesülete, az Orszá- Hétvezér-utca 23. szám alatti lakásáról alkohol'
gos Dankó Pista-Társaság, a Turul Szövetség szeigazgató bejelentette, bogy az elmúlt hat hó- gedi kerülete és a Dugonics András Bajtársi mérgezés tüneteivel szállították a mentők a közkórház felé B a l o g h Dezső 45 éves zsibárusinapban 6.1 vagon különleges őrleményt minő'Egyesület együttesen rendeztek meg vasárnap dél- Mielőtt a mentőautó a közkórházba ért vol£?>
oJ0»<
síteti Szegeden és ezen a címen 28.000 pengővel előtt kegyeletes, szép ünnepségüket Tömörkény Balogh a mentőautóban meghalt. A haláleset ü£
SS3?*
több bevétel jutott a szegedi paprikakikészí- István sírjánál, a belvárosi temetőben, halálanak ben elrendelték a boncolást
.
tőkuek, niiut tavaly. Az összes minősített őrle- évfordulója alkalmából. Szeged város is clkü'dte
—
Halló
mentők.
Vasárnap
öngyilkosjelöltbe
ményeknek SO százaléka csemegeédesnemes és koszorúját nagv fia sírjára. Az ünnepségen inegje. hívták a szegedi mentőket M á r k i Lajos 26
lent Tömörkény István özvegye cs a Tömörkényédesnemes, ami a kikészítők és malmok goudó's család. A magyar Hiszekegy elmondása után Rn- szobafestő vasárnap este Zombori-utca 26. sza®
munkáját dicséri. Csipösségmentes
paprika biezky Ede mondotta el a? ünnepi beszédet. Hit- alatti lakásán mellbcszurta magát Tettét hozza*
mC
Szegeden csupán 1-5 százalék került minősítés- vallást tett arróí, hogy a magyar ifjúság mindig tartozói vették észre, akiknek értesítésére a elT
re. Bejelentette még Szanyi igazgató, hogy a •meg fogja becsülni Tömörkény István irásmüvé- tök a sebészeti klinikára szállították. — A Szi'\ r •
sugárut 23. számú ház elölt vasárnap este 8 £> **
szegedi paprika niinőségo nagymértékben ja- szptét s müveiből kiáradó szellemét, anielv a sfcekor
mCntöautó állott meg. Az egyik szobakonyt"'vult, ami
a lelkiismeretes kidolgozás ered- gény embereknek komoly felkarolásában kn>tá- lakásban J a m b r i k Géza csapos uiellbC¥Zu' '"lyosodik ki. Végezetül dr D i ó s j Géza Piarista,
ménye. .
m sutát. A küzkórhuzba szállították*
tanár imádkozott a sirhál.

Mentesítő és különvonatok
Szegedről Budapesre

18 év előtti fíu gyilkosságot
lepleztek le

Hat fiénap alatt 164 vagon
paprikát váltottak be Szegeden

