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Hétfán életbelép
a vasúti nyári menetrend
A n a g y v á r a d i sebesvonatot csak junius 29-én helyezik
forga lomba — Fontos ujitások a SzCsV menetrendjében
(A Délmagyarország munkatársától)
Többzben beszámolt már a Délmagyarország azokról a változásokról,
amelyeket A május 17-én, bétfőn éle1kelépvő vasúti nyári menetrend hoz. Az
alábbiakban még egyszer összefoglaljuk a nyári menetrendben található
változásokat és közöljük a SzegedGsanádi Vasút nyári menetrendjében
feltün'etett újításokat.
A Szeged—Budapest vonalon
»» eddigi áramvonalas gyorsvonatpár
ilyen jellege megszűnik, a
vonattal
lényegesen több kocsi fog közlekedni
cs gy a vonat zsúfoltsága is csökken
majd. Egyébként a gyorsvonat menetrendjében az a változás, hogy Budapestről nem — mint eddig — 17 óra
10 perckor fog indulni, hanem 17 óra
40 perckor, és igy a Szegedre érkezés
ideje is az eddig 20 óra 14 perc helyett 20 óra 44 perc. A félórával való
később indítást az tette szükségessé,
hogy a kőrösmezői sebesvonat csatlakozást kapjon Cegléden a szegedi
gyorshoz.
Megvál'ozik az éjszakai
személyvonat indulása is, ugyanis az eddigi
72 óra 50 perc helyett ez a személy
vonat éjszaka 0 óra 28 perckor indul
és reggel 8 óra 10 perckor érkezik Budapestre.
Uj személyvonatpárt helyez forga
lomba a MAV Szeged és Kiskunfélegy
háza között. Az uj személyvonat reggel 7 óra 53 perckor indul Szegedről,
vissza pedig este 21 óra 58 perckor
érkezik.
Igen lényegesen változik meg a

dulási ideje is. Ez a vonat az eddigi
19 óra helyett a nyáron már 18 óra 35
perckor indul majd Szabadkára.
A Szeged—Újvidék-vonalon
reggel 4 óra 28 perckor induló személyvonat május 17-től reggel 4 óra
2 perckor indul:'a délutáni vonat pedig 14 óra helyett 14 óra 12 perekor
indul Újvidékre. Visszafelé a délelőtti
újvidéki vonat az eddigi 10 óra 58 perc
helyett 11 óta 5 perckor, az esti 21 óra
55 perc helyett 21 óra 47 perckor érkezik.
A Szeged—Vedresháza-vonalon
uj vonatpár közlekedik. Szegedről délelőtt 11 óra 39 perckor indul, Szegedre vissza érkezik 13 óra 48 perckor.
A Szeged—Makó-vonalon
a SzCsV-vonalon több fontos újitáa lép életbe. Az eddig Makóról
Szegedre reggel 6 óra 15 perckor

érkező motor a nyáron
sebesmo- 0 E r W A ' O T A B O f í S Z X Í R
t o r k ^ t közlekedik és Szegedre már P É N T E K .
1943 m á j u s 14.
reggel 5 óra 55 perckor érkezik. (Uj
szegeden nem áll meg!) Ennek a
sebesmotornak az ellenvonata este
a peeti gyors ntán 21 órakor indul
Szegedről. (Ez sem áll meg Újszegeden!)
U j motorvonat índnl Szegedről
Makóra 7 óra 50-kor.
Fontos változás az ú j menetrendben az, bogy egy teljes órával előbb
indítja a SzCsV az egyik délután
motorját Makóra. Ugyanis az ed
dig 17 óra 51 perckor induló vonat
a békéscsabai csatlakozást, a jövőben nem veszi fel és már 16 óra 46
perckor elindul Szeeedről. .
Ezen a vonalon még az a váltó
zás áll be. hogy az eddigi délelőtti
Számfatan emberien
személyvonat, amely 10 óra 11 perc
leglf « Pyramidőn
kor érkezett Makó felől Szegedre,
fabtetta
május 17-t.ől motorvonatként közlekedik és 10 óra 28 perckor érkezik
íQn sem kivéteti
Szegedre. Az éjjeli motor érkezésében az a változás. bogy az eddigi
22 óra 28 pere helyett az ú j érkezési
idő 22 óra 24 pere.
tabletták

Szegedi tudós kapta
az Akadémia orvostudományi jutalmát
Szekfii Gyulát tüntették ki az akadémiai nagydíjjal

Budapest, május 13. A Magyar Jancsó Miklós a szegedi egyetem
Tudományos Akadémia egyee osz- tanára
A
chemotherapeuticumok
tályai a most folyó „nagy héten" hatásmódja című munkájának, a
bemutatták a pályamunkák bírála- Kazinczy Gábor-jutalmát
Angyal
tait, valamint könyvjutalmakra ér- Dávidnak történettudományi érde
demesített egyetemi és főiskolai meiért Ítélték. A
Chorin-jutalmat
Baja Szabadka—Szeged_Béké»r
hallgatók névjegyzékét és kitűztek nem adták ki. Eredménytelenségük
esaba—Nagyvárad
az ú j pályatételeket Az Akadémia miatt több jutalmat újból meghir
összesülése az Akadémia nagyjutai- detnek.
vonal menetrendje.
Uj sebesvonatpár közlekedik a nyá- mát Szekfii Gyula „Állam és nem
Az Akadémia ünnepélyes közron Baja—Szeged—Nagyvárad közöl'. zet" cimü müvének itélte.
gyűlése május 16-án, vasárnap délAz uj sebesvonat (Bajáról reggel 5
A Marezibányi-jutalmat Szabó előtt 11 órakor lesz az Akadémia
óra 2 perckor indul) reggel 8 ora 15
perckor érkezik Szeged-Kókusra (Sze- István .-Ugoosa megye" című mun- dísztermében, elnöki megnyitót J ó
ged-állomást nem érinti), innen 8 óra kája. a Kőrössy Flóra-jutalmat Sza- zsef királyi herceg mond, Voino18 perckor indul tovább és Nagyvá- bó Zoltán .-Szerelmes földrajz" círadra 11 óra 44 perckor érkezik. Itt mű munkája, a Berzeviczy Albertazonnal, 11 óra 47 perckor gyorsvonati jutalmat Eckhardt Sándor Balassa
csatlakozást kap Kolozsvárra.
Bálintról írt könyve, a Sámuel—
Visszafelé Szegedre a sebesvonat Kölber-jutalmat Radrovics
Jjászló
délután 16 óra 2U perckor indul NagyA horvátban levő magyar elemek
váradról, ahová a csatlakozo kolozsvár—budapesti gyorsvonat délu án 15 szóföldrajzi és időrendi problémái
(A Délmagyarország munkatársától)
óra 55 perckor érkezik. Szeged-Rókus- cimü tauulmánya.
ra a sebesvonat este 19 óra 51 perckor
A Horthy Miklós-jutalmat Var- Koviden megírta a Délmagyarország
érkezik, tovább indul este 19 óra 51 ga Istvánnak a Gazdaságkutató In- csütörtöki szama, hogy rendelet jeleni
perckor és Bajára ejjel 23 óra 20 perc- tézet körül kifejtett munkássága, a meg a hivatalos lapban a tej, a tejtermékek, a ponty, az eeel és a lugkö uj
kor érkezik. Ezt a vonatot azonban
Serbán János-jutalmat Fodor, Fe- aráról.
ésak juniiis 29-én helyezik forgalomba
rencnek A Jászság életrajza című
A rendeletekben a közellátásügyi
4* szeptember 8-ig járatják.
műve- a Népesedéstörténeti jutal- miniszter több élelmicikk uj áráról inUj vonatpár közlekedik
mat Illyefalvi Lajos Pest és Buda tézkedik. Mától kezdve a pasztőrözött
Szeged—Szabadka
polgárjogot nyert lakosai az lttött— tej kannában literenkint 52, palackban
között, Szegedről délelőtt 11 óra 37 1848. években című munkája, a UÜ fillér. A teljes tej ára kannából kiperckor, Szabadkáról vissza este 21 Komfeld-jutalmat Mauritz Béla és mérve 60, palackban 58 fillér.
óra 22 perckor indul. Ez utóbbi csatPaszőrözött, vagy államilag güroöVendl Aladár Ásványtan című kölakozik a Pestről Szabadkára és Újkórmentesnek nyilvánított tehenészezös
munkája,
a
Weiss
Fii
1
öp-juta
1vidékre közlekedő sebesvonalhoz.
. „ , . ,
i tekből származó tej
ketdecis palackokJ
Változik ezen a vonalon a délután mat Futa Géza es Sebestyén OlgnF
1 4 f ö l ö z ö u tej 1 8 fU iér. Kéldecis
érkező személyvonat ideje is. Az eddig együttes Balaton-kutatasai és a A ' j o g h u r t 28, lejfel literje 2.30 pengő,
délután 14 óra 48 perckor érkező vo- Balaton élete című munkája nyer- ké decis papirpohárhan 50, kétdecis
nat május 17-től délután 16 óra 5 perc- ték.
üvegben 48 fillér. Ezek az árak Budakor érkezik. (Szabadkáról 14 óra 40
Az együttesen kezelt adományok- pesten és környékén érvényesek, viperckor indul.) De megváltozik a Sze- ból és hagyományokból
létesített dékre olcsóbban vannak az árak meggedről Szabadkára a késő délutáni
jutalom összegét dr.
Szentgothvi állapítva, de mivel a hivatalos lap még
órákban közlekedő személyvonal innem érkezett meg Szegedre, a pontos
János Vizsgálatok a központi agy- árakat nem lehet tudni.
idegpáják alaktanáról című művé
A közellátásügyi miniszter elrennek. az orvostudomáuyi jutalmat dr. delte azt is, bogy a tojás viszonteladás
Ma is a
céljára május lö-'ől kezdve csak az a
K o r z ó b a n
kijelölt tojáskereskedő vásárolhat és
gyűjthet, akinek a közellátási miniszMa, a szezon nagy és mövéssi
ter a kereskedelmi és közlekedési mimagyar filmjei
niszterrel egyetértve erre külön megA főszerepekben;
bízást ad. A tojásárakat is szabályozBULLA ELMA, MURATI LILJ
JÁVOR PAL, SÁRDY JÁNOS ta rendeletileg a miniszer. Budapesten
Karády
Katalin
a friss tyúktojás ára a következő: oszfőszereplésével
NAGY ISTVÁN, CSIKÓS RÓZSI,
tálvozatlan kilónkint 5.40, repedt 5
r
rr
CSURTOS GYULA, JUHASZ J
pengő. Az ország egyéb területén a
tojás fogyasztói ára 4.50 pengő kilónh í r a d ó !
kint
köznap 3, 5. 7 órakor.
A -ponty árát akként szabályozta a

vícb" Géza felolvassa főtitkári jelentését, Szily Kálmán Gróf Klebelsberg Kunó emlékezete címmelNeuber Ede pedig Az orvos és a
háború címmel tart előadást.
*
Dr". JanFsó Miklós professzort, a
szegedi egyetem igen tehetséges fia"
tal tudósát csütörtökön délután, »
kitüntetésről szóló hír Vétele után
felhívtuk munkahelyén a gyógyszertani intézetben. Mint megtudtuk
tőle. abban a könyvben, amelyet az
Akadémia most az orvostudományi
díjjal tüntetett ki, chemotherapiai
kutatásainak eredményét foglalta
össze. A szegedi tudoraányosságot
ért újabb kitüntetés nagy aromái
okozott városszerte.

Mit tartalmaz a tef, tojás, ponty, ecet
és a lugkö uj áráról kiadott rendelet

Belvárosi Mozi

Külvárosi orszoba

közellátási miniszter, bogy az élőponty
legmagasabb fogyasztói óra nyáron
Budapesten és a környékén kilookint
6 pengő, as ország egyéb területén
5.60 pengő. A pontyszelet legmagasabb
fogyasztói ára csonttal és szálkával,
de nyomaték nélkül Budapesten és
környékén kilónkint 12 pengő, az or-

S z é c h e n y i Mozi
Ma premier!

Vigjátéksorozatnnk legújabb
gyöngyszemei r

FRUSKA
Egy elragadó csitri és egv kékszakái 1 kacag'até kalandjai.

FRUSKA
megszökik esküvőjéről és beáll
hajóinasnak!
Vihar, hajótörés, romantika,
szerelem.

Fruska
LILIA SYLVI
A kékezakáll

HANS STUWE
Előadások 3, 5, 7 órakor

