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Tovább fart 
a kiutasított magyarok 

megdöbbentő kálváriája 
Egyre ¡önnek a statárfálís vonatok -Pénteken ujabb 400 
hontalan érkezett Szegedre - Szerda óta 1600 embert 

dobtak át a roszkei határon 
Megrázó jelenetek, ájult betegek a rókusi sínek között 

(A Délmagyarország munkatársától.) Tegnap 
eeic azt a hirt hozták magukkal a rókusi állo-
másra megérkezett menekültek, hogy a szerbek 
pénteken reggel különvonattal küldenek ismét át 
a határon több mint ezer kiutasítottat. Mivel hi-
vatalosan semmiféle értesítést nem kaptak a ha-
táron túlról a magyar hatóságok és így minden 
menekültszállitmány meglepetésszerűen érkezik, a 
menekültek híradása alapján felkészültek a reg-
geli különvonat fogadására. A hír szerencsére 
nem bizonyult igaznak, a különvonat nem érke-
zett meg, a reggeli órákban csak a menetrend-
szerint közlekedő személyvonat futott be Röszké-
ről és hozott magával 89 menekültet 

A pályaudvaron fölállított hivatalos közegek 
most már nagy gyakorlattal rendelkeznek, a jegy-
zőkőnywezés aktusa Rzirtte percek alatt véget 
ért és egész rövid idő múlva elhagyhatták az 
újonnan érkezett menekültek a rókusi állomást, 
ahol meleg reggelit kaptak és ahonnan azok, akik 
egyelőre nem tudták, hová menjenek, a rókusi is-
kolába vonultak, harminchármán pedig bejelen-
tették, hogy Budapestre kívánnak menni. 

Az állomáson és a rókusi iskola körül is állan-
dóan nagy tömeg tartózkodik. Az újonnan érke-
ző menekülteket körülveszik, kérdésekkel halmoz-
zák el, a legtöbben Jugoszláviába élő hozzátarto-
zóik sorsa iránt érdeklődnek. Volt a pénteken 
érkezett menekültek között egy apácanővér is, akit 
a pályaudvaron szolgálatot teljesítő apácanővé-
rek vettek pártfogásukba és kísértek be a zárdá-
ba. 

Láziftó plakátok Szabadkán 
A menekültek ujabb borzalmakról számolnak 

be. A legnagyobb megdöbbenést az a hírük kel-
tette, hogy Horgoson és Szabadkán a falakat ha-
talmas plakátokkal ragasztották tele az elmúlt 
napokban. Ezek a színes plakátok véresen lází-
tanak a magyarság ellen. A plakátokon akasztófa 
áll, rajta egy szerbruhás férfi függ, alatta kis 
szerb gyerek van és egy magyar katona, aki szu-
ronyát a kisfiúba döfi... A plakát szerbnyelvü 
felírása: „így tettek a magyarok 191b-ben ve-
lünk, most tegyünk igy mi is velük!" 

A pénteken érkezettek is megerősítették art a 
hirt, hogy a szerb hatóságok tovább folytatják a 
kiutasításokat. A határmenti községekben százá-
val várakoznak a kiutasítottak arra, hogy átszál-
lítsák őket a határon. 

Megható mikulási ajándékok 
Pénteken délelőtt megható jelenetek játszód-

tak le a rókusi tornacsarnokban. Szeged társa-
dalma, amely az első pillanattól kezdve a legmé-
lyebb részvétet érzi a szerencsétlen menekültek 
iránt, az önkéntes adományok valóságos özöné-
vel halmozza el őket. Állandóan érkeznek az 
ujabb és ujabb szeretetcsomagok, szegény elesett 
emberek kopogtatnak be és adják át szerény 
ajándékukat, ruhafélét, cipőket, élelmiszereket, 
gyümölcsöt. A legmeghatóbb talán a Szent Imre 
Kollégium növendékeinek adománya volt: hat-
vanöt hatalmas Mikulás-csomag a menekült gyer-
mekek számára. A kollégium növendékei a cso-
magokat eredetileg önmaguk számára állították 
össze, de aztán elküldték valamennyit a mene-
kültek gyermekeinek. A délelőtti órákban osztot-
ták szét a csomagokat és a többi ajándékot, kis 
játékszereket, cukorkát, süteményeket, gyümölcsöt 
a tornacsarnokban. A sápadtarcu apróságok bol-
dogan szorongatták a kiosztott drágaságokat ma-
gukhoz, felvidulva fújták a kis bádogtrombitákat 
és majszolták az édességeket A felnőttek pedig 
ott álltak körülöttük, mindenkinek könnyes volt 
a szeme. 

Közben megindító felajánlások történtek. Je-
lentkezett a rókusi iskola igazgatójánál egy özv. 
Sonkolyos Bálintné nevü idősebb asszony és be-
jelentette, hogy szívesen magához venne a mene-
kültek közül egy idősebb asszonyt, nem átmeneti 
időre, hanem végérvényesen. 

Egy városi kezelőnő, Szathmáry Sándorné, 
bejelentette, hogy magához venne ugyancsak 
örökre egy négy-öt éves menekült fiúcskát játszó-
társnak, testvérnek az ugyanilyen korú gyermeke 
mellé. 

Kis étkezde-tulajdonosok jelentkeznék és 
ajánlanak fel szükség esetén hónapokra kosztot 

Belvárosi PIOZl Szombat, vasárnap, héttő 

CLEOPATRA 
Cecil Mille olgantlku* tllmatlrakclója 

CLAUDETTE COLBERT főszereplésével 
ünnepen 3, 5, 7, 9 köznap 5, 7, 9 

SZéChenili PlOZl Szombaton utoljára 

Macska és eaèr 
RAMONN NOVARRO és J. Mac Donalddal 

üldözött szerelmesek 3, e, 9 
Vasárnap, hétfő 

Guatav Fröchllch fősiereplésével 

3n« hllClávnlf izga mas kémdráma a ga-
dO llU5£dlUlt lioiai harcok idejéből 

vasárnap 3, 5, 7, 9. köznap 5. 7. 9 

egy-két menekültnek. Az egymásután érkező 
élelmiszeradományokat tanítónők veszik át éa 
rendezik. A sok ajándék már alig fér a raktárrá 
átalakított szobában. 

Külföldi újságírók 
a csetnikek nyomában 

A külföldi újságírók, akiknek a száma pén-
teken megnövekedett, valamennyien ott voltak 
reggel a rókusi állomáson, amikor megérkezett a 
röszkei vonat. A délelőtti órákban autón kimen-
tek Röszkére, megnézték a trianoni határt és ki-
kérdezték a falubelieket Az egyik röszkei lakos 
érdekes esetet közölt velük. Elmondotta, hogy 
november 26-án este gyanús alakokat látott ólál-
kodni a disznóól körül, amely alig mintegy négy-
száz méternyire van a határtól. Egy ideig el-
bújva figyelte őket és határozottan látta, hogy 
halálfejes sapka van rajtuk, amilyent a szerb 
csetnikek viselnek és mind a négynél puska van. 
A gyanús alakok elég hangosan beszélgettek, de 
szerbül folyt köztük a szó és igy nem értette 
meg őket A szerbeknél kutya is volt Észrevétle-
nül visszalopódzott a házába, vasvillát vett ma-
gához és azzal ment ismét ki az ólhoz, de ak-
kor a szerbek már nem voltak ott. Nyomukat 
azonban meg'̂ lalta a földön. 

A külföldi vjságirók találtak Röszkén egy asz-

szoryt, aki szintén érdekes esetet mondott el. Két 
nappal ezelőtt, a hajnali szürkületben az ura ki-
ment a házból a jószághoz, 6 maga a konyhában 
foglalatoskodott. Egyszer csak megzörgették a 
konyhaablakot. Kinézett és két szerbül beszélő 
ismeretlen embert látott, akik integettek be hoz-
zá, de ugy megijedt tőlük, hogy eloltotta a lám-
pát, lezárta az ajtót és reszketve várta vissza aa 
urát. Az ura jósokára került elő, a szerb látoga-
tók eltűntek. A tanya, ahol ez történt, mindössze 
tizenöt méternyire van a trianoni határtól. 

Röszkén egyébként igen nagy az izgalom. A 
lakosság állandó remegésben él, mert a határon 
túlról minduntalan ijesztő hírek érkeznek. 

— A falu lakosságának izgalmát akkor is tel-
jes mértékben meg lehetne érteni — mondotta 
az egyik angol újságíró —, ha a szállingózó rém-
hírek alapja üres trémlátás lenne, mert hiszen 
ide érkeznek meg, Röszkére a Jugoszláviából ki-
utasított szerencsétlen családok.. 

Megdöbbentő ielenetek 
az esti menekült-vonatnál 

Az esti vonat negyven perc késéssel érkezett Kivonultak az egytemi hallgatók is igen nagy 
meg a rókusi állomásra, ahol soha ilyen nagy számban és bejelentették Buócz Béla főkapitány-
tömegű közönség nem verődött össze, mint most | helyettesnek, hogy segítségére kivánpak lenni o 
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