
Menekülteknek. Ott Toltak a jótékony egyesületek 
megbízottai, akik élelmiszerekkel telt kosarakat 
hoztak magukkal. Megjelent az állomáson Bá-
rányi Tibor főispán és ott yolt az United Press 
fotoriportere is, hogy lapjainak felvételeket készit-
stx a menekültekről. 

Rőszkéről előre jelezték, hogy a szerelvényhez 
hét pótkocsit kapcsoltak és mind a hét kocsi 
megtelt menekültekkel, akiknek a száma ezen a 
vonaton 272 volt. A vonat hat óra negyven perc-
kor érkezett be az állomásra. Tersztyánszky Ist-
ván rendőrtanácsos egy vasúti tolókocsi tetejéről 
róvid beszédet intézett a vonatból kiszálló mene-
kültekhez, felvilágosította őket a tennivalókról. 
Közben az első kocsiból 

egy rendkívül súlyos beteget emeltek 
ki a mentők és tettek hordágyra. 

A szerencsétlen horgosl asszony, Blle Ferencné, 
gyermekágyi lázzal érkezett meg Szegedre. Nyolc 
nappal ezelőtt szülte meg gyermekét, aki csak 
néhány óráig élt. A fiatal asszony azóta nem 
kelt föl, 

állapota egyre súlyosabbra váll, de a 
szerbek nem törődtek vele, őt is ki-
utasították és arra kényszeritetlék, 
hogy fölkeljen és magas lázzal fől-

szdlljoti a kiutasítottak vonatára. 

Szegedre borzalmas állapotban, rendkívül magas 
lázzal, szinte eszméletlenül érkezett meg és még 
mindig erősen vérzett. A mentők azonnal autóba 
tették és berobogtak vele a női klinikára, ahol 
gondos ápolás alá vették. 

Súlyos betegen érkezett egy másik asszony is, 
a 42 éves Nagy Mihálvnét, akit szintén mentő-
autón szállítottak a kórházba, vesebántalmai van. 
nak. 

GyerekeH 
A hivatalos aktus csak a betegek elszállítása 

után kezdődött meg. A menekült családok, akik 
között igen sok szabadkai, topolyai és horgosi 
Van, a várótermekben helyezkedtek el és Itt vár-
ták meg, amig az irodákban a családfők elintézik 
a jegyzőkönyveket. Közben a várótermekben sor-
rajárták a jótékony egyesületek megbízottai a 
menekült családokat és élelmiszereket, édessége-
ket osztottak ki közöttük, a gyerekeknek pedig 
friss tejet adtak. A menekültek batyuit szolgálat-
kész egyetemi hallgatók hordozták be a váróter-
meibe és mindvégig a menekültek rendelkezé-
sére álltak, akik hálálkodva fogadták a segítsé-
get. 

Ismét igen sok nagycsalád érkezett a menekül-
tek között, sok-sok apró, álmos, sírdogáló gye-
rekkel. Fáradtak voltak és álmosak és még a ke-
zükbe nvomott cukorkák sem vigasztalták meg 

őket. 
A szabadkai menekültek között van Rákosi 

Gyula pincér és családja: felesége és négy kis 
gyermeke. Az egyik fia kilenc éves, béna és epi-
leptikus. Ijedten kapaszkodik édesanyja ruhájá-
ba és kétségbeesetten nyujtogatja vézna karját az 
emberek felé. 

S Z E G E D I 

V Á R O S I S Z Í N H Á Z 
\la, szombaton délután fél 4 órakor 

Kék Duna 
Strauss-operett. Filléres helyárak. 

Szombat és vasárnap este 
Retcebeli boldon^An 

Vidám operett. Csak felnőtteknek. 

Vasárnap délelőtt 11 órakor 

Magy gyermekkabaré 
Z O L I , a törpekirály, G E R A R D , a bohóc-

fejedelem felléptével Kecske Peni 
Szaplonczay Éva, Mihályi, Szabó és Szalma 
felléptével. " 

IV I, O ÍUUU Co O M i m a 

Mérsékelt helyárak. 

Hétfőn és kedden este 

SzembeUölíísdi 
A Nemzeti Szinház legnagyobb vigjáték-

sikere. 

Szerdán Opera-est 

Parasztbecsület 
Fellépnek: Pataky Kálmán, Relle Gabriella, 

Lendvay Leopold Andor. 

D Í J T A L A N U L BIMITATOFI 
A LEGÚJABB TIPUSU 

STANDARD 
PHILIPS 

O R I O N 
T R T 

b á m e 
L e g o l c s ó b b á r o n 
k a r t e t e n k í v ü l i 

i zzó lámpák. 
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MARKOVBCS 
mérnök, Tlxxa Lajos kör 
ut «4. az. Telefon 30-20. 

Bántalmazások 
A jegyzőkönyvek felvétele alkalmával jelent-

kezett két menekült, az adai Boldizsár Kálmán 38 
éves földműves és a horgosi Bakó Pál sofőr. Mind-
kettőt súlyosan bántalmazták a szerbek. Boldi-
zsár súlyosabb belső sérüléseket szenvedett, Bakót 
pedig gumibottal verték véresre. A tiszti orvos az 
egyik váróteremben megvizsgálta mindkettőjüket 
és sérüléseikről hivatalos látleletet vett fel. Eze-
ket a látleleteket is a jegyzőkönyvekhez csatolják. 

A meneküllek legtöbbje, különösen a szabad-
kaiak, elpanaszolta, hogy még csomagolásra sem 
hagytak időt a klutasitottaknak a szerbek. Ma reg-
gel kilenc órakor idézték be őket detektívek ut-
ján élőszóval a rendőrségre, ahol röviden közöl-
ték velük a kiutasitási parancsot és nem is en-
gedték többé ki őket a szabadkai városháza épü-
letéből. Délután két órakor indult a szabadkai ál-
lomásról a vonat, rendőri fedezettel kisérték ki a 
kiutasítottak csoportját az állomásra. 

Elmondották a menekültek, hogy a délvidéki 
városokban és a falvakban a magyar lakosság kö-
rében valóságos pánik uralkodik. A magyar la-
kosság minden pillanatban várja a kiutasítást és 
a félelem arra késztet mindenkit, hogy — előre 
összecsomagolja, a legszükségesebb és össze-
csomagolható holmiját, hogy amikor megkapja az 
idézőt̂  ulra készen álljon, mert időt nem hagy-
nak a pakkolásra. Most is több olyan szülő érke-
zett Szegedre, aki gyermekeit, a megszállás óta 
született gyermekeket, korra való tekintet nélkül, 
nem hozhatta magával. Ezek a gyermekek ott 

születtek és a szerbek hivatalos felfogása szerint 
jugoszláv állampolgárok. Szüleik állampolgársá-
gát nem ismerték el. A gyermekeiktől elsza-
kított szülők hangosan zokognak a pályaudvaron 
és a várótermekben. 

Egy anya sorsa 
Ai egyik csütörtöki vonattal érkezett Szeged-

re Tóth József horgosi íöldmüves feleségével 
együtt, ők sem hozhatták magukkal gyermekeiket. 
A szerencsétlen asszony már éjszaka is feltűnően 
viselkedett. Hirtelen fölkelt az ágyából és kijelen-
tette, hogy most már haza kell mennie Horgosra, 
mert meg kell vacsoráztatnia a gyermekeit. Cso-
magolni kezdett, rendelkezett, alig tudták vissza-
tartani és megnyugtatni. Kora reggel elindult a 
városba,, össze-vissza kószált a szegedi uccákon 
és a Templom-téren hangos jajveszékelésbe kez-
dett. A gyerekeit kövelelte. Értesítették a mentő-
ket, aki a szerencsétlen asszonyt beszállították az 
idegklinikára, ahol megállapították, hogy bele-
őrüli a gyermekei után való vágyakozásba, 

A péntekesti menekültek ismét olyan híreket 
hoztak magukkal, hogy még mindig folytatják a 
szerbek a kiutasításokat és a határmemti közsé-
gekben további százas transzportok vdrjdk elszállí-
tásukat. Állítólag szombaton a rendes reggeli vo-
naton kivül tizenegy óra felé külön szerelvény is 
érkezik többszáz kiutasítottak 

Pénteken egyébként nem csak a rókusl, hanem 
a szegedi állomásra is érkeztek kiútasitottak, negy-
venegyen, akiket Szőreg mellett tették át a szer-
bek a határon. 

fiz epvetami Siallpatók 
szimpáfiameginoztlulása a menekültek mellett 

Az egyetemi ifjúság pénteken délelőtt im-
pozáns, nyugodt hangulatú gviilést tartott, 
amellyel szimpátiáját kivánta kifejezni a szo-
morú sorsú kiutasított magyarokkal szemben 
és egyben tiltakozni akart a szerbek kegyetlen 
eljárása ellen. A mindvégig nyugodt, méltó-
ságteljes gvülcsen mintegy 1000 főnyi diáktö-
még jelent meg. A professzorok közül jelen-
voltak: dr. Kiss Albert rektor, dr. Szent-
Gvörgvi Albert, dr. Vár kon vi Hilde-
brand, dr. Fógel József és dr. Kogulo-
wicz Károlv professzorok. 

A nagygyűlésen Mezei Béla és Törők 
Béla. az ifjúság szónokai fejezték ki az egye-
temi ifjúság szimpátiáját a menekültek iránt. 
Dr. K i s s Albert rektor is felszólalt és türelem-
re. nvugodt̂ áira intette az ifjúságot. A nagy-
gyűlés ezután határozati javallatot fogadott 
el. amelyben a Jugoszláviából kiüldözöttek 
iránti részvétüknek adnak kifeiezést és egvhen 
emlékiratot terjesztenek a nemzetközi diák-
szövetség és a világ összes diákszervezetei elé. 

A gvülés közönsége ezután az Országzászló 
elé vonult, ahol méltóságtelies hangulatban 

Nem csate hivdeiemü 
hanem be is bizonyítom, fíOffV a ÍCfj-
dlvaíosabb é» leftnrlmább tcé-
slmunUa cipők a 

EMCZ-CMJPÚK 
A lefjutabb cJpoiirxicle't a Ktí-

rdsz uccal SMUßmer k i r a k o i b a n 
ldlfyatók. 

tizem: Feltei esa* ucca 2 1. 

elénekelte a Hymnuszt, majd a rókusi iskolá-« 
hoz, a menekültek főhadiszállásához ment, 
hogy kifejezze szimpátiáját és lelkes szeretetét 
a szerencsétlen, hontalan magyarok mellett. 

Felhívás. 
Welzer Jánosné Dugonics-tér 3. sz. a la t t i 

vendéglőjét átvettem; hitelezők 8 napon belül 
jelentkezzenek, mert későbbi bejelentést nem 
veszek figyelembe. Sehwarz Sándor. Dugonics* 
tér 10. sz. 

Ü3K 

A Meteorologiai Intézet jelenti este 10 
órakor. Időjóslat: Keleti, délkeleti légáram-i 
lás, sok heiyen még köd, néhány helyen 
kisebb eső, a hegyeken azonban havazás. 
A hőmérséklet kivált keleten kissé csök-ij 
ken. 

V&sír]«k figyelmébe! ParlömHU,lt»l . 
n i a n u S K nivizek. pudereK, kaze t t ák 
lepiobb besiet i<5«1 'orrá»» B É N Y I ILIAISZEHTAH, 
Tibor n. 7. »1 adrtpulotival siembon. 

Hivatati fithe vezés miatt 3 szobás, komfortos, 
parkettás, sxé|», garantáltan fáregmentes 

l a k á s f e b r u á r 1-re 
á t a d ó jutányos bérért kon véd tér 8.sz. a. Tudako-
zódni Ptiőnix biztosítónál, Kigyóu. 2. 75 Tel.: 11—29. 

el-őrangn divat uri szabósága TISZA LAJOS-KÖR-» 
UT 46 SZ. Kitűnő anyagból, modern kivitelben öl-
tönyöket a legszolidabb árak mellett készít Nagy 
választék hazai és angol divat-zövetekben. 328 


