
— MsgénapttetfHt a hÖvRsríTgyl 
gyilkosság áldozatának kilétét Buda-
pestről jelewíik: A hűvösvölgyi gyil-
kosság ügye fordulóponthoz érkezett. 
A Rókus-kórház szülészeti osztályának 
két ápolónője felismerte a fényképben 
azt a nőt, aki még a mult esztendőben 
feküdt a kórházban: Simkó Mária já 
sxóujfalui születésű, 26 éves nő 1942 
április 14-én fiúgyermeket szült a kór-
házban. A leány a Zuglö-utca 52-es 
szánra házban lakott. Simkó Mária 
gyermeke 1942 jnnins 22-én hab meg 
Megállapították, hogy április 13-án a 
leány erkölcsi bizonvitványt kért. Ka-
lanznőnek akart jelentkezni"a BSzKRT-
náf. Ideiglenesen felvették és már 
részi is vett a kiképzőtanfolyamon. Az 
erkölcsi bizonyítvány kérésnél nem 
tünteti® fel, hogy álíásszerzés céljaira 
szükséges az okmány Kisebb bünte-
téssel sújtották még régebben. Arra 
gondölt ha házasságkötés céljaira ké-
ri a bizonvitványt, abban az esetben 
nem tüntetik fel a büntetést és aka-
dálvtalanul kalanznő lehet. Nem igv 
történt A bönügyi nvilvántartóban ki-
derült. hogy Simkó Máriát a kassai 
íigvészség köröm. Még nem töltötte ki 
büntetését Igv történt azután, hogy 
amikor a leány jelentkezett az erköl-
cs! Wzonyi'ványért, közölték vele, 
hogy a kassai úgvészség fogházába 
kisérik. Simkó Máriából tehát nem le-
hetett kalanznö. Nem maradt más ter-
véből, mint egy BSzKRT-gomb. ame-
lvet most vasárnap találtak meg ka-
bátja zsebében. Ma délelőtt a főkanl-
tánvság második emeleti folyosóiát 
egyenruhás kalanznők lepték el. El-
mondották, hogy egy BSzKRT-ellenőr 
udvarolt a leánynak A jövendő kollé-
gán kivül még egy felvidéki tanító és 
egy erdész kereste többszőr Simkó 
Máriái. A rendőrség most a bárom 
férfit keresi meg. Remélik, hogy rövi-
desen ujabb fontos állomáshoz érke-
zik a nyomozás. 

_ Lopások. Kéri Imréné Rákóczi-
utca 70. szám alatti lakos feljelentési 
tett ismeretlen tettes ellen, mert má-
jus i a és 18-ika között lakásából egy-
fedelű női aranykaróráját bosszú lánc-
cal és két aranygyűrűt, egyikben pa-
rázs, másikban barna szinü ékkövei 
500 pengő értékben ellopott. — Ambrus 

Imréné Arany János-utca 14. szám 
alatti lakostól a szerdára virradó éj-
jel a folyosón levő kerékpárjáról is-
meretlen tettes a külső gumit és a di-
namóját 300 pengő értékben ellopott. 
_ A rendőrség mind a két ügyben 
megindította a nyomozást 

— Elfogtak egy biciklitolvajt. Je-
néi Sándor és Gera Imre mezőőrök 
szerdán délelőtt tettenérték Lukács 
István szegedi napszámost, amikor 
egy kerékpár szétszedésén fáradozott 
Lukácsot rögtön felelősségre xronták 
és mivel nem tudott megnyugtató vá-
laszt adni a kerékpárra vonatkozólag, 
bekísérték a rendőrségre. A rendőrsé-
gen megállapították, hogy a kerékpár 
Szántai Ki6 Katalin Lajta-utca 8. szám 
alatti lakos tulajdonát képezte. Szán-
tai Kis Katalin május 13-án jelentette 
a rendőrségen, hogy kerékpárját a 
közellátási hivatal elöl ismeretlen tet-
tes ellopta. A rendőrség alapos gyanú 
alapján Lukácsnál házkutatást tar-
tott, ahol meg is találták a padláson 
elrejtve a leszerelt kerékpárgumika' 
Kamrájában pedig 150 kerékpáralkat-
részt találtak. Nagy a valószínűségi 
annak, hogy Lukács Istvánban a sze-
gedi kerékpárlopások notórfns tetteséi 
fogták el. Lukácsot a rendőrség őri-
zetbe vette. 

—- Szened város árverés! csarnok 
1943 május 20 és 21-én hivatalos he-
Iviségében árverést tart. mely alka 
lommal az összes szegedi záloghá-
zaknál 1943 március végéig tejárt tár-
gvak kerülnek árverésre és pedig 
20-án délután fél 4-kor ékszerek. 21-én 
ingóságok Az árverési csarnok ma-
gánosoktól is elfogad vételi és eladá-
si megbizásekat. legkésőbb 2t-én déli 
12 óráig. Keresünk megbízóink részé-
re szőnyegeket, kerékpárokat. írógé-
peket és vászonárukat. A klállitolt 
bútorok, dísztárgyak, márkás fes'mé-
nvek és egyéb holmik a csarnokban 
naponként délután fél 4-től 6-ig 
megtekinthetők. Igazgatóság. 

MAGYAR HÓ'SÓ'K 
A nagy téli csata első szakaszá 

nak egyik leghevesebb ütközete 
Marki körül zajlott le. Az ellensé-
ges offenzíva legsürgősebben el-
érendő céljai között szerepelt a to-
vábbi hadmüveletek szempontjából 
nagyfon osságu Marki mielőbbi bir-
tokbavétele. Éppen ezért 1943. ja-
nuár 16-án erős harckocsiegysége-
ket s hatalmas gyalogtömegket irá-
nyított a helység eílen a szovjet 
hadvezetés. A bolsevista tömegek 
clöreözönlésének azonban éppeD a 
legválságosabb órában útját állo !a 
vitéz G á l i Sándor alezredes, egyik 
gyalogezredünk zászlóalparancsno-
ka. Gyönge létszámú zászlóalja élen 
elszántan szállott szembe a tároha-
nó tömegekkel s teljesen elszigetel! 
helyzetben három órán át Védte a 
községet a bolsevisták újból és új-
ból megismételt haickocsi, — vala-
mint gyalogtámadásai ellen. A nyo-
masztó túlerővel támadó ellenség 
végül mégis viszaszorilotta Gáli al-
ezredes honvédéit A visszavonulást 
maga az alezredes fedezte egy sza-
kasszal olyan önfeláldozóan, hogy 
az ellenség bekerítette. Reménytelen 
helyzetéből német páncélvadászok 
szabadították ki. 

Két nappal később a Kondesovo 
körül vivott küzdelemben harcolt 
rettenthetetlen bátorsággal. Itt az 
ellenség körülzár a és foglyulejtet-
te egyik harccsoportestünke! 

Z E N I 
Kelly Anna hangversenye 
A Harmónia hangversenyszezonjá-

nak befejezéseként szerdán este a 
könnyű, sőt legkönnyebb fajsúlyú dal-
irodalom kapott helyet a Tisza nagy-
érmének dobogóján. Május közepe 
van, az orgona már elvirágzott, sőt 
az akác is hullatja szirmait, a dobo-
gón pedig Kelly Anna, a rádióból, gra-
mofonlemezekről jól ismert fiatal di-
zőz énekli érzelmes, egyszerű, sokszor 
együgyű kis dalait. A közönség pedig 
— főleg kigyúlt szemű lelkes fiatal-
ság — szinte önfeledten hallgatja egy 
megbomlott kor kispolgári romantiká-
jából fakadó kommercionális szövege-
ket és dallamokat Ami magát az ifjú 
énekesnőt és produkcióját illeti, ma 
gunk is osztozunk a Tisza termét 
majdnem egészen megtöltő közönség 
véleményében: Kelly Anna valóban 
kellemes jelenség, széphangn énekesnő 
és fiatalságának bájos közvetlenségé-
vel előadott számai révén méltán fog-
lalja el divatos előadóink sorában azt 
a helyet, amely öt megilleti. Kár, hogy 
szerda esti önálló hangversenye al-
kalmával olyan zongorakisérővel Jö't 
Szegedre, akivel nagy repertoárjának 
nem minden száma volt összetanulva. 
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formájában. Zongorán kisér Hans 
Kessner, a berlini német operaház 
karmestere. 

Szombaton délután, hogy mindenki® 
nek alkalmas legyen megnéznie a Má-
ria főhadnagy kitűnő előadását fillé-
res helvárakkal tűzte ki a szinház, 
melyre máris igen nagy az érdeklő-
dés. A Mária főhadnagynak ez lesz az 
utolsó szegedi előadása. Jegyekről 
ajánlatos előre gondoskodni 

Tavasszal 
van a i !da]a a arokáaoa tlszlÜS 
kúrának. A Oarmol hashajtit 
milliók használják azért, mert 
hatása kitOnó Használata után 
az ambar mintha ujjá születne. 
Használja 
ezért ö n la 
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habozás nélkül a foglyok segítségé 
re sietett, rávetette magát a fo-
golyörző vörös katonákra, azoknak 
egy részét leülő lék, mig a többi 
megfutamodott. Gáli alezredes e bá-
tor fellépésével számos bonvédet 
szabadított ki a fogságból A barc 
későbbi mozzanataiban azonban me-
gint maga kerül hadifogságba. Ren-
dületlen elszántságé' megőrizte, 
utóbb egyik tiszttársával kitört az 
őket őrző szovjet katonák közül, 
kétnapi bolyongás után sikerült á-
lopóznia az ellenség vonalain és 
egv német hadosztályhoz csatlako-
zott. 

Ugyanezen a napon páncélosaink 
egy rész Volcse körül vivott elke-
seredett harcokat. Ezekben tünt ki 
különösen Király Béla főhadnagy 
lövészszázadparancsnok. Századával 
folytonos harcok közben Január 17-
én reggel elszigetelt helyzetbe ke-
rül' és az ellenség bekerítet te. Ki-
rály főhadnagy azonban merészen 
átvágta magát a bolsevisták gvürü-
jén és századával ismét csatlako-
zott zászlóaljához. A páneélos had-
osztály későbbi utóvédharcaiban kü-
lönösen Koroesánál érdemelte ki 
elöljárói és bajtársai teljes elisme-
rését Király főhadnagv Ezekben a 
küzdelmekben mir.t szakaszparancs-
nok vett részt. Feladata az volt. 
hogy Korocsa város északi szélén 
körülbelül egv kilométeres széles-
ségben rendezkedjék be védelemre. 
Klrálv főhadnagv a reggeli órákban 
gyanús mozgolódást vett észre arc-
vonala mögöt'. Mivel senki sem 
volt éppen a közelében, maga igve-
kezeti felderíteni a mozgolódást 
Már a házak közvetlen közeiéhe ér». 
amikor észrevette, hogv egy erős 
géppisztolyokkal felszerelt bolsevis-
ta osztag szivárgott he a városba 
és ott harchoz készül Király főhad-
nagv — bár csak maga volt — kézi-
gránátjaival habozás nélkül meg-
támadta. maid a küzdelem közben se-
gítségére siető honvédekkel egvü't 
sikerült a bolsevista csoportot tel-
iesen megsemmisítenie! 
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Örizetbevetlék árdrágítás miatt. 
Tóth Ferencné 29 éves Fehértó-kapi-
tányság 153, Király Pálné 40 éves Fe-
hértó-kapitányság 129. és Jakus Pé ér-
né 44 éves sándorfalvi lakosokat őri-
zetbe vette a rendőrség, mert á tanyá-
kon közös megbeszélés alapján a tej 
literjét 60 fillérért a tehéntúró kilója 
3 pengő 60 fillérért, a tejfel literjét 4 
pengőért és a korpa literjét 1 pengő-
ért árulták. 

ságszámai alkalmával nem mindig 
tudta kielégíteni a közönség— kívánsá-
gát. Sikere azonban igy is jelentősnek 
mondható Ebben nagv része volt az 
egyes számokat összekötő szövrgne'-
is, amiből nem hiánvoztak a spontán 
humorral kibuggyanó »bemondások» 
sem Ez ugvan nem •hangversenye-kö-
vetelmény, de — Istenem, május van 
— és oly jól esik mosolyogni... 
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A színházi irorfa küz'eményei 
H E T I M Ű S O R : 

Csütörtökön este: János vitéz (II. 
bemutatóbérlet). 

Pénteken este: Rigoletto (L bemu-
tató bérlet). 

Szombat délután: Mária főhadnagy 
(Ifjúsági előadás). 

Szombat este: János vitéz (A- és 
klasszikus bérlet). 

Vasárnap délután: János vitéz (Ren-
des helyárak). 

Vasárnap este: János vitég 

—oOo— 

Ma este TI. bemutató bérletben Ma-
darász László, a Fővárosi Operett-
színház bonvivánja felléptével a cím-
szerepben újítja fel a szinház Kacsoh 
Pongrácz halhata'lan daljátékát, a 
János vitézt. Meglepetést kelt Ihász 
Aladár uj rendezése. Az előadást Fest 
Vidor vezényli, a főszerepeket Mada-
rász Lászlón kivül Radnó'hy Éva, 
Nagy Anna. Márkus Lajos. Szánthó 
Mária. Szapárv Sándor. Solvmossv 
Imre. Miskey József. Bakos Gvula ját-
szák. A díszleteket Miklós Gyula fes-
'etle. A János vitéz_ ma II. bemutató-
bérletben. szombaton este A- és klasz-
szikus bérletben, vasárnap este bérlet 
szünetben kerül szinre A szinház ope 
rett társulata vasárnap estével búcsú-
zik Szegedtől. 

Pénteken este dr. Palló Imre. Szabó 
Ilonka. Laezó fstván. Litfassv Gvörgy 
és Solvmossv Margit felléptével Rigo-
letto. Vezénvel: Friesav Ferenc, köz-
reműködik az Operaház énekkara. 1. 
bemutatóbérlet. Kevés jegy a pénztár-
nál. 

Hétfőn este n berlini német állami 
operaház szólótáncosnői: Hedi és Mar. 
aot Höpfner szenzációsnak Ígérkező 
baletfest keretében mutatkoznak be 
Szeged közönségének. Műsorukon 
klasszikus szerzők művel szerepelnek, 
szólók, tánckettősök és láncparódiák 

BUDAPEST I 
5.40: Üzen az otthon. A Vöröske-

reszt bajtársi rádiószolgálata. 6.40: 
Ébresztő, torna. 7: Hirek, közlemé-
nyek, reggeli zene. 10: Hirek. 1015. 
Székesfővárosi Tűzoltózenekar. Vezé-
nyel Eördögh János. 11.10: Nemzetkö-
zi vizjelzőszolgálat. 11.15: A rádióze-
nekar műsorából. 11.40: Arany hazafi-
sága. Arany Aladár előadása. 12: Ha-
rangszó. Fohász. Himnusz. 12.10: RA-
diózenekar. 12.40: Hirek. 1.20: Időjel-
zés, vízállásjelentés. 1.30: Honvédeink 
üzennek. A Vöröskereszt bajtársi rá-
diószolgálata. 2: Weidinger Ede sza-
lonzenekara. 2.30: Hirek, műsorismer-
tetés. 3: Beszkárt-zenekar. Vezényel 
Müller Károly. 4: György ur mandu-
lái. Rákosi Viktor vidám elbeszélése-
Felolvasás 4.20: Hirek német, román, 
szlovák és ruszin nvelven. 4.45: Idő-
jelzés. hirek. 5: Magyar nóták. Lon-
tay Rajner László épeket, kíséri Ve-
ress Károlv cigányzenekara. 5.35: Mé-
hészeti időszerű tanácsadó. Balogh 
Bálint előadása. 6: Tánczene a 25 
éves jubileumát ünneplő TJFA műso-
rából Közreműködik Kelly Anna és 
Wevgand Tibor, a Rádiózenekart ve-
zényli Fridi Frigyes. 6.50: Hirek. fi 
A tetőszerkezetek lángmentesítésének 
időszerű kérdései A honvédelmi mi-
nisztérium légoltalmi csoportfőnöksé-
gének közleménve. 7.15: Hanglemez. T 
óra 30- Beszélgetés a világ első rá-
dió népszámlálásának titkairól. Irt* 
és összeállította Babay József. Kö* 
remiikódik Simon Margit és Pafaky 
Jenő. 805: Ilniezkv László tánczene-
kara iátszik a Gellért-szálló ferraszS-
ról 835: A szegény Vil'on Bevezeti 
Kolozsvári O'randnierre Emil Közre-
működik Maíor Tamás. 905: Rádiósé-
nekar. Vezénvel Rai'er Lajos. Közre-
működik Anlikki Rautawaara (ének). 
940: Hirek 1010: Zenekari müvek. 11: 
Magyar nóták 11 45: Hirek. 

BUDAPEST II. 

7: Francia nyelvoktatás. Tartja 
dr Makav Gnsztáv. 7.25: Solvmossv 

jí.ajos táncszámokat zongorázik. 7 45? 
i Fgv rég? majális. Irta és öszcálHtot-
.ta Szathmárv Antal. A szöveget el-
mondfa Szilasv László. Közreműködik 
Szilvássv Margit. Orosz Vilma. BiH-
csl Tivadar Hámori Tmre. Örkényi 
Évi Ezenkivfll népség diákság re-
zesbanda és dalárda. A rádiózenekar' 
vezénvll Vincze Ottó. A dalokat kí-
séri Oláh Kálmán cigányzenekara. 
Rendező A. Rnlosh Pál. 
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