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H I R E K 
Szaigálslat gyógyszertárak 

E, foanto Ilona, Szánt Győrgy-
» r ff Teleírna: 11-18. 

Frankó Andor, Dugonics-tér 1. Te-
lefon: 17—93. 

Surjányi József, Kossuth Lajos-
ssufárut SÍ, Telefon. 10—62. 
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Olvasóink figyelmébe! 

Értesítjük a T- olvasóinkat, 

hogy lapunk helt előfizetési 
dija 12.- P. 

— o O — 

— Gyermeknap a Stefánián. Jnl lnt 
1-én délután 3 órakor a Magyar Nők 
Demokratikus Szövetsége szeretette) 
látja vendégül a Stefánián a szegedi 
gyermekeket, hogy a szövetség költsé-
gén ünom uzsonnával, a bábszínház és 
s körhinta örömeivel ajándékozza meg 
őket Rossz idő esetén • gyermeknap 
egy héttel elmarad. 

— A máraváregl MaDISz mftaeras 
estje. A raőravároai MaDISz vasárnap 
iőtékonycéln vidám műsoros estet ren-
dez a móravárosi kultúrházban 7 órai 
kezdettel. Mindenkit szívesen lát a ve-
zetőség. 

x Iparosok és Iparossegédek állan-
dó munkára (rohammunka : vasúti ko-
cáik helyreállítása) jelentkezzenek az 
ipartestületbe*.-, Egyelőre ács, lakatos, 
ssztaJoa, mázold, bádogos és kovácsok-
ra van szükség. A munkáért rendes 
órabér jár. Azokat az iparosokat pedig, 
akik személyesen nem vesznek reszt a 
rohammunkában, felkérjük, hogy a fel-
ajánlott 10 (tiz) órai munka megváltása 
fejében 120.— pengőt (egyszázhúsz) 
az „Újjáépítési Alap"-r» a városi fő-
pénztárnál haladéktalanul szíveskedje-
nek befizetni, mert a rohammunka 
folytonosságát és eredményességét ez-
úton tudjak biztosítani. Időmegtakarí-
tás és a városi főpénztár tehermentesí-
tésére ipartestületi tagok a befizetést 
»z ipartestület hivatalában is eszközöl-
hetik, a befolyt összegeket azután he-
onkint eljuttatjuk a városi főpénztár-
ba. A befizetéseket az ipartestület ve-
tetőeége ellenőriztetni fogja. Elnökség. 

A Független Kisgazda-,.Földmun-
kás és Polgári Párt jjulius l ó n A! 
győn pór tgy ülést tart. 

X Házamág. Rózsa Rózsa én Nemes 
Nagy László július 1-én fél 7 órakor 
tartják esküvőjüket n alsóvárosi 
Mátyás-templomban, 

* KősíSnetnvRvájitfcf*. \ városi 
tisztviselőknek ós altiszteknek, a® Al-
aőrífanoat Torna Egylet vezetőinek és 
játófceaalnak, m összes rokonoknak, 
'JÓbaríttekBak, ismerősöknek, akik fe-
lejthetetlen j ó férjem és édesapánk 
temetésén megjelentek, részvétükkel, 
koszom- és virágadományaikkal fá j 
dahnnnhftf enyhíteni igyekeztek, ez-
íjttton mondunk hálás köszönetet Otv. 
/Papdi AcMmné és családja. 

i Felhívás. A szegedi orvosok szá-
lfád szakszervezete felhívja mindazo-
kat az orvosokat, akik a szakszervé-
Wíflm való felvételüket kérték, hogy a 
Horthy Mfklós-n. 9. szám alatt levő 
tdratalf helyiségben kifüggesztett tag-
névsor! mielőbb tekintsék meg és 
esetleges észrevételeiket az irodave-
JKtőnél tegyék meg, miután í srak-
tórervfezetí névsor helyes összeállítá-
sához erre feltétlenül szükségünk van. 
tA vezetőség. 
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A dunántuH nyilas vérengzések 
három féltését elfogták Szegeden 

Ma és mindennap bemutatjuk 
Bónyi Adorján „Negyesfogat" cimü 
nagysikerű regényének filmváltozatát 

G Y A N Ú 
A főszerepekben: 

Szilágyi Szahé Eszter, Ssmlay Artúr 

Továbbá: 

M A F Í R T K R Ó N I K A 
uj magyar hiradó. 

Cfátdátok ke ide l t : 3, hüromnegyrd 5 és fél 7 
íegydflvéttl: d. r, 11-12 ór i 'g és at előadás 

kezdete elölt fél órával. 

(Szeged - hmfus 30) Á IégKorzal-
masabb róűíregényck szörnyűsé-
geit megszégyenítő történet bon-
takozik ki azokból a vallomások-
ból, amelyeket három sötét go-
nosztevő tett a szegedi politikai 
hatóságok előtt. Vörös Feíene, Bé-
kást Béla és Konkolyon Károly 
tagjai voltak Győrben a Hunga-
rista Légiónak és a Nyilaskeresz-
tes Pártnak. Győr felszabadítása 
előtt mindhárman részesei voltak 
annak a rettentő rémuralomnak, 
.amelyet a nyilasok rendeztek a 
DnnántuTon. Konkolyon szegedi la-
kos., ezért Szegedre menekült, mert 
azt hitte, hogy itt el hid-bújni a 
hatóságok elől s magával hozta 
társait is. Jelenlétük azonban nem 
kerülte el a politikai hatóságok 
figyelmét s hamarosan kézrekerüi-
tek. 

Vfxröts Feriéne 3tJ öves gyár* 
munkás állandóan Győrben dol-
gozott. 1945 január 1 én lépett be 
a Nyilaskeresztes Pártba és nyom-
ban résztvett a Hungarista Légió 
tagjainak toborzásában. Február 
közepén a tisztségviselők közé ke-
rült és érintkezésben volt Báró 
Síáhlendorflal, »a nemzeti szómon-
kérőszék helytartójával*, akinek 
»hivatalos helyiséget a vármegye-
ház pincéjében volt. Vörösnek sa-
ját vallomása szerint tudomása 
volt arról, hogy 

a vármegyeház pincéjébe vttt 
embereket a legborzalmasabb 
módon megkínozták, agyon-
verték és vagy a helyszínen 
lőtték agyon, vagy pedig kivit-
ték a Duna partjára, ahol hár-
masával összekötözték öbet, 
tarkón lőtték és bedobták a 

Dunába. 

Maga Is több alkalommal felen 
volt ezeknél a kin zá soknál. A ki-
végzések állandóan tartottak, na-
ponta átlagosan 25—3fl embert vé-
geztek ki. 

Több más kivégzésről számolt 
ezután még be, majd azokról a 
szörnyűségekről tett vallomást, 
amelyeket fiatal zsidó nőkkel kö-
vettek el. Több alkalommal elő-
fordult, egy héten háromszor is, 
hogy elfogott zsidó lányokat föl-
vittek a nyilasházba és megbecs-
tetenltelték őket. Reggel aztán eze-
ket a leányokat kikísérték a Rába 
hídjára, ahol 

karonfogva sétáltak velők, 
majd séta közben egy-egy lö-
véssel meggyilkolták Kfcet éa 

\ bedobtak a Rábába. 
Elképesztő az a szám, amely-

ben Vörös »összegezte* négyhón© 
pos győri tartózkodásának »ered-
ményét.*. Háromezer szökött kato-
nát, munkaszolgálatost, zsidó fér-
fit és nőt végeztek ki a Ounapar-
ton és a Bátra hídján különböző 
módokon. 

Békást Béla 20 éves autószerelő 
is résztvett a csendőrök által a 
győri nyilasházba küldött fiatal 
zsidó nők >szórakoztatásában*. 
Vallomásában elmondotta, hogy 
Konkolyos Károly, mint a párt 
gazdasági hivatali beszerzője az 
ilyen »szőrakozási« alkalmakra 
mindig nagyobb mennyiségű bort 
küldött. 

— Reggel négy-öt óra felé, ami-

Szeied Városi Szinház 
Igazgató: Dr. Bárányi János 

Műsor: 
Szombat, vasárnap délután 6-kor 

Zenebona Operett 3 felvonásban. 

Vasárnao délután 3 órakor . 
Radnóthv Éva felléptévet Vlarica grófnő 
Operett 3 felvonásban. 

Hétfőn munkáselőadás fglét diákok. 
Diák történet 4 felvonásba a. 

kor már meguntuk a mulatságot, 
— vallotta Békási — a nőket min-
den esetben kikísértük a Duna-
partjára, ott meztelenre vetkőz-
tettük őket és géppisztolyokkal ki-
végeztük. Én hét-nyolc esetben 
vettem részt ilyen kivégzésben. 

Konkolyos Károly 27 éves aze 
gedi. Gólya-utca 7. szára alatti 
lakos ifjúsági sportvezető volt a 
.győri Nyilaskeresztes Pártban 
Bevallottá, hogy résztvett a nyi-
lasházban rendezett szörnyű or 
giákban, tagadta azonban, hogy 
a megbecstelenitett fiatal nők ki 
végzésénél jelen lett volna. Elis-
merte, hogy március elején a Dtt-
napartra levitt 16 férfi kivégzésé 
nél jelen volt és kettőt maga lőtt 
agyon. 

Vöröst, Békásít és Konkolyos! 
a szegedi politikai nyomozó ha-
tóság átadja a győri népügyész-
ségnek., amely népbiróság elé állít-
ja őket. Nem kétséges, hogy a há-
rom elvetemült fenevad sorsa csak 
a halálbüntetés lehet. 

fl katonai igazoló bizoüsáy meg-
fosztotta r a n g ú é ! Szotesán?! I 

István föfiadiiagiot 
(Szeged, Junius 30) Az 5. honvéd 

kerület parancsnokságának igazoló bi-
zottsága Delire Béla elnöklésével csü-
törtökön tartotta első ülését Szolcsá-
nyi István építész, tartalékos főhad-
nagy ügyével foglalkozva az igazoló 
bizottság megállapította, hogy Szol-
csányi tagja volt a Baross Szövetség-
nek, a Magyar- Mérnökök Szövetsége 
elnevezésű jobboldali mérnökegyesií-
letnek titkára volt, benne volt ezen-
kívül a MÉP-ben és a fajvédő egyesü-
letben. Résztveit ezenkívül abban a 
hajszában, amit annakidején dr. Deb-
re Péter közkórházi igazgató-főorvos 
ellen indítottak Tukaís főispán és 
Szögi képviselő vezetésével a nyila-
sok. Szolcsányi, mint a kórházi" bi- ] 
zottság tagja, aláirta azt a polgár-
mesterhez intézett beadványt, amely-
ben követelték, hogy a polgármester 
azonnal függessze fel a kórházigazga-
tót, mert nem hajlandók vele együtt-
működni. Azzal fenyegetőzlek, hanem 
függeszti fej, teraóndanak bizottsági 
tagságukról. 

Az igazoló bizottság mfndfezek fi-
gyelembevételévéi megfosztotta fő-
hadnagyi rangjától Szolcsányi Istvánt. 
Szolcsányi fellebbezést jelentett be. 

Az igazségSgymtníszgar fa 
fékez? 

Határozott njttt hareot keadüirlf 
az igazságügyminiszter legújabb rea* 
delete ellen, a külön Igazságügyi 
rendőrság felállttá** ellen. Ez i reg* 
delet a magyar reakció •zolgMstábaa 
született. Megdöbbentő, hogv a a* 
demokratikus kormányrak igazságügy* 
minisztere ilyen rendelettel mer a* 
ország népe elé A'lni éppen akkor, 
amikor az ország egész dearsfcra'Ami 
közvéleménye a reakció elleni har® 
fokozását követeli, Ugy látszik, sajnoa 
az igazságügyminiszter is odaállt azolj 
közé, akik "hónapok óta folytai ;ák a 
rendőrség elleni hajszát hogv ezzel 
megbénítsák annak ütőképességét E j 
a rendelet ugyanis — habár cói ia 
ügyesen bujtatott — ezt a reakc -a 
hajszát szolgálja és az a cáija. hogy 
mérsékelje, hatálytalanítsa a rendőrség 
erélyes eljárását a fasiszták és uy.il y 
bérencek ellen, meg akarja bénítani 
a rendőrség harcát * reakció ellen és 
meg akar akadályozni minden kémény, 
harcos eljárást és megtorlást a politi-
kai bűnözők ellen. Nam kétséges, he ry 
ezzel a rendelettel az igazságüiV '•>«• 
niszter és a kormánynak az igazság-
ügy miniszter javaslatát megszavazd 
része le akarja fékezni a fasizmus el-
leni erélyes harcot 

Az igazságügymimsztern.ek nincs 
bizalma a rendőrségben, külön rend-
őrséget akar, amelynek 5 és még né-
hány minisztertársa dirigálhat és ame-
lyen keresztül ugy látszik az erélyes 
harc helyett az éikenés, a megbocsá-
tás politikáját kívánná érvényesítem. 

Nincs szükség ni rendőrségi ke-
retekre. Minden rendelkezésre áiió 
pénzt és embert a rendőrség feljavítá-
sára használjon fel a kormány. Elírni-
laszthatallan kötelessége ez most, ami-
kor a reakció egyre szemtelenebb é» 
támadóbb Magyarországon. A reakció 
offenzirájüvai szemben az igazságügy-
miniszter rendelete enyhén szóivá ki« 
térés, de lényegében a reakció erőst-, 
tése. Ezt pedig nem tűrheti és nem 
fogja eltűrni a magyar nép. Nem tűr-
heti el, hogv ma." mikor egyesíteni 
kellene minden erőt a reakció ellent 
harcra, megbontsa, szé-tzűlleszti a a.v> 
mokratikus rendőrséget, amelynél 
élén kell járnia ebben a harcban. 

Ősszel megnyílik a szegedi 

egyetem jogi ham 

(Szeged, junius 30) Jelentette a 
Déhnagyarország, hogy az egye-
tem tanácsa elhatározta: kéréssel 
fordul a kultuszminiszterhez az 
egyelem jogi karának megszerve-
zése érdekében. A kérelmet a hét 
elején dr. Riesz Frigyes rektor 
vezetésével küldöttség vitte fel a 
kultuszminisztériumba. A küldótt-
ségjárás eredményéről a rektor a 
következőket mondotta a Délma-
gyarország munkatársának: 

— Gróf Teleki Géza kultuszmi-
niszter úrtól azt az utasitást kap-
tuk: a szegedi egyetem jogi kará-
nak ügyét kezeljük úgy, hogy a 
kar felállítása őszre megtörténik. 
Hogy milyen formában, azt egy-
előre nem közölte a miniszter, ula-
silást adott azonban arra is, hogy 
a beiratkozási hirdetményt már 
ugy bocsássuk ki, hogy az a jogi 
karra- is szóljon. 

t Esküvő. Csóri Pál és Imre Gizella 
julius 1-én 12 órakor tartják esküvőjü-
ket az alsóvárosi római katolikus tem-
plomban. (Minden külön értesilés he-
lyett.) 

A Magyar Demokratikus Ifjúsági 
Szövetség julius I-én délután 5 órai 
kezdettel műsorral egybekötött sza-
valóversenyt rendez a Kamara Szín-
házban. Mindenkit .szeretettel vár a 
rendezőséa. 

x Nagy siker a Belvárosi Moziban, 
A Belvárosi Mozi a „Hurricán" rimü 
amerikai film mellett tudvalevőleg mű-
sorra tűzte a „Vonósnégyes"-!: Salamon 
Bélával a főszerepben. Á vtlághirii. bo-
hózat, amelyet annak idején Salamon 
indított rendkívüli siker útjára, Szegedem 
is óriási tetszésre talált A nastv nevet-
tető, Salamon Béla pénteken játszoíta 
ezt az igazán testére szabott szerepet 
843-adsz"or, de taián ínég sohse kísérte 
alakítását ilyen aráuvu kaoagásés taps-
vihar, mint most a Belvárosi Moziban. 

x Orvosi hir, K. dr. Reich Olga bel-
gyógyász rendel - Kigvó-utca 1 szám 
alatt. Rövidhullám kezeles. 

OsKs íV j á i i a v issza tér t 

internáltakat 

és deportáltakat 
(Szeged, junius 3<5.) A fasiszták ál-

tal elhurcoüakat segítő bizottság sze-
gedi szervezete a kővetkező felhívást 
adta ki: 

F e l h í v á s 

A népgondozó hí-atat a belügymi-
niszter utasítására elrendelte az inter-
nálásból és deportálásból viaszatértek 
összeírását. 

Az összeírás a küszöbön i l lő szo-
ciális gondoskodás okából történik, 
ezért felhívom a Szegedre visszatért 
internál lakat és deportáltakat, hogy 
összeírásuk céljából a bizottságnál 
(Városi bérház II. 21.) jelentkezzenek 
délelőtt 9—12-ig. 

A jelentkezés sorrendje « kővet-
kező : 

A—F.-ig julius J-én, vasárnap 
F~-I(-ig julius 2-án, hétfőn 
L— R-ig julius 3-án, kedden 
S—Zs-ig julius 4-én. szerdán1 

az elmaradottak 5-ón, csütörtökön, 
A jelentkezés elmulasztása a segítés 

késedelmét vonja maga után, tebát 
mindenki saját érdekében a fenti idő-
ben jelentkezzék. 

Szeged, 134á julius 39. 

Dr. N iva ! Déxr-9, 
segítő bizottság szegedi J 
szervegetéuek vccyGto-


