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H I R E K A MaDISz belvárosi csoportja 
május 25 én, szombaton este 
Vöíösmartv-uica 5. szám alatt BÁLÁT 

NAPIREND 
Máju3 23. 

Nemzeti Színházt 7-kor; A vihar. 
(Prózabérlet B-5) 

Széchenyi Fiimszinház: 4, háromne-
gyed 6 és fel 8-<or : Szerelemből nő-
sültem. 

Korzó Mozi: 4, háromnegyed ö, fél 8 
órakor; Kalotaszegi Madonna. 

Belvárosi Mozi: 4, háromnegyed 6 és 
fél 8 órakor: 3 mákvirág. 

Somogyi-könyvtár nyitva 9-tól este 7 
óráig. 

Egyetemi könyvtár nyitva 9-tól délután 
4 óráig. 

Muzeum zárva. 

Szolgálatod gyögysxertiraü 

Borbély József Tisza Lajos-körut 20, 

Nagy Gy. őrök. K. Hangay Levente 

dr. Boldogasszony-sugárut 31. Zakar 

ftrflk. K. Máthő Mihály Vaiéria-lér 1. 

— Aa adópengő májna 23 án 

21,400 pengő. 

T . Hirdetőinkhez! 
Közöljük L Hirdetőinkkel, hogy hirdetési 

díjszabásunk május 22-től, szerdától az 
alábbi: . 
Hétköznap apróhirdetés 10 szóig 60 millió 
Minden további szó >2 „ 
Vasár és ünnepnap opróh. 10 szóig 120 „ 
Minden további szó  2 4 „ 
Hasábhirdetés mm sora hétköznap 16 „ 

_ vas.ésünn. 36 „ 
» * 

— •IdőiáráSielentés Várhaló időjá-
rás csütörtökön estig: Mérsékelt 
északkeleti, északi szél. több helyen 
újra záporeső, zivatar, a hőmérséklet 
alig változik. 

— Két szegedi iskolaigazgató' ki" 
lUntetése. Keresztury Dezső kultusz-
miniszter dicsérő elismerésben része-
sítette kiváló munkásságáért Nemes 
Árpádot, a szegedi belvárosi fiunep-
iskola nemrégen nyugdíjba v ° a u l j ; 
igazgatóját és özv. Szász Gyuláne 
ugyancsak nyugdíjba vonult szegedi 
leánynépiskolai igazgatónőt. Szegeden 
ők az elsők, akik a felszabadulás 
óta ebben a kitüntetésben és elisme-
résben részesültek eredményes és lrí-
kiisntereies nevelői munkájukért. Ne-
mes Árpádnak szerdán délelőtt rö-
vid ünnepség keretében Rózsa Imre 
igazgató, a fiunépislcola jelenlegi ve-
zetője nvujtotta át a kultuszminiszter 
kitüntető okiratát. 

— A Szegedi Ujságirók és Müvé8z«it 
Otthonán ak választmánva május 24-
én, pénteken délután fél 7-kor ülést 
tart. 

— Lefoglalták az amerik«i szénbá-
nyákat. Truman elnök kedden este 
elrendelte az Egyesült Államok-béli 
szénbányák tefoglallását. 

— A Nemzeti Parasztpárt belvárosi 
szerevzetc május 24-én, pénteken dél-
után 5 órai kezdettel vitadélutánt 
rendez a Batthvány-u. 4. sz. alatti 
helyiségében. Előadó: Szili Török Im-
re: A magyar mezőgazdaság Újjáépí-
téséről. Hozzászólnak Somogyi Imre 
és Nagy Sándor. Vendégeket szívesen 
látunk. 

— A 'extilkereskedők adóközössége 
május 23-án délután 6-kor az ipar-
kamara nagytermében értekezletet 
tart. 

— Ej &erayösök gyilkosainaK per-
A salzburgi amerikai katonai had-
bíróság hétfőn tárgyalja azoknak a 
magyaroknak, németeknek és osztrá-
koknak ügyét, akik az ejtőernyővei 
földei ért * amerikai pilótákat meg-
gyilkolták. A tárgyalás nyilvános lesz. 

— Romániai okiralhamisltőt kisér-
tek a szegedi ügyességre. A szentesi 
rendőrség letartóztatta Drágán Já-
nos bukaresti lakost, mert hamis ira-
tokkal felszerelve járta az országot. 
Az; állitotta, hogy a román hadse-
reg őrmestere és a budapesti román 
követség szolgálatában katonaszöke-
vények után kutat Magyarországon. 
A rendőrség telefon érdeklődésére 
azonban a román követségen kije-
lentették, hogy Dragánt nem Ismerik 
és a ná'a levő iratok is valószínűen 
hamisítványok. Kihallgatása után 
szerdán délelőtt átkísérték fegyve-
res őrizettel a szegedi államiig' ész-
ségre. \ i 

10 t agu dzsessz í Büiié rendez. 

Nincs olyan büntetés ami arányban lenne bűneivel 

Kötelet kapott a nemzetet megszégyenítő 
újvidéki tömeggyilkos Feketehalmi-Czeydner 

(Budapest, május 22.) A népbiróság 
szsrdán folytatta Feketehalmi-Czeydner 
Ferenc bűnügyének tárgyalását. Láng 
Géza tanúvallomásában elmondotta, 
hogy Deák László ezredes közölte vede, 
hogy a délvidéki vérengzésre Fekete-
halmi-Czeydner a legrészletesebb uta-
sítást adta. Az eseményekről állan-
dóan jelentést kellett küldeni Sze-
gedire. A vaJitamásbóI kiderült, hogy 
az újvidéki bestíalitás egy alaposan 
megszervezett rablógyilkos hadjárat 
vodít. A kivégző helyeken maguk a 
tisztek váglak zsebre azokat az érték-
tárgyakat, amit az áldozatoknak le kel-
lett adniok. 

A tabu vallomása után az elnök be-
fejezettnek jelentette ki a bizonyítási 
eljárást és felkérte Kálmán György 
népügyészit a vádbeszéd megtartására. 

A népügyész nemcsak Feketehalmi-
Czeydnert vádolta a rengeteg bünhail-
mazzal, hanem az akkori vezérkari fő-
nököt és az egész rendszert, amelynek 
az volt a célja; hogy minél nagyobb 
bűnhalmazzal' szembeállítsa Magyar-
országot aiz Egyesült Nemzetekkel és 
végleg a fasiszta németi háború szeke-j 
réhez kössék az ország sorsét. A nép-1 
ügyész vádbeszéd® további során azt ' 

fejtegette, hogy a vádlott bűnössége 
már saját beismeréséből is megállapít-
ható, de a bizonyítási eljárás is iga-
zolta; Feketehalmi bűneinél a sok sú-
lyosbító körülmény mint maximum áll 
azzal a minimummal szemben, amit most 
a bíróság reá büntetésként kiszabhat. 

A védő felszólalása után ítélethoza-
talra került sor. 

A népbiróság bűnösnek mondottaki 
háromrendbélí! háborús bűntettben és 
ezért kötél általi halálra és vagyonel-
kobzásra Ítélte. Az indokolás megálla-
pítja, hogy a népbárósági tényként fo-
gadja el a népügyészség vádiratában 
foglaltaikat. 

Súlyosbító körülménynek vette az 
ítélet a bűncselekmények halmaza tót, 
a megfontolt tervszerűséget, az áldo-
zatok óriási nagy számát, a nemzetet 
és honvédséget megszégyenítő erkölcsi 
kárt és végül azt, hogy a vádlott cse-
lekménye atkalmas volt a jugoszlávok 
és magyarok közötti békés együttmű-
ködés megbontására és megzavará-
sára. 

A vádlott fellebbezett, de kegyel-
met nem kér. Védője kegyelmet kért 
és fellebbezést jelentett be. 

Vassöpravel tisztítjuk meg 
a közhivatalokat! 

Enyhén szólva: 
málacság 

Kaptuk az alábbi levelet: 

Tisztelt Szerkesztő elvtárs! Kérem, 
hogy, lapunkban adjanak helyet az 
alábbi közérdekű soraimnak. Nagy ne-
hezen, ruhanemű elcserélésével besze-
reztem egy kismalacot. Most, hogy meg 
tudjam tartani és felhizlalni, beoltat-
tam. Az oltásért az állatorvos 3 kiló 
zsirt és 1 kiló malacot kért. Azt hi-
szem, senkinek sem okoz meglepetést, 
ha azt irom, sem én sem más vékony-
pénzű munkásember ilyen ellenszolgál-
tatást nem tud adni. Nagyon fontos 
volna a hatóságok figyelmét felhívni 
erre a kérdésre. Azt hiszem, a főispán 
urnák, mint közellátási kormánybiz-
tosnak sem közömbös, hogy hányan 
tudnak a téli hónapokra egy kis malac-
kát felhizlalni. Ajánlatos lenne, hogy a 
hatóságok nézzék meg közelebbről, ho-
gyan lehetne segíteni a kisembereken. 
Valami olyan megoldásra gondolok, 
hogy a tehetősebb, több disznót hizlaló 
gazdák az anyagi erejükhöz mérten 
jobban, az egy malackával vesződő kis-
emberek az anyagi erejükhöz mérten 
egy méltányosabb árat fizetnének a 
sertésoltásokért. 

Szabadság! Egy kendergyári munkás. 

— Rendőrloborzás Hódmezővásár-
helyen. A magyar államrendőrség 
hódmezővásárhelyi városi főkapitány-
sága május 27-én. hétfőn reggel 8 
órai kezdettel Hódmezővásárhelyen 
rendőrtoborzást tart. A pályázók ok-
mányaikkal (születési bizonyítvány, 
erkölcsi bizonyítvány, hatósági orvosi 
bizonyítvány, iskolai bizonyítvány 
önéletrajz, a Nemzeti Bizottság aján-
lási nyilatkozata és sajátkezűIeg irt 
nyilatkozat arról, hogy az állást el-
fogadja ((a fönti időpontra a ma-
gyar államrendőrség hódmezővásár-
helyi főkapitányságánál jelenjeitek 
meg. 

— Házasság. Rosner Imre textilke-
reskedő (Budapest) és Hoch Lili (Szö-
ged) Budapesten házasságot kötöttek. 

! — Kasza Mihály hősi halála. Az 5. 
honvéd kerületi parancsnokság terü-
letén aknakutató járőrök kutatják fel 
és hatástalanítják a felnem robbant 
aknákat és lövedékeket. Ilyen hatás-
talanító munka közben, már nem egy 
honvéd áldozta fel életét. Legutóbb 
Kasza Mihály tűzszerész-őrmester 
llett az áldozata egy szándékosan 
visszahagyott német repülőbomba fel-
robbanásának. Kasza Mihályt a kerü-
leti parancsnokság előterjesztésére .a 
honvédelmi miniszter most hősi ha-
lottá nyilvánította és önfelá'.ldozó ma-
gatartásáért soronkivül törzsőrmes-
teré léptette elő. i 

— Csavargó tolvaj nőt fogott el a 
rendőrség. A ruzsajárási rendőrség 
néhány napja erősen ittas nőre buk-
kant a falu szélén. Az őrszobára 
kisérték és ott kiderült, hogy Góli 
Andrásné 38 éves foglalkozás- és la-
kásnélküli büntetett előéletű asz-
szony, aki a tanyavilágban folyta-
tott alkalmi lopásokból tartja el ma-
gát. Legutóbbi lopását Csórván Csá-
nyi Györgyné lakásán követte el. In-
nen 5 liter pálinkát, élelmiszerféléket 
és több apróságot vitt el. A csavargó 
tolvajnőt szerdán átkísérték a Szegedi 
államügyészségre. 

— Vizescsafornáéit — borosüveget. 
Ismeretlen tettesek a baktói lőszer-
raktárból az éjszakai órákban ellop-
tak 25 méter hosszú értékes vízle-
vezető bádogcsatornát és több épület-
fát.. A szegedi rendőrség bünügyi osz-
tálya sikeres nyomozás után rábuk-
kant a tolvajokra egy 18 éves és 
egy 19 éves Lomnici-utcai fiatalem-
ber személyében. A két fiu lakásán 
megtalálták a csöveket és a faanya-
got ls. Azonnal őrizetbe vették őket 
és kihalllllgatásuk Borán kiderült, 
hogv már 2 éve munkanélkül élnek 
és a lopott holmikat borért akarták 
elcserélni. Eljárást indítanak ellenük. 

— Elnapolás a néphirőságon A nép-
biróság Margita-tanácsa szerdán fog-
lalkozott volna Cserjés János és Tér-
jék Jenő népellenes bűnösök ügyével-
de mivel a vádlottak és a tanuk nem 
jelentek meg, a tárgyalást ei kellett 
napollni. 

Kinek kel lShvoy? 

A Délmagyarorszátg már nem egy 
izbetn hívta fel a ügyeimet Shvoy, Kál-
mán kegyelmes unra, aki Szegjed meg-
kerülésével Budapesten igazoltatta ma-
gát. Budapesten; ahol semmiesetre sem 
ismerik ugy a horthysta tábornok mult 
és jellembeli cselekedeteit, mint Szege-
den. Miután népellenes politikai manő-
vereit, legitimista, restaurációs handa-
bandázását, nagyibirtokáhitozó, szegény-
parasztéi', enes agi'tációit nem egy izbeu 
a legtoiméietlenebbüL lelepleztük — 
sz.nleg visszavonult a politikától. Leg-
alább is ezt akarta Elhitetni mindazok-
kal, akik nem ismerték eddigi a kegyel-
mes ur karakterét. A Délmagyarorsza 
got is felhatalmazta, hogy ezzel a poli-
tikai trükkel szédítse meg Olvasóit. Te-
kintettel arra, hogv mi ismerjük ennek 
a kegyelmes urnák politikai szavahi-
hetőségét — elálltunk ennek a közlé-
sétől és a kegyelmes huncutságot nem 
sikerült nekünk beadagolni. Éppen ez-
ért nem lepődtünk meg, amikor Shvoy 
Kálmánt továbbra is a Kisgazdapárt 
elnöki tanácsában találtuk és mint po-
litikai Kisgazda Leó, rossz szellemként 
sugdos a Párt esetleg jóhiszemű fülei-
be. Legutóbbi nyilatkozatában a ke-
gyelmes — hol tábornok, hol nem tá-
bornok — kijelenítette., hogy ö csak a 
junius 29-i eratóüninepet készíti elő. 
Ez a kijelentés nem ok nélkül keltette 
fel gyanúnkat. Mint értesülünk, ehhez 
a kéretlen álmegibizáshoz segiíőtársat is 
kapott: dr. Pálfy Gyöngy főispáni sze-
mélyében. Értesülésünk szerint Pálfy 
főispán Budapesten a Kisgazdapárt 
központi vezetőségénél arra hivatko-
zott:, hogy a munkáspáitok nem emel-
hek kifogást Shvoy Kálmán politikai 
szerepe, illetve rehabilitálása ellen. En-
nek ellenére megállapítjuk, hogy a Fő-
ispán ur tudatosan tévedett. A mun-
káspártok nem rehabilitálták és soha 
nem is fogják rehabilitálni Shvoy Kál-
mánt. Shvov Kálmán nem keli a mun-
kásoknak, Shvoy Kálmán nem kell a 
parasztságnak. Nem kell az értelmiség-
nek. Nem kell a demokratikus polgár-
ságnak. Shvoy Kálmán egyáltalán nem 
kell a demokratikus Magyarországnak 
Feltesszük a kérdést: kinek kell Shvoy 
Kálmán? A választ a főispán adta meg. 
Kizárólag csak neki. Dr. Pálfy György 
főispánnak, közellátási kormánybiztos-
nak. a Nemzetvédelmi Kereszt tulajdo-
nosának. 

Elnapolták Bogos Béla 
tápéi plébános népbirdságí 

perének tárgyalását 
(Szeged, május 22) A népbiróság 

Komlós"-y-tanácsa szerdán tárgyalta 
a népellenes cselekménvekkel vádolt 
dr. Bogos Béla tápéi plébános ügyét. 
Dr. Bogos a ^ 1944-et megelőző idők-
ben a templomi szószékről az oroszok 
ellen izgatott és figyellmeztette hall-
gatóit, hogy imádkozzanak azért, 
hogy az oroszok ne jöjjenek Mag var-
országra, mert a papokat legyilkol-
ják és a nőket ellhurcolják. A tárgya-
lást a népbiróság elnapolta, mert a 
vádirat késői kézbesítése miatt a vád-
lóit nem tudott kellően felkészülni a 
védekezésre. 

1946 május 24-éo, p é n t e k e n délután 6 órakor 

s zaks ze rveze t i a k t í v a ü l és 
a Kálvin-téri székházban. Az összes kommunista szakszervezeti vezetőségi 

ás Ü. B. tagok kötelesek megjelenni. 

— Színdarab a íekei é/ökröi. A mö-
ravárosi katolikus népházban május 
26-án délután 4 órai kezdettel a •Fe-
ketézők* cimü vígjátékot adják elő 
a műkedvelő fiatalok. A darabot egy 
egyszerü munkásifju Demján János 
irta és a főszerepet is ő játsza. Ér-
deklődőket szívesen látnak. Jegy-ek 
elővételben kaphatók a móravárosi 
plébánia hivatalban. 

x A Munká&*küvetkezet Igu jra-
t&a&ga felkéri a T. szövetkezeti tagokat, 
hogy tagsági könyveiket felülvizsgálás cél-
jából tnájus 24-től kezdődően betűrendes 
sorrendben szíveskedjenek bemutatni a 
szövetkezet tagadminisztrációs irodájába. 
A felülvizsgálásokat az .A" kezdőbetűi 
könyvekkel 24 én és 25-én kezdjük. A to-
vábbi betűrendes beosztást később fogjuk 
közölni. Bővebb felvilágosításodat a szö-
vetkezet elárusítói, valamint az iroda tag-
adminisztrációs osztálya nvujt. 

A l m a m o i y e l l e n 

flrzola, P o r z o l 

ntélven leszállítóit adópengős árban 

S X E R E D A I N Á L 
Kárász-u. fa és Cserzv M.-u. 3. 


