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H I R E K 

NAPIREND 
Junius 13. 

Nemzeti Szinház : fél 8-kor: Veszélyes 
iordntó. (Bemutató helyárak.) 

Széchenyi Filmszínház: 4, háromne-
gyed 6 és fél 8-Kor : Gyilkos szerelem. 

Korzó Mozi: 4. háromnegyed 6, fél 8 
órakor: Az égi vándor. 

Belvárosi Mozi: 4, háromnegyed 6 és 
fai 8 órakor: A vadnyugat bosszúja. 

Somogyi-könyvtár nyitva 9-töl este 7 
óráig. 

Egyetemi könyvtar nyitva 9-től délután 
4 óráig. 

Muzeum zárva. 

SZOLGÁLATOS GYÓGYSZERTÁRAK: 

SZOLGÁLATOS GYÓGYSZERTÁRAK: 
Gerle Jeíiő Klauzál-tér 3, Juszt Fri-

gyes Petőfi Sándor-sugárut 41b, Török 
Márton Csongrádi-sugárut 14. 

— Aa adópengő junius 13-án 
2 400,000 peng®. 

— Idöjárásjele "ttés. Várható időjá-

rás csütörtök estig: Mérsékelt szél, 

sokfelé záporeső, zivatar, a hőmér-

•tókíet csökken. 

— MaDISz hirek. Folyó hó 15-én 
szombaton 6 órakor szervezők és titkárok 
értekezlete a központi székházban. — Ma, 
13-án, csütörtökön a MaDISz belvárosi 
csoportja munkacsoporti megbeszélest tart. 
A pénteki ifi-délután elmarad. — A MaDISz 
unius 14-i pénteki ifidélutánjának anyaga: 
Belpolitikai helyzetkép. Előadók: Felsővá-
rosi Ladányi Benedek, Móraváro3: Paulik 
Imre, Alsóváros: Koloszár Béla. Fodor-
telep : Szűcs Jenő, Somogyitelep: Csöke 
József, Kccskéstelep: Hajós Tibor, Klebels-
óergtelep: Perjési László. — Ma, csütör-
tökön a MaDISz központi székbázaban 
előadói ertekezletet tartunk 6 órai kezdet-
tel. 

— Meghosszabbították az ipariga. 
zolványok felülvizsgálatának határ-
idejét. A szerdai hivatalos lap ren-
deletet közöl, amely az iparigazolvá-
nyok felülvizsgálatának határidejét 
meghosszabbítja. Az 1939 január 1. 
és az 1945 szeptember 15-e között ki-
váltott iparigazolványokat augusztus 
15-ig, az 1939 január 1. előtt kivál-
tottt iparigazolványokat pedig szep-
tember 15-ig kell revízióra benyúj-
tani. 

— Vizbefulladt egy kisfiú. Kedden 
délután Bálint Ferenc Felsővárosi íe-
keeeföldek 162. szám alatti lakos 4 éves 
kisfia a deszkiás temető mögötti kubik-
gödörbe belefulladt. A rendőri nyomo-
zás megállapította, hogy nem bűntény-
ről, hanem szerencsétlenségről van 
szó. A rendőrsógj ezzel az esettel kap-
csolatban is felhívja a közönség fi-
gyelmét, hogy ne engedje ott fürödni 
a kisgyermekeket, mert az ott levő 
mocsáros, egészségtelen, ezenkívül a 
gidres-gödrös fcuhikígödör életveszélyes 
is. Ajánlatos lenne ezeket a kubikgöd-
röket végre megfeleúő figyelmeztető 
táblákkal is ellátni a hasonló szeren-
csétlenségeknek megakadályozáséra. 

— MegaiaKun az Országos Gyer-
mekbarát Egyesület szegedi szerve-
zete. A két munkáspárt és az MNDSz 
szegedi szervezetei részvételével pün-
kösd hétfőjén a városiháza közgyűlési 
termében tartotta meg a Gyermekba-
rát Egyesület alakuló gyűlését. Az 
egyesület tisztikara igy alakult: Tisz-
teletbeli elnökök: Tombácz Imre elv-
társ nemzetgyűlési képviselő, Papdi 
György elvtárs, a Szociáldemokrata 
Párt szegedi titkára, Dénes Leó elv-
társ polgármester, Ant&Mfy Gyöngy 
elvtárs, helyettes polgármesteri, Komó-
csin Mihály elvtárs szakszervezeti me-
gyei titkár és Müller Dezső; elnök Ló-
ránt Gyula; ügyvezető-elnök Zsulán 
Józsefné; titkárok: Pipicz József és 
Hartmann Mihályné; gazdasági vezetők: 
Kertész E. és Eidus Bentián; egészség-
ügyi vezstő: dr. Zápori Dezsőné; ellen-
örök: Stern Dávidné és Agócsi János; 
jegyzők: Temesvári Margit és Katona 
Lásxlóné. Ezenkívül még 15 tagu vá-
lasztmányt is választottak. 

Feloszlatták a szegedi gazdasági 
rendőrséget 

A dolgozók érdeke nem feloszlatást, Hanem a testület 
kibővítését ldvanja 

K O R Z Ó M O Z I Te£r 
Ma indul a hatalmas svéd filmremek! 

Az égi vándor 
Akkoriban történt, amikor még fiatal 
volt a világ és az UR a földön járt. 

| Azonkívül: 

Az elhagyott gyermekek 

| Előadások kezdete : 4, s/*6 és fél 8-kor 
Elővételi pé»|tár délelőtt 11—12. 

I Pénztárnyitás d.u. a? előadások előtt fél órával 

(Szeged, junius 12) Diczfalussy Fe-
renc rendőrvezérőrnagy, a .szegedi 
rendőrkapitányság vezetője a •nagy-
számú vezénylés és rendkívüli mun-
katöbblet.!-re való hivatkozással meg-
szüntette a szegedi gazdasági rend-
őrséget és az oda beosztott rendőr-
tiszteket. nyomotókat a szegedi rend-
őrség bünügyi osztályához vezényelte 
át. Szeged közönsége nagy meglepe-
téssel és bizonyos fokú megdöbbenés-
sé: vette ezt a hírt. 

Első felvetődő kérdésünk ezzel kap-
csolatban az, vájjon olyan jól ái-
omle Szegeden, hogy erre a szervre 
nincs szükség? Talán városunkban 
már nincsen feketéző? Aki egy kicsit 
is ismerős a helyzettel, az tudja, hogv 
a dolgozók érdeke, a jó pénz megte-
remtésének előkészületei nem felosz-
latást, hanem a testület számbeli ki-
szélesítését kívánja. Kétségtelen, hogy 
a feketézők körében örömmel vették 
a gazdasági rendőrség feloszlatását. 
Mi az egész szegedi dolgozó közvéle-

mény nevében és érdekében kérjük, 
vagy inkább talán követeljük, sürgő-
sen vessenek véget a feketézők örö-
mének azzal, hogy a feloszlatott gaz-
dasági rendőrség helyett szervezze-
nek egy még erősebb testületet. An-
nái is inkább szükséges ez, mert a 
város széltében-hosszában különböző 
célzatos pletykákat terjesztenek a fel-
oszlatással kapcsolatban. Mi tudjuk, 
hogy ezek a fecsegések nélkülöznek 
minden reáüs alapot, döntően megcá-
folni azonban csak egyfélekép le-
het, az eddiginél kíméletlenebb har-
col foivtatni a feketézők minden faj-
tája ellen. Még azokkal szemben is 
drasztikus fellépésre van szükség, 
akik nem a »Kctting« sarki »kis« 
feketézők közé tartoznak. De a meg-
torpanás látszatát, határozott, bátor 
fellépést mut,ásson a rendőrség és ak-
kor megfordul a kocka, a feketézőik 
fognak sirni, a végén nevetők pedig 
a dolgozók lesznek a rendőrséggel 
együtt. 

Az értelmiség: a munkásságért 
A Magyar Kommunista Párt rendezésében sorozatos művészeti események szinhelye 
lesz a Széchenyi-tér. Az első előadás fontos 14 én, pénteken este S órakor 

„Muzsikáié tipáU esi" 
címmel a Szegedi Nemzeti Szinház művészegyüttesének és zenekarának közreműkö-
désével. A cél a fizikai dolgozók kulturális szórakoztatása. A* előadás díjtalan 

Éhségveszély! 
Kiskundorozsma éhező, nyomorgó nincstelenjei 

munkát és kenyeret követelnek 

(Szeged, junius 12) Kiskundorozsma 
nagyközség Szeged közvetlen közelé-
ben terűi el. Látszólag pontosan ha-
sonlít a többi csongrádmegyei falu-
hoz. Aki közelebbről ismeri a társa-
dalmi rétegeződését Dorozsmának, az 
tudja, hogy talán még országos vi-
szonylatban is egyedül álló problé-
mával állunk szemben. Már a háború 
előtti időszakban feltűnő volt az ag-
rár lakosság túlnépesedése. A föld-
reformmai nem sikerült megoldani 
ezi a su'vos kérdést, kevés földet 
osztottak ki a hátárban, sok nincs-
telen maradt. Más években ahogy ki-
tavaszodott, a község jórésze elment 
más vidékre kubikolni, a mezőgazda-
ságba napszámba, vagy más alkalmi 
munkát vállaltak. Idén a munkalehe-
tőségek összeszűkültek, arra még gon-
dolni sem lehet, hogy az ország má-
sik felében tudnának kenyérkereseti 
tehetőséget találni. Nagy megköny-
nyebbü'ést jelentene a községnek, ha 
sikerülne a 250 családnak, akik átte-
tepülésre jelentkeztek, uj otthonuk-
ba a Dunántuira térni. A dorozsmai 
nincstelenek nagy nyomorúsága bon-
takozott ki azon a gyűlésen, amelyet 
a földmunkás szakszervezet helyi cso-
portja rendezett kedden délelőtt a 
kultúrházban. Négv-ötszáz főnyi mun 
kané'küli, éhező tömeg jelent meg, 
hogy feltárják szinte kilátástalan 
nemzetüket. A vezetőség meghívá-
sára részt vett a gvüiésen Komócsin 
Zoltán elvtárs, az MKP nagvszegedi 
pártbizottságának titkár helyettese is. 

Az elnöki megnyitó után elkesere-
dett panaszáradat indult meg. A ron-
gyos ruháju, éhségtői nyúlt arcú, be-
esett szemű emberek szájából ömlik 
a panasz és alig lehet megakadályoz-
ni, hogy ne fajuljon egy.tlen, félel-
metes bosszút, ha máskép .íem, erő-
szakkal elégtételt k ö v t 15 orkánná. 
Nincs kenyér, nincs krumpli, hóna-
pok óta nem kaptak egy deka olajat 
sem. Hét-kilenc-tizenegy családos 
apák, hadisegélyes és özvegy anyák 
s/óialnak fel. Hónapok óta egv filtert 
sem kerestek, pótolhatatlan ruhada-
rabjaikat élték fel, még a kenyeret 
sem tudják kiváltaid. Nem könyör-
adományt, vagy ingyen levest kérnek, 
hanem munkát akarnak, s igy kenyér 
hez jutni. Sürgősen munkaalkalomra 
van szükség, mert nem bírják már a 
sző teljes értelmében, az éhség gyötr! 
őket. Ha nem lesz munka, nem lesz 
kenyér, végső kétségbeesésükben ki-
törnek és akkor senki sem tudhatja 
mi fog történni. Az elkeseredést fo-

• ko/za, hogy a nagy munkanélküliség 
közepette internált svábokat és SS 
legényeket foglalkoztatnak a gazdák 
Egyiknek, "másiknak akad alkalmi 
munka, de olyan feltételeket szabnak 

a nagy gazdák, hogy az egyenlő az 
Ingyen dolgozással. Vannak raegkapá-
latlan kukoricaföldek, de a tulajdo-
nosai'- ingvenért kívánnák a mun-
kát. Megkívánják, hogy koszt nélkül 
20 milliárdért dolgozzanak egy hétig 
Ebbői az össszenből még a kenyeret 
"em tudják kiváltani Ha ilyen felté-
telek mellett n«m vállalnak munkát 
könnyen munkakerülőknek nélvegzik 
őket. A panaszok, kívánságok és kö-
"vet°'ések elhangzása után Komócsin 
elvtárs vezetésével 20 tagu küldött-
ség kereste fei a községi elöljárósá-
got. hogv e'őadják a panaszokat és 
orvoslást, segítséget kérjenek. 

A községházán a főjegyző, a fő-
bíró és a közellátási jegvző fogadták 
a küldöttséget A panaszok előadása 
után megbeszélték azokat a lehető-
ségeket, amelyeknek a segítségévei 
'ehet n hatókon envhitent. 

A küldöttség beszámolóját azzal 
"ették tudomásul, hogv jöjien?k a 
tettek, de nagyon sürgősen, mert van 
owan ember is, aki három nap óta 
egv falatot sem evett. Nagy bizako-
dással fogadták, hogv iunius 13-án, 
eriitörf.ököo "Vombácz Imre nemzet-
gyűlési képviselő elvtárs az áttele-
pülni szándékozók egy mpgbizottiá-
vai Budapestre utazik az áttelepülés 
sürgetéséra. Az éhező, nyomorgó tö-
mege1- a Mag-a" Vnn i rankta Párttól 
váriák a seeitséget éhség-csatájuk 
győzelmes megvívásához. 

— Vasárnap megnyílik a városi 
strandfürdíí. Komáromi elvtárstól, a 
köztisztasági üzem igazgatójától ér-
tesülünk, ezen a héten vasárnap elő-
reláthatólag megnyílik a partfürdő. A 
városi strand jegveit ugy szabják 
meg, hogy a munkástömegek minden 
"ehézség nélkül igénvbevehessék. * 
fürdőiegy ára, ami közöskabm hasz-
nálatára jogosít, mindenkor egvelő 
lesz a gőzfürdő néofürdőjegv árávni. 
Aki kü'öd kabint akar, az a fürdőjegy 
mellé köteles megváltani a kábin-
jegyet is a fürdöjegy háromszorosá-
ért 

— Kivégzik Buszkay-Raazenbergert 
A magyar köztársasá" emöke Rusz-
kay-Ranzenberger Jenő és Gaál Csa-
ba golyó általi halálbüntetése és Szo-
koücs Ferenc i-eretlegénv kötél ál-
tali halálbüntetése végrehajtásának 
szabadfpiyást engedett. A halálos íté-
leteket még ezen a héten végrehajt-
ják. 

— Gázotfls. özv. CSuri Antalné 88 
éves diomaszéki lakost szerdáni délelőtt 
a domaszéki országúton ismeretlen te-
herautó elgázolta. Az özvegyasszony 
fején és lábán súlyosan megsérült, de 
nem életveszélyes .állapotban szállítot-
tál! a szegedi közkórházba 

— RObbar.tas a Boszorkányszigeien. 

a honvédség műszaki' alakulatai pénte-
ken. 14-én délelőtt 10 órakor a Boszor-
kányság? len robbantásokat végeznek! 
A honvéd kiegészítő parancsnokság fel-
hívja tehát a könnyéken lakók figyel-
mét!, hogy ablakaikat ezen a naoon 10 
—12 óráig saját érdekükben tartsák 
nyitva 

— Budapesten tárgyaljak a k u nn ta . 
aarasi gyükrsoK iigyét. Hétfőn kerül-
nek Budapesten a népbiróság elé a 
kuomadarasi pogrom felbujtói és 
gyilkosai. 

— A opphlrőság igazolt egy 'par« 
gyakorlásától eltiltott kereskedőt- A 
népbiróság Rénás-tnnácsa szerdán 
igazolási fellebbezéssel foglalkozott. 
Faragó László szegedi t=-xtilkereske-
dőt a szegedi igazolóbizottság ipará-
nak gvakor'ásótól eltiltott. Az ügy 
fellebbezés folvtán került a nénbiró-
ság elé és az elhangzott tanúvallomá-
sok alapján Faragót feddéssel iga-
zolták. 

— veszélyes téveaes. Király István 
62 éves halástv.ai földműves tévedés-
hői lugkövet ivott. Súlyos, de nem 
életveszélyes állapotban a szegedi 
közkórházha szállították 

— Hauptmann megnait. Gerhardt 
Hnuotmann. a világhírű német re-
gén"- és drámaíró kedden 84 éves 
korában meghalt. 

— Elitélték a Hullám-"tcoi tótotva-
jokat- Megírtuk, hogy Rozsnyai Ist-
ván, Ká"ai Zoltán, Ktts Tstván és ifjú 

f 'Nag" Oá-roár szegedi Hullám-utcai la-
kosok két lovat elloptak Hambaíkő 
Ferenctől, egv fatelepről pedig segéd-
motort (pntak e'. A szegedi törvény-
szék Rozsiiyait 2 évi börtönre. Kállait 
4 évi tfíu Nagv Gáspárt 7 hónapi. 
Kí"s Istvánt pedig 6 hónapi börtönre 

" itéite. 

— A oépUgvészségre kísértek egy 
főhadnagyot Rajkó Gvuia hivatásos 
főbadnagv annak ideién a szabadkai 
élelmezési raktár parancsnokaként el-
tűrte, hogv keret'egényeí az oda be-
osztott munkaszolgálatosokkal ke-
gyetlenkedjenek. Hivatali hatalmánál 
fogva pedig ezt ioga lett volna meg-
akadályozni. A szegedi népügyészsé-
gen dr Bite Ferenc néoügvész szer-
dán hallgatta ki, maid előzetes letar-
tóztatásba helyezte és rövidesen efké-
sziti el'ene a vádiratot 

— ElnaunttSK a Gestapo !;Iat?ieK» 
besúgójának tárgyalását. A népbiró-
ság Csaba-tanácsa szerdán foglalkozott 
a háborús és népei lenes bűnökkel vá-
dolt Krizsán Illés kisteleki hentesmes-
ter ügyével. Krizsán állítólag Kistele-
ken a Gestaoo besúgója volit. Mivel a 
kihallgatott tanuk vallomásaiból a vád 
még nem volt bebizonyított. a népbiró-
ság ujaibb tanuk megidéz és ét rendelte 
el s a tárgyalást Aimnnií j 

— ismét letartóztatták Vén orvos 
ezredeit. Dr. Vén'Ferenc orvos-ezre-
dest, a szegedi 5. hadtest, majd 5. 
honvédkerü'et orvosát április vévén-
bejeipetés alapján a szegedi nép-
üg"éS7Ségre kisérték, de adatok hiá-
nyában szabadlábra engedték. Most 
egv amerikai fogtógbói hazaérkezett 
orvostói ujabb bejelentés érkezett és 
ennek alapján Ismét a szegedi t-éo-
ügvészséprp kisérték. Dr. Vén Ferenc 
tagia vo't a fasiszta tevékenységéről 
ismert MONE-nak. Ezenkívül azzai 
vádoüák, boa" hivatali működése So-
rán fasisztoharát magatartást tanu-
sitott. Szerdán délelőtt dr. Rit? Fe-
renc néniig"ész halleatta ki és előze-
tes letartőzta'ásha helyezte. Amennvi-
hen to"ább' tanukra oem Dsz szuk-
áé" még e héten a vádiratot is elké-
szíti ellene. 

— Rulvos n§zzv-UntetéS9"t sultot' 
szappanreltegrtők. Az uzsorabiróság 
szerdán foglalkozott Dudás Sándor 
szegedi droguista és sógora Nag.-
7=igmondnnk ttg"évn|. Mintegy két 
hónania a gazdasági rendőrsség Du-
dás Sándor üzletében lefoglalt 5 má-
zsa szappant, mert azt k>"ontók a 
közforgalomból. Dudás azzal védeke-
zett, hogv az 5sz folyamán vásárolt 
30 máraa szappant me'vból huszonöt 
mázsát ei is adott, a fennmaradó 5 
mázsát, pedig sógorának adta át. aki 
eladott romhátóból kapott pénzt igv 
kívánta befektetni, hogv az infláció 
következtéhen ei ne értékteiepedien 
Az uzsorabiróság Dudás Sándort 2 
millió adópengő megfizetésére, sógo-
rát Nagv Zsigmondot pedig 1 millió 
adópengő megfizetésére kötelezte. 
Mindketten fellebbeztek. Az itélet nem 
jogerős. A lefoglalt 5 mázsa szappan 
elkobzását elrendelték. 

— A* Uiságiróotthon hírei. Az Uj-
-ágirőotihon értesíti t. tagiait. hogv az 
Otthon hríyiaéeei — a társalgók, az ol-
vasóterem, a hüs terrasz — mindennap 
d'lután 2 órától este 8 orárt rendelke-
zésre állanék. — A Szegedi Ujságirók és 
Miivészek Otthonának választmánya 14-én 
délután fél 7 órakor ülést tart' ' 


