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H I R E K 

NAPIREND 
Junius 23, 24, 

Nemzeti Szinház 7 órakor: C u m e o . 
Hétfőn szünet. 

Széchenyi Filmszínház: 4, háromne-
evea 6 és fel 8-kor : Cirkusz. Hétfőn: 
Életre halálra. 

Korzó Mozi: 4, háromnegyed 6, fél 8 
(Dakar: Hajnal i Őrjárat. 

Belvárosi Mozi: 4, háromnegyed 6 és 
fel 8 órakor: Vihar ntán. 

Somogyi-könyvtár nyitva 9-tól este 7 
óráig. 

hgyetemi könyvtár nyitva 9-től délután 
4 Oraig. 

Vasárnap zárva. 
Muzeum zárva. 

3ZOLGALATOS GYÓGYSZERTÁRAK 
Apró Jenő Kossuth Lajos-sugárut 

59, Franki József Szent Gyöngy-tér 6. 
Juszt Frigyes Petőfi Sándor-sugárut 
41, Temesváry József Klauzál-tér 9. 

— Aa adó|p«ngfi janin* 23 át, 
1S«MMHMN>0 p«a£&-

V. Előfizetőinkhez t 
Értesítjük t. előfizetőinket, hogy 

országos rendelkezés folytán a napi-
lapok ára Jani na 23-tól példányoa-
kint 1 billió pengő, Juuua 24-tiSl 

Tízévi kényszermunkára ítélték 
második háborús bűnügyében 

Szilágyi volt egyetemi tisztviselőt 
(Szeged, junius 22) A népbiróság 

Kozma-tanácsa Szombaton tárgyalta 
a háborús és népellenes bűnökkel vá-
dolt Szilágyi Sándornak, a szegedi 
egyetem gazdasági hivatal volt tiszt-
viselőjének ügyét. Szilágyit a szegedi 
népbiróság már nem jogerősen el-
ité,te 9 hónapi börtönbüntelésre, eb-
ből 7 hónapot ki is töltött. Ezután a 
vádlottat jogerős ítéletig a népbiró-
ság szabadlábra helyezte. 

A rendőrség politikai osztálya a 
nyomozást tovább folytatta Szilágyi 
ügyében és ujabb terhelő adatok ju-
tottak birtokába. Ezek alapján Szi-
lágyit újra letartóztat ák és most ke-
rült sor az elsőtői teljesen különálló 
oünügy főtárgyalására. 

A vádlott belépett 1939-ben a nyi-

laspártba és ott propaganda tevé-
kenységet fejtett ki. Leveleket irt 
Flala Ferencnek, a nyilaspárt' sajtó-
főnökének és a Donausender magyar 
nyelvű bemondójának. A leveleiben a 
legszélsőségesebb nyüas hangon irt és 
adatokat szo,gáltatot! Szegedi antl" 
fasiszta Személyekről". 

A népbiróság Szilágyit egy rend-
beli háborús és két rendbeli nép-
ellenes bűnben bűnösnek találta és 
ezért tíz évi Kényszermunkára £» po-
litikai Jogainak 10 évre való elvoná-
sára ltéite-

Dr. Pártos Imre népügyész sulyo-
bitásért, dr. Jez«rnlezky Ákos védő 
enyhítésért fellebbezett. Az iratokat 
megküldik a NOT-hoz. 

A kiibekházi kisgazdapárti 
templomi botrányhősök „Kitartás, éljen 

Szálasi"-val köszönnek 
(Szeged, junius 21) A Délmagyaror-1 Iadgálnak. Meddig megy ez még a 

szág sorozatos leleplezései alapján 
köztudomásúvá lett, hogy a tiszán-
túli községekben alapvető bajok van-
nak. A demokrácia még nem öltött 
testet olyan mértékben, ahogy azt a 

jann* 30 lg (zó) terjedő hétre ax nemzeti érdekek megkívánnák 
clőliaeté*! dij 5 billió pengő Napok óta ujabb fasiszta kilengés-

Kérjük t. előfizetőinket, hogy az röl szereztünk tudomást. Annak ide-
előfizetósl dijat legkésőbb hétfőn jén megírtuk, hogv a Kisgazdapárt 
ftzeaaók ki. meri késedelem u»etén 
a mindenkori lappéldányok árát te-
ázunk kénytelenek felszámítani 

—oo»— 

— Időjárás]e'entés. Várható időjá-
rás vasárnap estig: Nyugati, észak-
nyugati szél, többielé, íole-g nyugaton 
eső, zivatar, a hőmérséklet alakulása 
bizonytalan, keleten a meleg valószí-
nűleg még megmarad. 

— Szovjet cgé :z3égügyr Kiá ittas 
l-/.giden. A szovjet egészségügyi ki-
állítás teljes anyagával a közeli na-
pokban Szegedre érkezik. A kiállítás 
Budapesten óriási sikert uratolt és 
annak megtekintése mindenkinek ta-
nulságos. A kiállítás anyagából ki-
tűnik, hogy nogy keleti szomszédunk 
milyen eredményes munkát végzett a 
nép egészsége színvonalának e,neltse 
érdekében. 

— Budapest il újra megszólal. A 
magyar rádió Budapest II adóállo-
mása elkészült és junius 24-én, hét-
főn délután 6 órakor a magyar Him-
nusszal megkezdi adását a 280.9 m. 
hullámhosszon. Budapest I 18.05 ora-
kor közvetíti a Budapest lí adóállo 
uras ünnepélyes megnyitását, utána 
18.30 órakor a posta mérnökei é 
munkásai beszámolnak küzdelmes, de 
eredményes munkájukról, amely lehe-
tővé teszi Budapest II életrekettéséc. 

— A szegedi ipartestület vezetosege 

felkér minden iparostársunkat, hogy 

náhány kübekházi ifjú-ági tagja 
nagypénteken botrányt okozott a tem-
plomban, utána a rendőrséggel erő-
szakoskodtak. Ezért a botrányokozó 
és az erőszakoskodók internálótábor-
ba kerültek. Mióta a kisgazdapárti 
Kovács Mihály a torontáli járás he-
lyettes rendőrkapitánya, aki a Kisgaz-
dapárt tagja, néhányan az internáltak 
közül hazakerültek Kübekházára. A 
községben küiönben sok panasz volt a 
megbüntetett kisgazdapárti ifjak el-
len. Legutóbb két kiszabadult ifjú 
a utcán karlendítéssel átköszöntek a 
túloldalra: »Kitartás! Éljen SzálasiU. 
A közelben három tanú tartózkodott, 
akik egyöntetűen uzt bizonyítják, 
hogy a kisgazdapárti ifjak nyíltan 
ilyen fasiszta propagandát fejtenek 
ki. Ennek ellenére a kisgazdapárti if-
jak még mindig szabadlábon sza-

torontáli járásban? Miért van a de-
mokratikus országnak rendőrsége és 
miért van demokráciát védelmező tör-
vényünk? 

Kovács Mihály ugy is, mint a tó-, 
rontáli járás politikai vezetője és ugy 
is mint a járás helyettes rendőrka-
pitánya az ilyen kihivó szemtelenke-
dések -ellen semmit sem tett. Magától 
értetődő, hogy ott ahol a csendőrök a 
belügyminiszteri rendelkezés ellenére 
szabadlábon szaladgálhatnak, a fa-
siszta propaganda is lehetséges. Ha a 
helyettes járási rendőrkapitány azzal 
védekezne, hogy közegei nem tudják 
megállapítani a bűnösöket, ugy a kö-
vetkező adatokat bocsájtjuk a ren-
delkezésére. Kübekháza község bí-
rája megmondja, kik a fasiszta pro-
pagandisták és ki a® a három tanú, 
aki igazolni tudja nemzet és demokiá-
cia ellenes tevékenykedésüket. 

A makói megyei rendőrkapitány, 
továbbá a belügyminisztérium ügyei-
mét ls felhívjuk arra a viszás hely 
zetre, hogy a »végeken*, hogy kép-
zelik ei a demokráciát és hogy alkal-
mazzák a demokrácia védelméről 
szóló törvényt. 

- Kivégezték Rusztcair es Hubayt 
Szombaton reggel 8 órakor a Markó-
utcai fogház udvarán végrehajtották 
a halálos ítéletet Ruszkai (íRanzen-
berger) Jenőn és Hubay Kálmánon. 

- A Nőszövetség taggyűlése. A Ma-
gyar Nők Demokratikus Szövetsége 
felhívja tagjait, hogy junius 25-én, 
kedden 6 órakor minden körzetből 
feltétlenül jelenjenek meg a Nőszövet-
ség Tisza Lajos-körut 57. szám alatti 
székházában tartandó nagyfontossá-
gú taggyűlésen. 

— Aratási óvólntézkedések a vasút 
melletti földeken. A belügyminiszter 
rendelete értelmében Szeged polgár-
mestere felhívja a gazdák figyelmét, 
hogy a tűzkárok megelőzésére mind-
azok, akiknek földjük vasútvonal mel-
lett terül eí, a vasúthoz legközelebb 
eső részen kezdjék meg az aratást. 
Az aratóknak a tarlót ezeken a helye-
ken azonnal tel keli gereblyézni. A 
kereszteket és boglyákat a vasuti pá-
lyától legalább száz méter távolságra 
szabad csak összerakni, ezenkívül a 
keresztek előtt a vasút felőü oldalon 
10 méterre l-egalább 3 méteres össze-
függő szántást kell végezni. Ha eset-
leg a földterület keskenysége ezt a 
védőszántást nem engedné meg, ak-
kor a kereszteket aratás után azonnal 
el ke|l szállítani. 

x Eljegyzés. Újvári Ibolykát eljegyezte 
Csamango József, szeged. 

— A szegem ipartestület ázattaai 
tályat az alábbi sorrendben fontos 
ügyben sz. o. ülést tartanak. Ruházati 
ipari hétfő délután 6. vegyes faipari 
kedd délután 4. festöipari kedd délután 
5. építőipari kedd délután 6, és hus-
ipari szerdán délután 4 órakor,, Junius 
26-án, szerdán délután 6 óraikor az osz-
szes szakosztályok elnökei ertekezle-
tet tartanak. Az ügy fontosságára való 
tekintettel pontos megjelenést kérünk. 

Egy kisleány füléből lopta ki a 
fülbevalót. Petrovics Rózái szőregi la-
kos Tari Ferencné 4 éves kisleánya 
füléből kilopta a fülbevalót. A rend-
őrség elfogta a tolvaj asszonyt és a 
szegedi államügyészségre kisért'. El-
járást indítanak ellene. 

— Gyorsszámoló tanfolyam kereskr 
dbk é3 iparosoK részére a Kamazban 
A pénzértékromlás következtében 
olyan nagy összegekkel kell számolni, 
hogy már a kereskedők és iparo-
sok is zavarban vannak és panasz-

junlus 29-én tartandó kenyérünnep- k o d n a k a számolási nehézségek miatt. 
, . U. IZ : R. I A CTÓ M N 1 Ó OI NAVIÓRRAÓFRPLR MPFRLZXVDRÍTRK ségre rendezett felvonuláson minél 

nagyobb számban vegyenek részt. 
Gyülekezés az ipartestületben reggel 
7" órakor. Elnökség. 

— Kulturdélutén a hitközségi szék-
ház dísztermében vasárnap délután 4 
órakor gazdag és változatos műsor-
ral. 

— A Nemzeti Parasztpárt a meg-
hirdetett politikai akadémiáját junius 
25-én és 26-án, kedden és szerdán 
délután pontosan fél 7 órai kezdettel 
(olytatju Batihyány-utea 4. sz. alatti 
párthelyiségében. Előadó: 25-én Seres 
.lózsei: A magyar társadalom fejlő-
dése Dózsa Györgyig. 26-án: A ma-
gyar társadalom lejlődése Dózsától 
1848-ig. — Vendégeket szivesen lát-
nak. * 

— Eltűnt egy roKKant férfi. Nagy-
pál László 36 éves Katona-utca 26. sz. 
alatti lakos pénteken délután a Fei-
sővárosl-feketeföldeken volt egy ba-
rátjánál és eltávozása óta nem tud-
nak róla. A rendőrség körözést adott 
kl felderítésére. Az eltűnt férfi ala-
csony növésű, görbe gerincoszlopu. 

— Lekaszálták már a ret-t Dobó 
Balázs Hattyas-sor 35. szám alatti 
földmüvüp földjéről lekaszált egy hold 
heréjének felét szombat reggelre is" 
meretlen tettesek ellopták. — Varasitz 
Istvánná Pilllch Kálmán-utca 23. sz. 
alatti lakos fáskamrájából elloptak 
24 kiscsirkét A rendőrség nyomo-
zást indított 

A számolási nehézségek megkönnyí-
tése céljából a kamara junius 26— 
28-ig délután 4—5 között egyelőre 30 
személy részére gyorsszámoló tanfo-
lyamot rend-ez. A tanfolyam dijtaían, 
érdeklődni és jelentkezni lehet a ka-
marában dr. Tamás Miklós fogalma-
zónál II. ém. 3. sz. Felvétel a jelent-
kezés sorrendjében. A jelentkezés al-
kalmával érdeklődők bővebb útmu-
tatást kapnak. Jelentkezni tehet ju-
nius 24-én és 25-én a hivatalos órák 
alatt. 

— Gyermekoarátko Egyesülete ve-
zetőségi ülést tart junius 25-én dél-
után 6 órakor Tisza Lajos-körut 57. 
I. em. bal. Feltétlen és pontos meg-
jelenést kérünk. 

x Fc . i í v r j A Mezi ga dusagi Szőve:-
kezeu oOzpoin köteiekéöe tartozó keres 
kedök és a Futura bizományosai junius 
26-án szerdán 12 órakor tartandó értekez-
leten okvetlen jelenjenek meg Szegeden a 
Fulura kirendeltség itodájában, Széchenyi-
lér 12. 11. emelet. 

ALLAMI CUKORCSERE! 
1 kg zsirért 1 kg Cakrot cserélünk további 
intézkedésig. Hos ipuo iok Si8r«tkt«el< 

Szeged-Közvágóhid. 

— 30.UUÜ dollár az arvaaiapra. Az 
amerikai magyar segélyakció küldött-
sége látogatást .tett az Amerikában 
tartózkodó Nagy Ferenc miniszter-* 
einöknél. A küldöttség közölte a mi-
niszterelnökkel, hogy az árvaalapra 
eddig befolyt összeget az ügyvezető-
bizottság a segélyakció pénztárából 
30.000 dollárra emelte fei és az alap 
teljes összegét a hazautazó magyar 
miniszterelnök rendelkezésére bocsá-
totta. Az Americain Relief for Hun-
gary bejelentette, hogy több mint 6 
hónap óta sürgeti már Magyarország-
tól az árvagyermekek ellátáséira vo-
natkozó adatokat és most kéri a 
jegyzék haladéktalan elküldését New-
yorkba, hogy a segélyakció a befolyt 
adományokat a legközelebbi hozzá-
tartozókhoz, vagy a gvámszülökhöz 
mielőbb eljuttathassa. 

— Fasiszta propagandát te]tett k« 
a börtönben ^gy Katona. Dányi Jó-
zsef csongrádi kereskedősegéd, mint 
katona szolgált Szegeden és egy al-
kalommal a szegedi orosz parancs-
nokság tagjaira tett becsmérlő kije-
lentést. Ezért két hónapot töltött a 
Béke-utcai fogdában. Kiszabadulása 
után kiderült, hogy a börtönben fa-
siszta propagandát folytatott, és szám-
talan esetben tett demokrácia ellenes 
kijelentéseket. Ezért szombaton a sze-
gedi népügyészségre kisérték. Itt ar. 
Márai Pál népiigyész kihallgatása 
után családi körülményeire való te-
kintettel egyelőre szabadlábra helyez-
te, de hamarosan elkészíti ellene a 
vádiratot. 

— Magántanári képealtes. A kul-
tuszminiszter dr. Falta László egye-
temi tanársegédnek, a szegedi tudo-
mányegyetem orvostudományi karán 
a fülbetegségek kór és gyógytana ci-
mü tárgykörből egyetemi magánta-
nárrá történt képesítését jóváhagyó-
lag tudomásul vette és őt ebben a 
minőségben megerősítette. 

— Tanévzáró Istentisztelet az u] 
zsinagógában vasárnap délelőtt 10 
órakor. 

— A demokrácia ellenségei. A Ma-
gyar Nők Demokratikus Szövetségé-
nek rókuai csoportja a •Felnőttek is-
kolája" cimü előadássorozatának má-
sodik előadását hétfőn délután 6 óra-
kor tartja a Hétvezér-uroai Munkás-
otthonban. Ezúttal Dániel György, a 
Délmagyarország munkatársa »A de-
mokrácia eilenségett cimen tart elő-
adást. 

Ha jól akar szórakozni, 
jöjjön a Bodónéhoz, 
Csongradi-sugárut 6. Zárás 2 órakor. 

Hongulatoa *ene I J ó i ta lok ! 

• v o t f t k e ' k • 

Uj ruhá ja lesz, ha 
ÁRPÁD ruhafestékkel fest 
Központi lerakat: 

Budapest, VI., Gróf Zichy Jenö-u. 35. 

l e r a k a t : 

Budapest, VII., Szövetség-utca 9. sz. 

— Elfogtak egy vagonfosztogaiáv 
Horváth Sándor 22 éves szokolyal 
kőmüvess'-'géd a kiskundorozsmai ál-
lomáson egy lezárt vagont feltört és 
ellopott 160 kito rozsot. A rendőrség 
azonban elfogta és a szegedi állam 
ügyészségre kisérik. A Iqpott rozfl 
teljes -egészében megkerült. 

— Hajsza a nádasban egy kerékpár 
tolvaj után. Pénteken délelőtt az adó-
hivatalnál ismeretlen tettes ellopta 
Sutka Ferenc csengelei lakos kerék-
párját. A rendőrség sikeres nyomo-
zás után kézrekeritette a tolvajt Tóth 
János 22 éves szegedi lakos Személyé-
ben. A tolvaj fiatalember azonban 
bekisérése közben a Rózsa-maioinnái 
levő nádasnál megugrott és a ná-
dasba vette magát. Itt órákhosszat 
tartó hajsza után Papp Lukács és 
Márki Lajos próbarendőröknek sike-
rült kézrekeritenlök, miközben az éles 
nádak sulyosn megsebesítették őket 
A kerékpártolvajt átadják az állam-
ügyészségnek. 

1 teljesen j.kaiban tévó 

igáskocsi eladó. 
Hordképessége 30 p. ára 200 gr tört-
arany. Bővebbet szegedi 

Moak£iiiSntk»«aÍsál, 


