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Bestiális kegyetlenséggel

meggyilkoltak egy 82 éves öfegasszonyt
Egy 19 éves feónyt gysnusitanak a gyilkossággal
Véres tragédia játszódott le
a Londoni-körut 6. számú ház
pincelakáséban
szombaton
a
reggeli órákban. Szegényes kis
lakásban éldegélt a kártyavető
ÖIT. Szász Józsefné, alti a kuruzsláslól se riadt vissza. Egyetlen szobáját csavargók, gyanús
éjszakai alakok bérelték, a 82
éves, töpörödött,magányos anyóka kiszorult a konyhába. Ott
találta meg véroefagyva a levélhordó, aki fellármázta a szomszédokat s értesítette a rendőrséget.
Aporodölt szag terjeng a szellőzetlen Konyhában, a vetetlen
Agyon szegényes cihák, a konyhaasztalon börosüveg némi kis
bormaradvánnyal, szódásüvegek
összevisszasága, ételmaradékok
s az ágv előtt, hatalmas vértócsában hasonfekve az áldozat,
özi. Szász Józsefné. Fején nagy
párna, csupa vér. Mellette hatalmas balta, véresen, piszkosan: borzalmas bűnjel. V bizottság eltávolítja a párnát. Riadtan hőköl vissza mindenki.
Az áldozat feje kettészelve, a
vér méfl lassan szivárog, agyveiConrabok szanaszét, egy hatalmas csa|KÍs a nyakon, rettenete; látvány.
A bizottsággal szállt .ki a törvényszéki orvos is, aki inogátlapotja, hogy az első csapás halálos volt. Az szelte ketté a
tejet, a bestiális gyilkos mégis
tovább vagdalódzolt. Szinte Je-

szelte a kétfelé álló fejet az az
ütés, amit a nyakcsigolyára
mért.
A magányos kis öregasszony
temetésére gyűjtögetett a kártyavetéssel és kuruzslással. Ezt
tudhatta az elvetemült gyilkos,
mert a pénz eltűnt azzal a néhány darab ékszerrel, amit
Szászné az ágyában rejtegetett.
Csak a helyzettel nagyon ismerős követhette cl a rablógyilkosságot. A rendőrség éjt nappallá
tévő nyomoz a bestiális gyilkos
után.
A nyomozás során a gyanú
Schlenger Etet 19 éves leányra
terelődött. A nyomozók ugyanis
tudták, hogy többször járt az
öregasszonynál és egyidedg ott
is lakolt nála. A ház lakó' élni on diák, hogv szombaton délelőtt 10 óra tájban, tehát a
gyilkossá" 'üfipoiil jóban látták
a leányt Szász Józsefnétöl kijönni. Azóta azonban nyomaveszett.
A rendőrség felkér mindenkit,
hogy aki bárhol is látta, azonnal jelentse a bűnügyi osztályorf.
Schlenger Etel 152—153 centiméter magas,
barnaszemü,
geszlenycbarnahaju leány, vastag, húsos ajkakkal, a felsőajka
kissé előreálló. Legutóbb barna
lemherdzsekben látták, szürke
szoknyában, magas talpú fekete cipőben és fején búzakék
rózsás kendővel.

Szegedhez érkezik a jégzajlás,
lebontják
a
pontonhidat
A folyammérnőkség jelentette, iven zajlik a 2—3 centiméteres
hogy távirati köziés szerint a jégár Szegednél. Ez szükségessé
lebontását,
Tisza pénteken Tokajnál
és lelte a pontonhíd
Szoinoknái teljesen, Csongrád- ami szombaton este meg is törnál félszélességűén zajlik. A tént. A gyalog/vözlekedés igy
znjlás szombalon ért Szegedhez. megszakadt, helyette a teherEz azt jelenti, hogy íé 1 szelesség- komivol állítják forgalomba.

JfiNKÚ KONZERV PfcR Szeged, Futcz tábornol:-u 23 színt.
Gvártmáitya!: Izek, jammok, savanyúságok és I6ze<ét(élék
Beszerezhetők
Szeged összes jobb
üzleteiben
Több üzem éa étterem
Telefon t 6-93.

azóilitója.

A r a i igen

méraékeltek.
Teleion : 6 93-

Nemzetgazdaságunk helyzetéről beszéd
Szegeden i n t o s István elvtárs pénzügy
államtitkár
Szombaton a városháza kpz- nyolás mentes termelés folyik
gyülési termét zsufölükig meg- — mondotta Antos elvtárs. —
töltő érdeklődő közönség előtt Iparunk 70 százaiékában megtartott előadást A n t o s ístván szűnt a kapitalista rendszer. A
e 1 v társ, |>énzügyi áilamtit kár hitelszervezet terén is óriási az
»faeuvr e tg:a t • a s"link
helyzcte«előrehaladás. Lényegében azt
címmel, a Magyar Kommunista keli mondanunk, hogy a 'kiskePárt politikai akadémiája kere- reskedelem és kisipar, amely
tében. Pontos, számszerű ada- •100 ezer egzisztenciát számlál,
tokkal vázolta fel gazdasági éle- szintén nem tekinthető a kalünk eddigi útját, eredményeit pitalista
szisztéma
részének,
és rámutatott arru a nagy ered- mert csaknem oiyan mértékben
ményre. hogy gazaasági létünk vesz részt az a réteg saját üzeegyensúlyát meg tudtuk terem- mének fcnntartls'ban, mint azt
teni, amá apban
tükröződik, a paraszttársadalomban i'ljuk,
hogy az idei Költségvetés defi- ahol szintén önálló, üzemszerű
cdtmcnlcs lelt. A nuilt háború termelés folyik. Áltatában terutáni időkre emlékeztetett, amikor » Horthy-korszaknak nyolc melésünk elérte » békesrnvoesztendő keltett a pengő* va/yN nai 70 százalékát és erős ütemaz n I pénz bevezetéséig. I)e- ben haladnak előre a hárommolirár'iáiHi ugyanezt az ered- eves terv nyomán. Gazd'as'gi és
politikai struktúránk végső elbiményt három év alatt érte el,
rál'sánál elmondhatjuk, hogy
Kiielcntette Antos
elvtárs, fejlődésünk túljutott azon a hamindezeket az eredményeket táron, amely a népi demokrápolgári demokráciától elcsak ugy lehetett elérni, liogy ciát
a munkásság, parasztság és a választja.
dolgozó értelmiség sokszor a
— Nem szabad azt hinni —
nélkülözések közepette, is nekifeküdt a munkának. Ennek' so- mondotia végül —, hogv most
rán emlékezett meg a terme- már oiyan jól állunk, ho© a
lésben jelentős szerepet játszó pihenés vagv a lassúbb munka
niiinfcás'gazgalótiról, akik á Ma- ideje jött el. Tovább kell fokozgyar Koinvnuft'sla Párt határo- nunk erőfesz; lésünket, hogy elzóit k "váltsága következtében érhessük a hároméves terv clőtrzlositani tudfoglalták el helyüket és 80 szá- irányzalaT* hogv
évről évre 11 magasabb életzalékukban m'ntlciiiitt kitűnően juk
és elverethessük a
beváltak. Azóta is egvre job- szinvonalat
dolgozó magvar népet olyan jóban beválnak és alakítják ki léti fokra, a.netjei a múltban
népi demokráciánk jellegét ab- sohasem ért el.
ban nz irányoan, h o © a vezető
helyeken is egyre többen szereA hosszít tapssal fogadott előpeljenek a nép fiai közül.
adást az elnöklő dr. S z t o d o l — Ma már mezőgazdaságunk- n i k elvtárs köszönte meg meban tuluyomó nagy részben sa- leg szavakkal, majd több értéját munkán alapuló, kizsákmá- kes hozzászólás hangzott ei.

Sainháa

•Film

H i r e

•Müvésaei

DoSqozók hangversenye
Az MKP tegnap délután rendezte a dolgozók hangversenyét
a Dohánygyár kultúrtermében.
Tavasztvíró kedvünket a szállingózó hópelyhek tréfálják meg,
amikor a hatalmas gyár udvarára lépünk és fázósan sietünk
a han©ersenyre igyekvő munkásság soraiban. Szivünkben hirtelen melegség árad' erre a látványra. Elgondolkozunk. Milyen
nagyot lendített az MKP az idő
kerékén I A hatalmas termet
már majdnem megtöltötte a közönség, kipirult arccal, boldog
várakozásban. F o d ' o r Imre elvtárs közvetlen' bevezető szavai
után megkezdődik' a hangverseny, amelynek közreműködői:
a fiatal hegedűs büszkeségünk,
C s e r f a l v i Eliz. D é n e s Vera, kitűnő csellómüv észnőnk,
operánk népszerű énekművésze,
É r d y Pál és nz igen tehetséges D é n e s Erzsi zongoraművésznő, aki a kíséreteket látja el. Klasszikus és romantikus
szerzők müveit hallottuk ezulán.
természetesen az úgynevezett
népszerűbbeket. A szárnyaló melódiák hatalmukba 'kerítették az
áhítatosan hallgató közönséget
— D é n e s Vera
Schumann:
Álmodozását. Csajkovszkij: Chanson triste-jét játszotta —. Propper: Tarantella-jának
lüktető
ritmusa változtat a hangulaton.

A IIIDEG ENYHÜL
Elénk délkeleti, déli széJ, borult idő. Sok' helye* etd/
délen és nyugaton havazás és köd. A hideg főleg délen
és nyugaton enyhül.
A Tisza ma Szögiednél 390 (55). Vizének
1 fok.
NAPIREND
Vasárnap, február 22.
Nemzeti Színház este 7 órakor: Titanác keringő. (A-bérlet.)
Széchenyi Filmszínház fél 4,
fél 6, fél 8: A levél.
Széchenyi Hiradó Mozi délelőtt fél Í0 órától fél 2 óráig
folytatólagos előadások.
Belvárosi Mozi fél 4, fél 6,
fél 8: A boldogság dala.
Korzó Mozi fél 4, fél 6, fél 8:
Stan és Pan, a két balkezes.
' Muzeum • szépművészeti és ősrégészeti osztály nyitva 9—2-ig.
Egyetemi könyvtár: zárva.
Somogyi könyvtár: zárva.
Szolgálatos gyógyszertárak:
Leinzinger örök.: Horváth M.utca 9; Pósa Balázs: Kálváriautca 17; Dr. Iíotsis J. Endréné:
Földmüves-ulca 17; Selmeczi
Béla: Somo©iteIep IX. u. 489.
— Az iga zságiigy m iníszt ériuni rcpülőhizoltsága Szegeden. Szombat délelőtt Szegedre érkezett dr. Bajor László
miniszteri tanácsos, a népbiróságí ügyosztály vezietője és
dr. Zolnai Kálmán, a börtönügyosztály vezetője, hogy az
egyéni kegyelem alá eső elitéltek sorsa felől döntsön.

Ezulán C s e r f a l v i Eliz vért
pezsdilö Falta: Spanyol táncával
és Rimsky—Kórsak ov: Dongó
repülésével Kápráztatta ot közönségét. A Hubay: Csárda jelenetében már ismerős magyar
dalokat és táncokat élvezhetnék.
É r d y Pál Gounod: Mefisztó
áriájának és egv müdalnak megrázó előadásával és szép hangjának kifejező erejével hódította
— Parlközi vezetőségi iilés.
meg ismét hal Igatóságát. Legnagyobb elismeréssel kell Ír- Az M K P Belváros II. pártnunk D é n e s Erzsiről, aki a szervezet vezetősége, a Szo-i
kíséreteket fölényes muzikalitás- ciáldcmokrala Párt Belváros
sal oldotta meg."
I. szervezet vezetőségével febA dolgozók értékes művészi ruár 23-án este 7 órai kezélményekkel gazdagodlak. Kö- dettel közös vezetőségi ülést
szönet illeti,a Koncert hangver- tart.
senyrendező vállalatot és a ren— A Magyar-Szovjet
Művelődezésért F o d t> r Inire elvtár1
sat, hogy lehetővé tette a mű- dést Társaság február 29-én,
v asárnap délelőtt 10 órakor, havészek szerepeltetését.
Szép volt az elindulás, de tározatképtelenség ereién ugyanszereinők. ha minél löblien és ezen a napon 12 órakor saját
többen részesülnének a komoly "helyiségében évi rendes kuzmuzsika léleknemesitő áldásai- gyülést tart, melyre a tagok felban. Viszontlátásra 26-án a Zc- tétlen megjelenését kérjük.
nekonzervatóriumban meginduló
— Dr. Ivanov'ts Gvörgv elődolgozók hangversenysorozatá- adása az UHág'rnollhonban. A
nak első estjén.
Szegedi Újságírók és Művészek
Dr. Harany" János 01 (honában ma, vasárnap délután 6 órai kezdettel dr. IvaoOo
novits György egyetemi ny. r.
Dolgozók filléres hang- i tanár »Az orvostudomány halaversenye II. a dohánygyár- dása az elmúlt 25 esztendő alatt*
ban Már most felhívjuk a címmel tart előadást. Az elődolgozók figyelmét, hogy a adásra vendégeket is szívesen
múltkorihoz hasonló világvá- látnak.
rosi színvonalú hangverseny— A .Magyar Nők Demoben lesz részük március első kratikus Szövetségének ósonapjaiban. Jegyek már vált- mogyilelepi csoportja február
halók a Délmagyarország ki- 21-én, keddien délután 6 óraadóhivatalában 90 filléres ár- kor taggyűlést tart. A tagok
ban.
pontos megjelenése kötelező.

H onró-Mozl
Telefon: 624
Ma vasárnap, hétfőn és
kedden utoljára pukkadásig nevelheti magát a
legújabb amerikai bohózat vígja lékon!

STAN és PAN
II két balkezes

MlfllU ^
Széchenyi
-

Szeged

filmszínház
Telo'on: 4 9 0

Ma utoljára

Al levél
jl'ósz.: BETTE

DAVIS.

Hétfőtől uj amerikai covv
boyfilm

Fetreng a széksorokban
a közönség a kacagástól
és kukorékol a nevetéstől
Azonkiv ül :
2 színpad" világszám:
VILÁGVÁROSI
ART1STAP ARÁDÉ!
1. Itoodnár és Co, az élő
rongybaba.
2. lionvenos, a hindu világcsoda.

Főszereplők:
CRASH COKRIGAN,
DUSTY KING,
MAX ALIBI.
Azonkívül remek üásérőmüsor.

Előadások: tél 4, fél 6. fél 8.

Előadások: fél 4, léi 6, fél 8.

ÍSeiSelmek
völgye

hömértráfclríe

— Dolgozók iskolája. A
Margit-utcai állami általános
és polgárt leányiskolában a
dolgozók polgári iskolájának
negyedik osztálya
megnyílt.
Azok a férfiak és nők, akiknek a polgárt iskola I I I . osztályáról -szóló előképzettségük megvan, polgári iskolai
tanulmányaikat ebben az iskolában díjmentesen befejezIielik. Ugyanebben az iskolában megnyílik a dolgozók áftalános iskolája is. Azok a.
dolgozó nők és férfiak, akik
a népiskola VI. osztályáról
szóló, v a © ezziel e © e n l ő bér
pesíléssjei rendelkeznek,
aa
általános iskola V — V I — V I I
— V I I I . osztályát másfél év
alatt díjtalanul elvégezhetik
Jelentkezni lehet délelőtfönkjnt az iskola igazgatót Ír**dájában.
— Szövetkezeti tanfolyam
pedagógusok részére. 'A pedagógusok részére rendezendő szövetkezeti tanfolyamra
jelentkezett tanítókat
kérik,
h o © február 23-án, hétfőn
délután 3 órakor az állami
fiukereskedclmi iskola dísztermében, a tanfolyam ünnepélyes megnyitására
jelenikezzenek.
— A rókusl M N D S z rendezésében bélfőn délután 6 órakor a rókusi áll. iskolában
a Népművészeiről tart előadást dr. Bálint Sándor egyetemi tanár. Mindenkit szerelettel várnak.
— KiilUirdélulán a hifköz
ség'nél. Február 22-én, vasárnap este 8 órakor a hitközség dísztermében Dénes Béla dr., az MCSz társelnöke
Palesztináról és a pnleszfina-kérdésről lart
előadást.
Belépés díjtalan.
— Nyolc évi fegyházra Mellék a cigánygyilkos!. Az elmúlt év nyarán vásári cigányok szólalkoztak össze «•©
makói kocsmában, ami álfar
lános verekedéssé fajult. Addig verekedtek, mig holtan
esett össze Diinovics Ferenc.
Többszöri t á r © a l á s ulán a
szegedj törvényszék nem jogerősen nyolcévi
fe©bázra
ítélte ifj. Petrovics Lajos jsomogyitelepi cigányt, akíro a
gyilkosság rábizonvult.
h u g a s z
s i r :

f é s ü l i

x Ismét nálam nyerteik1 598(1
forinlot a 13.232. számú oszlá'ysorsjeggyel. Osvá h Lász!<9
Kelemen-utca 11.
x Tipusélkezés 2.80-ért megindul a Várban, a
Szegedi
Dolgozók Konyhájában. Elője©zéseket feivesz a Szegedi Dolgozók Konyhája, Vár,
Reggel 8—délután 3-ig.
x Angol nyelvtanfolyam haladóknak. Jelentkezés Klauzál gimn. igazg. iroda.
x
Konyhakerti
magvak
szaküzlete Akos magkereskedés Szeged, Kiss-utca.
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Szérhenyi tér 7. Telefon: 6-41
R vidék legnagyobb
gép

import

Iroda-

uállalata.

