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B r S g t e n i t é l l bíróság életfogytiglani fegyházra 
Ítélte a húsvéti halálos szurkálni 

A törvényszék esküdtszéki 
terme zsúfolásig megtelt csü-
törtök délelőtt Repkó János 
slatáriális tárgyalására. A 20 
esztendős vézna fiatalember 
sápadtan, erőtlenül foglalta ei 

derült, hogy nem is olyan 
ügyefogyott a vádlott, mini 
ahogy mutatja. Ketten udva-
roltak Gácsér Ilonának a jót 
megtermett, 80 kilós Gyurit-
za Pállal. A leány Gyuritza 

helyét a vádlottak padján, udvarlását fogadta sziveseb-
őrei között. Gyenge legénybe- ben. Legutóbb egy szatymazi 
nyomását kelti. I bálát Ss Gyuritzával táncolt 

A főtárgyaláson azután ki-! végig és Repltó értésére ad-
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be ke!I jelenteni minden részvényt 

A Hivatalos Lap csütörtöki j Lis 30-ig fecll megtenni a PK 
szánta közli a kormány ren-; értékpapír osztályának Buda-
deleiét arról, hogy a Magyar- pest. Nádor-utca 25. A beje-
országon székhellyel bíró rész-' íenlésröl a PK díjmentes ta-
vénylársaságok által klbocsáj- nusitványt ad. A bejelenlése-
lolt részvényeket tulajdoné- ket bizalmasan kell kezelni 
saik. illetve őrzőik* bejelenteni és azokat a PK csak a pénz-
köielesek. A bejelenlést ápri- ftgyminiszterrel közölheti. 
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Útnak indították Szegeden az első 
latasi vándorkönyviárakat 

A liároméves terv nemcsak 
mezőgazdasági, dö kulturális vo-
nalon is fokozott mértékben 
tartja szem előtt a dolgozók 
jérdókejl. Kulturális programjá-
nak egyik legfontosabb része n 
(falusi vándörkönyvlárak felállí-
tása. Erek két célt szolgálnak: 
la tanyai, falusi népet megismer-
tetik a legjobb irodalmi alkotá-
sokkal, másrészt lehetővé válik 
n régi, selejtes müvekből álló, 
idejéluralt kőnyvlárak megszün-
tetése, illetve felfrissítése. 

Szegedre a napokban megér-
kezett az első ilyen szállítmány. 
Egy-ejfv vándort ünyvtár anyaga 
egyelőre 50 könyvből áll, de 
további friildteméiivek ils várha-
tók. IIven 50—50" kötetes ván-
Oorkönyvtárt küldtek k i Szeged-
ről Köszkére, Ecisísközpontra és 
a Zöldfáslskoláhor. Ezeken n 
helyeken körülbelül egy hóna-

pig marad h könyvtár, dte nz 
érdeklődésnek megfelelően eset-
leg tovább Is oit tarthatják. 
Amennyiben mód lesz rá, utána 
ujabb szállítmányt kapnak. Az 
érkezett könyvek anyaga két 
nagy csoportra oszlik: szépiro-
dalomra és isméretlerjcsziő mü-
vekre. A szépirodalmi részben 
a legnagyobb magyar és kül-
földi irók névéit "olvashatjuk, 
igy például Petőfi Arany, Ady, 
Mikszáth, Móricz, Tömörkény, 
Tamási, Kassák, Szabó Pál mun-
káit, u külföldieknél li többi 
között Csehov, Dosztojevszkij, 
Fagyejev, Gorkij és a többi 
nagy orosz klasszikusok, ezen-
kívül AndILcs IVD, az ismert ju-
goszláv író, továbbá Victor Hugó, 
Dickens müveit. Az ismeretter-
jesztő könyvek mezőgazdasági, 
szociográfiai, társadalompolitikai 
és művészeti munkák. 

C s a l t , A l k k a s z t o t t 

Lenyelte a nyugtát a Körmönfont lókupec 
A múlt év júniusában két 

gazda lovat haj tolt a sző regi 
vásárra. Lovaik azonban nem 
kellek el és dólgavégezetlenül 
mentek hazafelé. Útközben az 
0gyik kocsmánál két cigánnyal 
találkoztak, akik alkudozni 
(kezdtek a lovakra. Meg is egyez-
ték a gazdákkal, az egyiktől 
13100 forintért, a másiktól 4500 
forintért vélték meg a lovat. 
Mikor azonban fizetésre került 
la sor, a két lókupec cigány ki-
jelentette, hogy pillanatnyilag 
nincs náluk elég pénz, de az 
egyik lóért rögtön lefizettek: 
11000, a másikért 1500 forintot 
azzal, hogy a különbözetet el-
küldik a gazdáknak, azok pedig 
elküldik a két lóról szóló járlat-
Levelet. A cigányok megadták a 
címüket és Nagy István, illetve 

Mihály Antal néven igazolták 
magukat. Kis idő múlva a gaz-
diák elküldték postán a járlat-
leveleket, azonban visszakapták 
azzal, hogy a címzett ismeret-
ien. Ez év" április 3-án az egyik 
megkárosított gazda felismerte 
Nagy Istvánt, akit rögtön át-
adott n rendőrségnek. JKihallga 
tása során kiderült, hogy valódi 
neve Kovács Lajos. Találtak 
nála egy 'lóvásárlásról szóló 
nyugtát, ami valószínűleg ha-
sonló kétes üzleti>öl származott, 
ezt azonban Kovács Lajos egy 
óvatlan pillanatban lenyelte. Ta-
gadta azt, hogy valaha is látta 
a megkárosított gazdát és társát 
sem volt hajlandó megnevezni. 
A rendőrség átadta az ügyész-
ségnek. 

ta, hogy nem fogadja szíve-
sen a közeledését. 

Húsvét hétfőjén nyilt alka-
lom a bosszúra. A legények, 
falusi szokás szerint csopor-
tosan indultak el locsolkodüi. 
A két vetélytárs egyidőben 
tartózkodott Illés Vendel há-
zában, ahol az ittas Repkó 
belekötött Gyuritgába. A han-
goskodó1 vendégeket a házi-
gazda vasvillával zavarta ki 
házából. Repkó előbb ért ki 
az útra és magasra tartott 
bicskával várta Gyufritzát. 
Ahogy a vetélytárs kiért, Rep-
kó szávenszurta és sorsára 
hagyta. Utána még vagy tíz 
percig hangoskodott a holt-
test mellett és hangoztatta, 
mindenki igy jár, aki* beleköt. 

Dr. Csapó ödön állam-
ügyész példás büntetést kért, 
hogy a halálos kimenetelű fa-
lusi virtusködások elejét ve-
gyék. 

A rögtönitélő bíróság szán-
dékos emberölés bűntettében 
mondta ki Repkót bűnösnek 
és életfogytiglani fegyházra 
ítélte. 

Párihirek 

An MKP Belváros II. és a 
Szociáldemokrata Párt Belváros 
I. szervezetének ifjúsága 13-án, 
kedden este 6 órakor Kárász-
utca 6. szám a.att SzIT alakuló 
gyűlést tart, amelyre az érde-
kelteket jnoghivja a vezetőség. 

A Magyar Kommunista Párt, 
a 48-as Ifjúsági Kör ós a Volt 
Hadifoglyok Bajtársi Szövetsége 
móravarosi szervezetei a görög 
szabaoságharcosok javára mű-
soros táncos estet rendez szom-
baton este 8 órai kezdettel a 
móravárosi népházban (Kálvá-
ria-tér). Műsor megváltása kö-
telező. 

Móravárosi pírtb'zalmiak "és 
f&liijásők ma este 6 órára a 
párth izran jelenjenek meg. 
Megjelenés kötelező. 

A MUNKÁSUJITÓK A TER-

MELÉS LEGJOBB HAR 

COSAI! 

Kiskereskedő Hirek 

Sport 

Szegedi Honvéd!—Pécsi Honvéd 
16:0 (5:0) 

A tegnap lejátszott iHonvéd-
Kupa* mérkőzésen n szegedi 
csapat lehengerelte ti gyenge 
pécsieket. Góllövők: Rud'as (9), 
Hajabács (3), Papp, Fodor, Ki-
rály és öngól. 

EMOSz SzIT—Gyula 
visszavágó mérkőzés 

Az EMOSz SzIT fiatal ököl- kedö ~ feltétlen jeten tegyen. 

Pénteken, 9-én diélután 5 óra-
kor rövid1- és divatáru szakosz-
tályi ülés a Sziéchenyi-téri szék-
házban. i 

Pénteken, április 9-én diélután 
4 órakor a piaci zöldség, gyü-
mölcs és tej termékáru sok gyű-
lést tartanák Lechner-tér 6. 
szám alatt. 

Pénteken, 9-én délelőtt 9 óra-
kor piaci textil, rövidj kötött, 
bazár és kdszfehérnemüsök 
szakosztályi ütést tartanak a 
Lechner-téri székházban. 

Pénteken. 9-én délután 6 óra-
kor a textilkereskedők szakosz-
tályi ülést tartanák a Széchenyi-
téri szókházban. 

Vasárnap, április 11-én dél-
előtt 11 órakor a Tisza-szálló 
nagytermében kiskereskedő-
nagygyűlés. Minden kiskeres-

vívógárdája vasárnap érdemte-
len vereséget szenvedett Gyu-
lán. szakszervezeti ökölvívó-
kat füti a revansvágy, ezért áp-
rilis 18-ára meghívták a gyu-
laiakat visszavágó mérkőzésre. 

Változás a S/egeil csatársorában 

A Szeged AK ETO elleni csa-
patát a ma esti szakosztályi 
ülésen jelölik ki. A csatársor 
összeálLitásában változások vár-
hatók. 

TEKE 

A VAOSz kitűnő női tekecsa-
patát benevezték az NB I-be. 

Gázgyár—Barátság 8230:2917. 

Utána egy tálételes közebéd1 a 
'Hungáriában. Egy teríték ára 
7 forint. Jelentkezni lehet a 
szakosztály elnökénél és az ér-
dekképviselet irodájában. 

A TEKOSz kiküldöttei április 
10-én, szomcaton délután 6 éfai 
kezdettel a kereskedelmi és 
iparkamara közgyűlési termé-
ben a textilkiskereskedőkkei ér-
tekezletet tartanak, ahol a textil 
szakma aktuális kérdéseit ismer-
tetik és a TEKOSz szegedi cso-
portját alakítják meg. Az ér-
dekképviselet fejkéri a textil-
kiskereskedőket, hogy ezen az 
értekezleten teljes számban je-
lenjenek meg. 

W K P . Belváros I I . szervezete 
Kárász-alca 6. az. alatt izombafon eila 8 órai 

kezdettel 

í á n c e s f e í 
rendez. Mindenhit szeretettel vár a vezetőség. 

Tánc Bit Hé Jó zene 

Szattaexeevexeíé Hirek 
A SZŰCSIT, unkások április 9-én, 

pénteken dé-után 5 órakor tag-
gyűlési tartanak a szakszerve-
zeti székházban. 

A Bőripari üzemek üzfembi-
zoUsági és bizalmi tagjai ré-
szére a bőripari szakszervezet 
taggyűlést tart április 10-én, 
szombaton délután 5 órakor a 
szakszervezeti székházban. 

A Pedagógusok SzakszervfazetjO 
április 10-én. szombaton diélután 
4 órakor taggvülést tart a szak-
szervezeti székházban. (Kálvá-
ria-utca 10.) 

A szállítómunkások április 
11-én, vasárnap délelőtt 9 óm-
kor taggyűlést tartanak a szak-
szervezeti székházban. 

A Gépjárművezetők SzalcsZfer-
vezete április 11-én, vasárnap 
délelőtt 10 órakor taggyűlési 
tart (X szakszervezeti székház-
ban. 

AZ Élelmezési Munkások Szak-
szervezete április 11-én, vasár-
nap délelőtt 10 órakor rend-
kívüli taggyűlést lart a szak-
szervezeti székházban. 

Rádió 

ALLANDÓ MŰSORSZÁMOK! 

BUDAPEST I. 0.30: Falurtb 
dió. 6.45: Reggeli Koma. 7.00: 
Hírek, műsorismertetés. 7.20: 
Az áttelepítési kormánybtetossáB 
közleményei. 10.00: Hirek. 12: 
Harangszó, hirek. 14.00: Hirek. 
15.15: Rádióiskola. 15.55: Mű-
sorismertetés. 17.00: Hirek. 20: 
Hirek sporthírek. 21.50: Hirek 
és krónika orosz nyelven. 22.00: 
Ilirek, mit hallunk hoinan? 0.10 
Hírek és krónika angolul. — 
0.20: Hirek és krónika fran-
ciául. 

BUDAPEST II . 18.00: HtrtíkL 
21.00: Hirek. 

Péntek, áprllte 0. 

BUDAPEST I. 7.20: Reggeli 
zene. 8.00: Esős vasárnap Nagy-
szénáson. 8.15: Muzsikáló Orosz-
ország. 12.15: Operarészletek. 
12.45: Regüly Antal szibériai 
utazása. 13.00: A MÁV Szimfo-
nikusok zenekara. 14.10: Ko-
runk zenéje. 16.00: Könnyű ze-
ne. 16.40: Az orosz jellem. 17.10 
Szakszervezeti tanácsadó. 17.20 
Szakszervezeit hiradó. 17.25: A 
Hadifogoly Hiradó rádióközle-
ményei. 17.45: Sporthíradó. — 
18.01): Énekkar. 18.30: Sziv kül-
di szivnek szívesen. 19.00: Ma-
gyar nóták. 19.45: A Falu''Hang-
ja 20.30: A Rádiózenekar ját-
szik. 22.25: Táncoljunk. 22.45 
Külügyi negyedóra. 23.00: Szim-
fóniától a jazz-ig. 

BUDAPEST II. 17.00: Ötórai 
tea 18.00: A házi-együttes ját-
szik. 19.00: Hangos Híradó. — 
19.30: Kalandozások a zenetör-
ténetben. 20.30: A Rádió sza-
badegyeteme. 21.15: A kíváncsi 
mikrofon. 21.35: Jazzegyüttes. — 
22.20: Orosz zenekari müvek. 

Apróhirdetések 

Dolgozók Színházának műsora: 
Pénteken, 9-én este 7 órakor: Madarász. (K. M. Bérlet.) 
Vasárnap, 11-én este 7 órakor: Pillan'éa'sasszoay. (Bérletsa.) 
A fenti előadásokra igen kedvezményes jegyek kaphatók n 

Délmagyarország kiadóhivatalában. 

Szerdán, 14-én . Bánlf bán. (D. II. 15.) 
Csütörtökön, 15-én: Tanner John házastója. (D. 

i ; i. 16.) ' 
Jegyek kaphatók, bérletei válthatók a Délmögyarország kiadó-

hivatalában. 

A Szegedi Akarni Nemzeti Színház heti mfisora: 

Pénteken, 9-én esle 7-kor:' 

Szombaton, 10-én esle 7-kor: 

Vasárnap, 11-én este 7 órakor: 
Hétfőn, április 12-én: 
Kedden, április 13-án: 

Szerdán, április 14-én: 
Csütörtökön, április 15-én: 

Madarász. K. M. II. 

Tanner John t iánssája. 
Premier. 

PillangékoassaMiy. Bérlsa. 
Madarász. (Bérleiszünet.) 
Tanner John házassága. (A-

hériel.) 
Bánk bán. (D. II. 15.) 
Tanner John házassá,ja. (D. 

I. 16.) 
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MEGBÍZHATÓ jólfőző mindenes 
ajánlkozik. Zerge-utca 27., Alag-
sor 3. 

90-Th-XS-VWKL— 
FRISS vágoltbarDmfi olcsón kap-
ható: Tábor-utca 8., városi adó-
lüvataliai szemben. 
PERZSASZóNYEG sürgősen el-
adó elutazás végett. Érdeklődni 
lehet »Modern« kölcsönkönyv-
tár. Kigyó-utca 1. 
FINOM ebédlő olcsón eladó. — 
Megtekinthető a vágóhídon Ker-
tészéknél. 

3 pár 37-es női cipő, keveset 
használt, olcsón eladó. Petőfi 
Sándor-sugárut 46.. I. em. 
KIFOGÁSTALAN állapotban lé-
vő szép ebédlőbutor jutányosán 
eladó. Megtekinthető délután4-5 
óra közöli Zrinyi-utca 9. 
JÓKAIIBAN lévő fél hálószoba-
bútor sezlonnat olcsón eladó. 
Dugonics-tér 11., I. cm. 10. 
FÉRFI átmeneti kabát, nagyon 
szép, és egy női tavaszi kabát 
jutányosán eladó. Petőfi Sándor-
sugárut 46., I. em. jobb. 

OLCSÓ baromfivásár, zsir, sza-
lonna, füstöllhus és legjobb keJ 

nvér Ungár élelmiszercsarnok, 
Mikszáth Kálmán-utca 1. 
SÉRVKÖTO, haskötő, gumiha-
risnya, lúdtalpbetét, művégta-
gok Orvosi müsaerüzem, Orosz-
lán-utca 6. 

MODEIIN uj kombinált szekrény 
eladó. Érdeklődni lehet Polgár-
utca 26., 10—2-ig. 
ŰLI.ÉSI aranyos (vatódi) ismét 
kapható. Kizárólag Magainál, 
Hungáriával szemben. 

H f O K T AT AS ' " " " "gg 

GÁL Ferencné oki. tanár gyors-
íróiskolája előkészít vizsgákra. 
Főig. eng. 3599/1942. Széchenyi-
tér 15. 

Ü Z Z Z H E 3 E Z Z E 
KÉTSZOBA komfortos, modern, 
Qicsóbérü lakásom- elcserélném 
csaiádi okból. Cim a kiadóban. 
KüLÓNBEJARATU szerény ud-
vari bútorozott szoba fürdőszo-
bahasznáialtal azonnal kiadó. — 
Dugonics-tér l l . á I. em. 3. 
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OSZ haj ellen Duralin. Dudás 
Illatszertár, Széchenyi-tér 2. 
ÉKSZERKÉSZITÉS, javítás, 
arany, ezüst beváltóhely. Bár-
dóczky ékszerkészitő,1 Nagy Je-
nő-utca 3. 

POLOSKAIRTÁST garanCíávai 
végez a Cián vállalat. Káivária-
utca 30. ( . 
PÉNZESTÁRS, maga vezeti az 
üzletet, iparengedélyem van, 
bazár, háztartás. Erd'.: Mikszáth 
Kálmán-utca 5., házfelügyelő. 

Felelős --szerkesztő: 
DR. FERENCZ LASZLO. 

Felelős kiadó: KONCZ LASZLQ. 
Kiadja: 

a HÍRLAPKIADÓ KFT. 
Szerkesztőséig: Jókai-utca 4. 

Felelős szerkeszlői tejefon: 493, 
Szerkesztőségi telefon: 103. 

Nyomdai szerkesztőségi telelőn 
este 8-tól: 673. 

KiadóhivaLal: Kárász-utca 6. 
Telefon: 325. 

A Hírlapkiadó Kft. nyomás®. 


