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Négy Kommunista fialalemfoeri 
fogon cl a rendőrség 

Május l~én vöröszászlót akarlak kitűzni több épületre 

(A Délmagyarország munkatársától-') A sze-
gedi rendőrség hosszas nyomozás után az el-
múlt éjszaka kommunista szervezkedést leple-
zett le. A rendőrség politikai de'.ektivei már ré-
gebbi idő óta figyeltek négy fiatalembert, akik-
ről az volt a feltevés, hogy kommunista szer-
vezkedést folytatnak. A megfigyelés után az 
elmúlt éjszaka őrizetbe vették Tápai József 24 
éves napszámost, Tóth János 27 éves nap-
számost, Gesztéi Mihály 25 éves asztalossegé-
det és Krämer Gyula 28 éves kórházi alkal-

' mazottat, akiknek az volt a legközelebbi cél-
juk, hogy május 1-én a város különböző pont-
jain vörös zászlókat helyezzenek el. A nyo-
mozás tovább folyik. A rendőrség a szervez-
kedésről szombaton délelőtt a következő hiva-
talos közleményt adta ki: 

»A rendőrségnek sikerült egy kommunista 
társaságot lefogni, amelynek az volt a célja, 
hogy a város forgalmasabb helyein, különösen 
a laktanyák közelében, május l-e előtt vörös 
zászlókat tűzzenek ki. A nyomozás folyamán 
a rendőrhatóság letartóztatta Tápai József 24 
éves napszámost, Lehel-ucca 9., Tóth János 27 
éves napszámost, Bárka.ucca 17-, Gesztei Mi-
hály 25 éves asztalossegédet, bodótelepi és 
Krámer Gyula 28 éves kórházi alkalmazottat. 
A házkutatásoknál sikerült két darab vörös 
zászlót, több kommunista iránya könyvet, új-
ságot, röpcédulát és Vörös Segély-bélyeget le-
foglalni. Nevezettek ellen a társadalmi rend 
erőszakos felforgatására irányuló bűntett miatt 
indul meg bűnvádi eljárás.« 

Egységes, átgondolt, tevékeny 
idegenforgalmi programot 

Teljes városi muzeumot, strandfürdői, nagy zenekari, elsőrendű futballcsapatot, 
főbb színházat, szabadiéri előadásokat 

Pásztor József szombaton a következő bead-
ványt intézte dr. Somogyi Szilveszter polgár-
mesterhez: 

Méltóságos Polgármester Ur I 
A pénzügyi bizottság április 21-iki ülésén 

ínformációt adott Polgármester Ur arról, h< 
a légszeszgyári pénzből még rendelkezésre áj 
összeget milyen célokra kívánja felhasználni. 
Sajnos, elsőrendű városi feladataink teljesí-
tésében annyira el vagyunk maradva, hogy 
nemcsak én, hanem bizonyára a város egész 
nyilvánossága méltányolja Polgármester Urat, 
amikor a rendelkezésre álló összeg legnagyobb 
részét kövezésre akarja elkölteni. Tisztelettel 
fel kell hívnom mégis nagybecsű figyelmét, 
hogy ennek a programnak" keresztülvitelével 
Polgármester Ur ugyanolyan egyoldalúságba 
esnék, mint amilyenbe akkor sodródott, — 
megengedem, hogy nagyhorderejű kulturkér-
dés megoldásában való felelősségteljes közre-
működés körül, — amikor a város egész finan-
ciális erejét az egyetem építésére ajánlotta fel 
és kötötte le. 

A kövezésre való kizárólagos specialódás, 

bármennyire fontos is, annyival inkább káros 
lenne, mert minden kornak, igy a mostaninak 
is vannak áramlatai, amelyeket meg kell érez-
ni, észre kell venni, amelyekbe be kell kapcso-
lódni és amelyeknek minden kínálkozó elő-
nyét le kell foglalni, biztosítani és hasznosí-
tani kell a város részére. Ilyen hatalmas áram-
lat, amely a nyugati államokban már évtizedek 
óta hódit, 

az idegenforgalom. 

Azok a nagyszerű kezdeményezések, amelyek 
eróf Klebelsberg Kunó nevéhez fűződnek, ame-
lyeket nagyon sokan kizárólag kulturjellegü-
eknek láttak, amelyek azonban mind hatal-
mas idegenforgalmi tényezők is voltak, — bizo-
nyíték a többi között, hogy az első filléres vo-
natot Szegedre indították és hogy az utolsó év-
tizedek legnagyobb kulturpolitikusának halá-
la óta sajnos sorra megtorpantak. Az idegen-
forgalom érdekében Szegeden semmi sem tör-
ténik és félő, hogy 

az ország második városánál jelenté-
kenyen kisebb és idegenforgalmilag 
kevésbé diszponált városok fogják en-
nek a hozzánk el jutott és most már 
vidéken is terjeszkedő áramlatnak 

minden előnyét learatni. 

Méltóztassék elhinni, velem együtt még igen 
sokan egyre nagyobb aggodalommal nézik 

Szegednek ezt a háltérbe szorulását, 

de mert azon a véleményen vagyunk, hogy a 
helyzeten még mindig lehet gyökeresen és 
gyorsan segíteni, tisztelettel felhívom Polgár-
mester Ur figyelmét arra, hogy a város most 

jvezteti a Petőfi Sándor-sugarutat, javíttat-
ja a Csongrádi-sugárut és a Felsőtiszapart kö-

vezetét, kikövezteti a Mars-teret és hogy ki-
sebb kövezési munkák állandóan vannak. Azt 
a pénzt, amely a Mars-tér kövezésén tul ren-
delkezésre áll, nem lenne szabad tehát köve-
zési munkákra fordítani, de semmi más, most 
föltétlenül másodrendűvé devalválódott intéz-
mény létesítésére sem, hanem olyan intézke-
déseket és intézményeket kellene létesíteni, 
amelyek elmélyítik es megélénkítik a város 
kulturális életet, kulturális életén keresztül 
egész gazdasági életét, tehát jótékonyan hatnak 
közre a kereskedő, a gazda, az iparos forgal 
mának, a munkás munkaalkalmának növelé-
se s igy valamennyi társadalmi osztály sanya-
rú helyzetének megjavítása körül. Szegeden 
aránylag sok tényező van, amely alkalmas 
számottevő idegenforgalom megteremtésére. 

Ezeket a tényezőket azonban mind 
legalább szerény keretek között ki 
kell fejleszteni, egységes terv és pro-
gram szerint, a város kulturális és 
idegenforgalmi éleiének a szolgálatába 

kell állitani. 

'Az Itt elmondott szempontokra való 
tekintettel abból a pénzből, amely a 
Mars-tér kövezésén tul rendelkezésre 
áll: 1. a teljes városi muzeumot kelle-
ne megteremteni; 2. strandfürdőt kel-
lene építeni; 3. gondoskodni kellene 
nagy zenekarról, kiváló futball csapat-
ról, a tervezettnél jelentékenyen jobb 
színházról és közre kellene működni 
annak a mozgalomnak az állandósítása 
körül, amely a szabadtéri előadások 
magyarországi városává Szegedet 

akarja tenni. 

A legkisebb részletre is kiterjedő, elmélyedő 
kultúrpolitika: a legtermékenyebb és legtöbb 
reménnyel kecsegtető idegenforgalmi politika. 
Az állandóan termelő és tevékeny idegenfor-
galmi politika pedig: a legtermékenyebb gaz-
dasági politika. Nem akarom megbántani Pol-
gármester Urat azzal, hogy az itt elmondott in-
tézmények és intézkedések szükségessége és 
sürgőssége mellett további indokokat soroljak 
fel. Röviden mégis rá kell mutatnom arra, 
hogy ugy a környékbeli, mint az országos és a 
külföldi idegenforgalom egyik leghatékonyabb 
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háztartási oikkek és egyéb fémárak nlkkelezését olcsón végzi 

BARNA ENDRE 

kg parkeltheeresztöviasz japonika P 

doboz 114 ktrr-os 

„Crysta!" elsőrendű parkettpaszta r 
doboz  1/i kg-OS „Ciystal" folyékony 

parkettisztitó és fényesít« szer kiváló minőség P 

j i P . „ . « _ ! « különleges finom parkett-

drb „urysiai kocka p 

ch4yVio kg-os parkettléfivesitfi kocka r 

liter nehéz benzin p 

drb parkettkefe n " m,n58égl p 

doboz V* kg-os kádpaszta p 

üveg kályha ezüstözd, hőálló, 50 gr-os P 

drb 00-ás surolókefe magyar gyökér P 

drb szőnyegkefe p 

drb foileflekefe p 

drb bartwiseh O-ás gar. tiszta lóazör P 

drb lábtfirlö 00-ás, (Japán) P 

kg olajfesték prima fehér v. szflrke P 

kg olajfesték (nem különleges síinek) P 
(As olajfestékek dobozok nélkül értendők.) 

kg zománclakk (email) középminőségtt P 

kg borostyánlakk középminfiségtl P 

kg brunolin prima P 

kg buforlakk elsőrendű P 
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Szeged, Tisza Cafos köruí 42. 

eszköze az a muzeum lenne, amely minden 
anyagát át tudná adni a nyilvánosságnak, 
hogy a szegedi strand idegeneknek szabad té-̂  
rí játékok alkalmával és más alkalmakkon 
való idecsőditését és néhánynapos itt-tartóz-| 
kodását nagy mértékben előmozdítaná, hogy| 
a nagy zenekar Szegeden könnyen meg-« 
teremthető, hiszen itt van a honvéd-f 
zenekar, amelynek 70—80 tagu zenen 
karrá való kiegészitése alig jelent szá-( 
mottevő áldozatatot és hogy nagy hangverse-í 
nyekkel, futballmeccsekkel és a messze kör-f 
nyéken is reklamirozható egyes színházi elő-< 
adásokkal az idegenforgalom erősen élénkít-», 
hető. 

20—30 évvel ezelőtt program lett vol-i 
na a rendelkezésre került pénz legna-
gyobb részét kövezésre elkölteni. Ma 
végre az után is nézni kell a városnak, 
hogy miből tudnak polgárai nem 
megélni, hanem legalább annyit ke-
resni, hogy adójukat meg tudják fi-
zetni és ebben a törekvésben jobban 
kiaknázható eszköz, mint az idegen-

forgalom, nem létezik. 

Szegedet nagyon gyakran jelentéktelen!' 
ték el érdemtelenül." Akadt színigazgatónk, 
akinek volt bátorsága azt írni a kultuszmi-i 
niszterhez, hogy Szegeden nincs talaja az ope-
rakultusznak. Nincs város az országban, ahol 
nagyobb és megértőbb közönsége van az ope-f 
raelőadásnak, ha nem a karakószörcsögi köz-< 

l a k a t o s , v a s s z e r k e z e t i 
é s a c é l á r u g y á r 
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