
Péntek, május 10. D É L M A G Y A R Q R S Z A G 

H I R E K 

NAPIREND 
Május 8. 

Nemzeti Szinház: fél 7-kor Válás ulán 

Széchenyi Filmszínház: 4, háromne-
gyed 6 és fél 8-kor: KI u m a ten-
geren. (Amerikai ilm) 

Korzó Mozi: 4, háromnegyed 6, fél 8 
órakor Egy bolond százat csinál. (Ma-
gyar film) 

Belvárosi Mozi: 4, háromnegyed 6 és 
fel 8 órakor: Cioka Panna. (Magyar 
film.) 

Somogyi-könyvtár nyitva 9-től este 7 
óráig. 

Egyetemi könyvtár nyitva 9-tól délután 
4 óráig.. 

Muzeum zárva. 

Szolgála lof gyógyszertárai! 

Nyilassy A. Rómat-körut 22, Bar-

csay Károly Tisza Lajos-körut 32, 

•csu Barna Kálvária-tér 7, Lázár Jenő 

Klébelsberg-tér 4, Leinzinger Pál, Ta-

karéktár-utca 8. 

Elektől Szegedig nem lesznek svábok 
Pénteken Ujszent ívánon foganatos í t j ák a k i te lep í tést 

(Szeged, május 9) A fegyverszüneti fel-
lételekben köteleztük magunkat az ország 
svábtalanitására. Történelmi tény, hogy ha 
zai svábjaink Hitler ötödik hadoszlopához 
tartoztak, akik nemcsak készségesen szol-
gáltattak ki Magyarországról minden ada-
tot, de 1944 március 19-én az ország meg-
szállásánál tevékeny és irányitó szerepet 
játszottak. Mint a fasizmus elöharcosai és 
terjesztői a háborús és népellenes bűnösök 
főlistáján szerepelnek, igy kitelepítéssel 
való megbüntető ük Magvarország árulói-
val szemben enyhének mondható. 

Szeged környékén is nagy számmal 
élnek svábok. Általában a svábok lakta 
községekben az a helyzet, hogy a lakó-
sok 25—30 százaléka sváb, de földbirtok 

- Az 
2120 pengő. 

adópengő május 10-én 

r T. Hirdetőinkhez! 
Közöljük T. Hirdetőinkkel, hogy hirdetési 

díjszabásunk május 4-tól az alábbi : 
Hétköznap apróhirdetés 10 szóig 10,000.000 
Minden további szó 2,000.000 
Vasár és ünnepnap apróh. 10 szóig 20,000.000 
Minden további szó 4,600.000 
Hasábhirdetés mm sora hétköznap 3,000.000 

„ „ vas.ésünn. 6,000.000 

— Időjárás jelenlés. Várható időjárás 
péntek estig: Mérsékelt északi szél, felhő-
átvonulások, helyenként kisebb futóeső, 
erős éjjeli lehűlés, a nappali hőmérséklet 
alig változik. 

— Kézrekerült egy szökött tolvaj. 
Török Mária többszörös szegedi tolvajt a 
rendőrség bünügyi osztálya néhány hete 
őrizé be vette. A tolvaj leány azonban 
megszökött és a rendőrségnek most sike-
rült eredményes nyomozás után Szeged 
környékén ismét letartóztatnia. Kihallga-
tása után átadják államügyészségnek. 

50—60 százaléka volt a kezükön. A svá-
bok kitelepítése tervszerűen folvik. Pén-
'eken Ujszentívánon foganatosítják a ki 
telepifést, ez azt jelenti, hogv Elektől Sze-
gedig nem lesznek többé svábok. Annak 
ellenére, hegy a kiteleoiiőrendelkezés men-
tesítést is ad, a falvakban az őslakók leg-
szívesebben valamgnnyi svábtól megsza-
badulnának. 

Ujszentívánon a kitelepítésre előirány 
zottak száma 194, ezzel szemben 52 kér 
ték a mentesítést. Értesülésünk szerint vé-
gül mintegy 15—20 ember maradhat. A 
demokráciának legszívósabb ellenségei tá 
voznak ezzel az országból és a nemzet 
iegsőtetebb mérgezőitől szabadul meg. 

Napoleon-arannyal, cigarettával, zsírral, liszttel 
üzérkedő spekulánsokat tartóztatott le 

a szegedi gazdasági rendőrség 
(SzEiged, május 9.) A szegedi gaz-

dasági rendőrség az utóbbi napokban 
több nagyszabású üzérkedést leplezett 
ie. A leleplezéselc több hónapi gondos 
megfigyelés eredményei. 

Még május 2_án őrizetbe vették 
Breier István 36 éves budapesti tex-
tilkereskedőt, mart saját autóján hó-
napok óta cigarettával üzérkedett. A 
szegedi feketepiacon beszerzett ciga-
rettát Budapesten hozlta forgalomba. 
A gazdasági rendőrség 42 'ezer cigaret-
tát foglalt le nála), őt magáit pedig át-
adták az államügyészségnek. 

Május 3-án valutaüzérkedés és fegy. 
verrejtegetés címén Herczeg László 
Endre 38 éves és Kállai Frigyes 32 
éves Kárász-utcai ékszerészeket: tar-
tóztatták le, mert engedély nélkül 17 
Napóleon-aranyat és 20 koronás arany-
érmét vásároltak tört aranyért. Ezen-
kívül tulajdonukban levő két enge-
déllynélküM pisztolyt többszöri haté-
sági felszólítás ellenére sem adltiák -be. 
A pisztolyokat elkobozták, az aranyad-
lkat lefoglalták, mindkettőjüket pedig 
iülierháij'ák és büntető eljárást indíta-
nak ellenük. 

Ugyancsak letartóztatták Kisfener 
Mihály Kálvin-téri hentest is és lefogl-
.lalitak nála két mézs® zsirt, valamint 

három mázsa szalonnát. Kiszner üzle-
tében két mázsa zsírt 200 gram arany-
ért akart eladni, annak ellenére, hogy 
kevéssel azelőtt a4 zsir kiszolgálását a 
vevőknek megtagadta. A zsir egy ré-
szét még április végén vette kilónkint 
200 millió pengőért, május 5-én pedig 
220 millió pengőért. Ugyanakkor egy 
kiló zsírért egy gram aranyat kért. Az 
arany ára akkor 550 millió pengő volt, 
a 300 milliós szabedforgalrni árral 
szemben. Kiszner ellen árurejtegietós, 
árdrágítás és valutaüzérkedés címén 
indiltiamalk eljárást. Addig is internál-
ták. 

Csütörtökön Hoffmann János Buis 
páter-utcai terménykereskedőt tartóz-
tatták le, valamint rokonát és alkal-
mazottját, Kroó István, Bajcsy-Zsilin-
szky-uitca 22. szám alatti lakost, to-
vábbá Hampel Ferenc Lajta-utca 8. 
szám allatti tisztviselőnői. Mindannyian 
aranyérti és dollárért nagymennyiségű 
fsketepapriikát, zsirt,, lisztet és 75 ezer 
cigarettát adtiak engedély nélkül. A 
náluk talált élelimszerkészlet lefogla-
lása fol!y(aimaitban van. Kihallgatásuk 
is még folyik a gazdasági rendőrségen. 
Az ügyben további letartóztatások vár-
hatók. 

Pártnap 
a Kisgazdapártban 

A Kisgazdapárti pártnapok kezdenek 
színes foltok lenni Szeged életiben, de 
meg kell mingyárt mondanunk, nem ilyen 
foltokra vágyunk. Szeged dolgozó társa-
dalma valami egészen mást vár a legna-
gyobb demokratikus párt helyi szerveze-
ttől , országos vezetőinek megnyilatkozá-
sai ulán. 

A szerdai pártnapot ugy hirdették, hogy 
„vendégeket szívesen látunk" ennek elle-
nére csak igazoltatás atán engedték be az 
embereket. 

Pfeiffer Zoltán államtitkár tartott e'ö-
adát Előadását többször félbeszakították 
például mikor a földreformról kezdett be-
szélni és nem a legudvariasabb formában 
felszólították, hogy „másról beszéljen*. 
„erről hallottunk már eleget*. Ugy látszik 
ez a téma nem nagyon érdekelte az ott 
egybegyűlt hallgatóságot. Természetesen 
ennél még cifrább közbekiáltások is hang-
zottak el. Területeket követető soviniszta 
jelszavak, továbbá „le a kommunistákkal" 
és hasonló közbekiáltások, ugy, hogv az 
ember azt hitte, hogy nem demokratikus 
párt pártnapján, hanem valami turulista 
gyűlésen vesz részt, valamikor még a „jobb 
időkben*. 

Azt hisszük, hogy azon felül, hogv az 
elhangzott tümeges közbekiáliások kime-
rítik a köztársaság védelméről szóló tőr-
vény paragrafusait, az ott uralkodó lég-
kör semnresetre sem alkalmas arra, hogv 
megteremtse az előfeltételeit egv zavar, 
mentes egvüttmüködésnek helyi viszony-
latban. Ideje volna, hogv a valóban de-
mokratikusan gondolkodó kisgazdák kieb-
rudalják pártiukból a nem odavaU eleme-
ket. Sajnos, ilyenek, mint láttuk elég szép 
számmal akadnak. 

Egy felszólaló nagyobb védelmet kért 
a maguk részére, mert mint mondotta, 
arról a pódiumról már három előadó ke-
rült a Béke-utcába. Mi megmondluk őszin-
tén — mert nem szoktok véka alá rejteni 
a véleményünket — a hailgató'ág soraiból 
is soknak a Béke-utcában volna a helye.. 

— Jobb Ulnl , mint megijedni. A 
szegedi rendőrség bünügvi osztálya fel-
hívja a közönség figvelméf az utóbbi idő-
ben igen elszaporodott kerékpárlopásokra. 
A rendőrség mindent e'követ ugyan a tet-
tesek kéz'ekeritésére. de amellett saját ér-
dekében figyelmezteti a kerékpártula'do-
nosokat. hogy ne hagvják sehol őrizetlenül 
rövid időre sem kerékpárjukat. 

B R I L I Á N S T . A R A N Y A T , E Z Ü S T Ö T 
legmagasabb áron FISCHER ékszerész vásárol — elad. Klauzál-tér 3. 

— Ujabb halálos gázolás. Röszke 
mellett az országúton ismeretlen teherautó 
.nckihajtott egy arra haladó paraszlkocsi-
nak. A kocsit hajtó Derék Etei 16 éves 
r ö3zke i lakos azonnal szörnyethalt. A ren-
dőri nyomozás során megállapították, hogy 
az autózajtól a lovak megbokrosodtak és 
ugy történt a halálos szerencsétlenség. 

— Elmaradnak a nu l l á k ? Illetékes 
tényezők komolyan gondolnak arra, hogy 
aratás után áttérünk az uj állandó pénz-
egységre. Ezt a komoly szándékot igazol iá 
az is, hogy már meg is rendelték az uj 
pénz tervezetét, annak rajzát és kivitele-
zését is. Addig is amig ez megtörténhet, 
elfogadható intézkedésnek látszik a nullák 
elhagyása, ami a gyakorlati életben sok 
helyen már szokásban is van. 

— Első segélynyújtást tanfolyam a 
munkásságnak. Az iparügyi miniszté-
rium nagy súlyt helyez arra. hogy a mun-
kásság a balesetveszély leküzdésére első 
segélynyújtási tanfolyamon képezze ki ma-
gát Éppen ezért az ország minden részé-
ben megszervezi az ipari elsősegélynyuj-
tási tanfolyamokat, amelyekben a mun-
kásságnak, lehetőleg teljes számban kell 
résztvennie. 

— Betörtek a Délmagyarország 
kiadóhivatalába, ismeretlen tettesek 
kedden éjjel felfeszítették a Délmagyar-
ország Kárász utcai kiadóhivatalának ki-
rakatüvegét. A betörők a kirakatban levő 
Szikra-könyvek közül többet elloptak es 
a kirakatot feldúlták. A betörést a kiadó-
hivatal szemelyzete vette észre szerdán 
reggel és azonnal értesítette a rendőrsé-
get. A szegedi rendőrség bünügyi osztálya 
nyomozást indított. 

A Délmagyarország 
teleionszámai: 

Szerkesztőség: 4 9 3 . és 1 0 3 . 
Kiadóhivatal: 325. Kárász-u.6. 

A budapesti ifjúsági szervezetek 
tömegtüntetése a reakció elleni harc 

továbbfolytatásáért 
(Budapest, május 9) Nagybudapest 

ifjúsága a MaDISz, aSzIM, aNISz.aSzjT, 
a Haladó Egyetemi Hallgatók, a haladó 
szellemű cserkészcsapatok munkaközös-
sége nagyszámú küldöttség részvételével 
nagyszabású tömegtüntetést rendezett a 
Nemzeti Muzeum kertjében, ahová az ifjak 
fegyelmezetten, zárt sorokban, zászlókkal, 
zenekarral és feliratos táblákkal vonultak 
kl. A tömegtüntetésen követelték a reakció 
elleni könyörtelen harcot, a reakciós ele-
meknek az Iskolákból való eltávolítását és 
a fasiszta összeesküvők legszigorúbb meg-
büntetését. A nagygyűlésen Nagybudapesi 
ifjúsága hitet tett az ifjúsági egység mel-
lett, követelve, a reakciósok haladéktalan 

eltávolítását. 
A nagybudapesti demokratikus ifjúság 

a nagygyűlés után felvonult Tildy Zo'tán 
kőz'ársasági elnök Andrássy-uti lakása elé 
ahol ünne-elte a köztársasági elnököt. Az 
ifiuság soraiból hat tagu küldöttség men4 

fél az elnökhöz és átnyújtotta az ifjúság 
emlékiratát. Az e'nök rövid beszédben 
megköszönte a ragaszkodás kifejezését. 
Feihivta az ifjúságot őrködjék, hogy a 
nehezen megszerzett szabadságot senki 
többé el ne vehesse, dolgozzék és járuljon 
hozzá a szabto, függetten és uj demo-
kratikus Magvarország felépitésihez. Az 
ifjúság éjenzéssel fogadta az államelnök 
megnyilatkozását. 

A népügyészség letartóztatta 
a soviniszta uszító Thomka tanárt és társát 

(Szeged, május 9) Jetentettük már. hogy 
a Független Kisgazdzpárt április 24 én 
pártnapot tartott, melyen dr. Thomka Pál 
tanár „Megoldhatatlan kérdések a magyar 
béke tükrében" cimen tartott uszitó, sovi-
niszta agitációt. Előadásában szemben 
szállt a demokráciával és védelembe vette 
a háborús főbünösökat. 

Thomka által előkészített hallgatóság 

soraiból azután Rózsa Gyula betetézte 
reakciós kirohanásaival a demokrácia el-
leni izgatást. 

A Kisgazdapárt április 24-iki pártnapja 
hü visszatükrözője volt annak a ténynek, 
mennyire hajtotta végre a szegedi veze-
tőség Nagy Ferenc miniszterelnök párt-
tiszt ogatási akcióját, Ezt a munkát Szege-
den ugylátszik a politikai rendőrségnek 

A Szegedi Általános Munkás Dalárda 

n ó t a d é 1 u t á n t 
rendez 12-én délután fél 7 órai kezdettel az ú j s z e g e d i kultúrházban. 

és a népügyészségnek kell elintézni-e. 
Thomka Pált és Rózsa Gyulát a politikai 
rendőrség őrizetbe vette és átadta a nép-
ügyészségnek. Csütörtökön Thomkát és 
Rózsát dr. Lippai László né'pügyész ki-
hallgatta és elrendelte előzetes letartózta-
tásukat: 

Jó volna ha a Független Kisgazdapárt 
a tisztogatás munkáját nem a hatóságokra 
bizná, mert a rombo'ás a párton belül be-
láthatatlan következményekkel jár nemcsak 
a pártra, hanem magára a demokráciánkra. 

— A kémfnyseptő-kérdén. Le-
velet kaptunk egy Liliom-utcai olva-
sónktól és ebben elpanaszolja, hogy a 
kerületi kéményseprömesternö minden 
hónapban pontosan beszedi az elég nagy-
összegü kéményseprési dijat, de január 
óta semmiféle ellenszolgálta ást ezért 
nem végzett és a kéményekhez hozzá 
sem nyúlt. Ez a mulásztása nem gátolta 
meg abban sem, hogy a dijat legalább 
az elsejei adópengő alapján szedje be, 
hanem, — mint aki jól végezte dolgát 
— a számla kézbesítésekor érvényes 
adópengöt követelte, sőt a forgalmi adót 
is kétszeresen számította fel. A kémény-
seprésnél megtakarított erergiát ugy 
látszik a számolásba fektette és először 
az alapdíj után számította fel a forgalmi 
adót, ma|d azt átszámította adópengöre 
és az adópengő összesége után másod-
szor is beszedte az 5 százalék adót 
Jónak látnánk már, ha a kéményseprő-
mesterek ellen mind több helyről érkező 
panaszokat kivizsgálnák illetékes helyen 
és végre körmükre néznének egyéb téren 
is. Rcmé'jük addig is, amig kémény-
seprő-kérdés véglegesen el nem intéző-
dik, erélyesen kivizsgálják ezeket az ese-
tek és kifüstölik az állásukból a köteles-
ségüket nem teljesítő kéményseprőmes-
tereket. 

x Istentisztelet a zsinagógában pén-
teken este 7 órakor, szombaton reggel 8 
órakor. 


