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A szegedi Kisgazdapárt 
a koalíció ellen 

A Szegedi Kis Újság május 26-i lap-
példányát méltán nevezhetjük „DéJma-
^yerország-szánmali", annyira kiroeri-
tően foglalkozik lapunknak Pálfy 
György . főispán és Shvoy Kál-
mánt ériintő kitételei veL. Tekintettel 
arra, hogy a Délmagyarországnak nincs 
szándékában „Kis Ujság-számot" ki-
adni, elegendőnek tartjuk annak meg-
állapítását, hogy a maigát „köztisztelet-
ben és szeretetben álló" exponensnek 
nevezett főispán minden durva hangú 
cSíolata ellenére átütjük, hogy igenis 
interveniált a Kisgazdapárt központja 
bárt Shvoy Kálmán érdekében és ezt 
hajlandók vagyunk a Független Kis-
gazdapárt központi vezetőségének egy 
valóban köztiszteletnek és szeretetnek 
örvendő vezetőségi tagjával igazolni 
Ugyanakkor megjegyezzük, hogy Palíy 
György főispán indokolatlanul tiltako-
zik a Shvoy személyét illető közbenjá-
rás „vádja" ellen, mert éppen a Sze-
gedi Kis Újság Dólmagfc-arország-szá-
mában a szegedi Kisgazdapárt vezető-
sége — melynek Pálfy György is tag-
j a — a leghatározottabban kiáll Shvoy 
kegyelmes ur mellé és fennhangon hir-
deti, hogy a Kisgazdapárt szegedi szer-
vezetének szüksége van arra a Shvoy 
Kálmánra, aki Gömbös Gyula pro-
gramjával került a parlamentbe, aki 
Darányi és Imrédy mellett résztvett a 
fasiszta és népellenes •törvényele: meg-
szavazásában s propagálásában. Azt a 
Shvoy Kálmánt védi a szegedi Kis-
gazdapárt vezetősége, aki — mint már 
tavalyi lappéldányunkban idézetekkel 
is igazoltuk — a Szovjet elleni háború 
egyik legelvetemültebb uszitója volt 
Elég volt már abból az ostoba védeke-
zésből is, hogy Shvoy 1939 nyarán lm 
rédyt elhagyva, az éppen olyan hábo-
rús bűnös Bornemisza-csoporthoz csat-
lakozott és az is tény, hogy- Tukats 
volt főispánnal nem azon kaptak össze, 
melyikük a nagyobb demokrata, ha-
nem jó fasiszta szokás szerint a koncon 
verekedtek össze. Rossz szolgálatot 
tesz a szegedi Kisgazdapárt vezetősége 
önmagának, a koalíciónak, a demokrá-
ciának és nemzeti érdekeinknek, ami-
kor azt a Shvoy Kálmánt védi, akit 
már csak a népbirósághál lehet védeni, 
ott is csak a — hivatalból kirendelt 
védőnek. 

A, személyi részből ennyi elég. Aa 
ügy lényege az, hogy a Kisgazdapárt 
vezetősége a Kis Újság május 25-i szá-
mában. amelyben magáénak vallja 
Shvoy Kálmánt — kinyilvánította, hogy 
a koalíciót megbontja. Ezek után fi-
gyelmeztetjük Pálfy főispán és közel-
látási kormánybiztos urat, hogy az 
együttműködésnek ilyen areulcsapésa 
után kénytelen lesz egyedül és pártjá-
val megoldani a felbukkanó problé-
mákat. Az ügy végleges elintézésére pe-
dig a munkáspártok politikai bizottsága 
hivatott. 

Három napig Szegeden tartózkodik 
Keresztury kultuszminiszter 

Felü lv izsgá l ja a z egyetem és a s z í nház vitás kérdése i t — 
Szerdán k iosz t ja a Móra d í j a k a t — Csü tör tökön Magyar Es i 

a Nemzet i S z í nhá zban 

A magyar zsidóság tüntető 
felvonulása Kunmadaras miatt 

(Budapest, május 25.) A kunmada-
rast eseményekkel kapcsolatban Bu-
dapesten a dohány utcai templomban, 
tartott gyászistentisztelet után a tömeg 
tüntető menetben a parlament épülete 
elé vonult, hogy a miniszterelnök elé 
terjessze a magyar zsidóság kívánsá-
gait. A távollevő miniszterelnök he-
lyett Balogh István államtitkár hall-
gatta meg a tömeg kívánságait. A tö-
meg rendkívül izgatottan viselkedett. 
Az egybegyűltek kívánságait. Klór Zol-
tán tolmácsolta. Kérte a kormányt, 
hogy soronkivül léptesse életbe a sta-
táriumot nemcsak a gyilkosságok elkö-
vetőivel, hanem a vérvádak kohóiéival 
szemben is. 

Balogh István államtitkár az el-
hangzott .kérésekre kijelentette, hogy a 
kunmadarasi események elkövetőire és 
ha akadna vakmerő, aki' hasonlókat 
még egyszer megismételne, a statáriá-
üs büntető eljárás érvényesük 
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Vasárnap, hétfőn utoljára 

3 m á k v i r á g : 
Keddtől 

A Metró-gyár újdonsága 

7 szerelmes kislány 
Szőke Szaká l l 

Előadások kezdete: 4, 3/«6 és fél 8-kor 
PénzttniYitá* "i eltadás kerdefé előtt félórával. 

Elővétel délelőtt ll-12-lfi. 

(Szeged, május 25.) A Szegedi Egye-
temi és Főiskolai Hallgatók Szabad-
szerkezetének meghívására szerdán és 
csütörtökön országos diákvezetői érte-
kezlet lesz Szegeden valamennyi ma-
gyar egyetem diákvezetőinek részvéte-
lével. Ebből az alkalomból Szegedre 
érkezik az ifjúság meghívására Ke-
resztury Dezső kultuszminiszter is. 
Szerdán délelőtt az ifjúsággal, valamin1 

az egyetemi tanáccsal folytat megbe-
széléseket, délután fél 4-kor pedig az 
Ady-téri egyetemen tartandó ifjúsági 
nagygyűlésen mond beszédet. Utána 
megtekinti az országban egyedülálló 
zeneóvodát Kollár Pál igazgató vezeté-
sével, 6 órakor pedig rövid ünnepség 
keretében osztja ki az Ujságiróotthon-
ban a Móra-dijakat. Este az állami kol-
légium udvarán tábortűz lesz. Csü-
törtökön délelőtt ismét különböző me g-
beszélések lesznek, délután pedig a 
kultuszminiszter is résztvesz a foga-
dalmi templomban rendezendő egyház-
zenekari hangversenyen. A hangver-

seny után az egyetemi és főiskolai if-
júság színjátszói Magyar Estet rend/ez 
nek a Nemzeti Színházban népi műsor 
raL A bevezetőt Karácsony Sándor iró, 
a debreceni egyetem professzora mond-
ja. Közreműködik ezenkívül Majláth 
Mária, Zsedényi Károly, Bartos Irén, 
Szabadi István, Turján Vilma, a Nem-
zeti Szinház művészei, valamint a 
Nemzeti Szinház zenekara Vaszy Vik-
tor zeneigazgató vezénylésével és a Fő-
iskolai Kamarakórus dr. Szeghy Endre 
főiskolai tanár vezetésével. 

A .kétnapos országos diáktalálkozót 
és a kultuszminiszter szegedi látogatá-
sát nagy érdeklődés előzi meg nemcsak 
diákkörökben; de a város társadalmá-
ban is. A Szegedi Nemzeti Színházban 
is nagy érdeklődéssel várják Keresz-
tury miniszter szegedi látogatását, mert 
pénteken egész napon a szinház ügyé-
vel foglalkozik majd és a felvetődött 
nehézségeket, vitás kérdéseket vizs-
gálja meg. 

Küldöttségileg: kérték [helyzetük javí-
tását az adóhivatali tisztviselők 

Éjjel-nappal do l goznak és ké tszáz-négyszáz m i l l i ó iizetés-
bSl kel l megé l n i ük 

(Szeged, május 25.) A városi adóhi-
vatal tisztviselőinek népes küldöttsége 
kereste fe, szombaton délelőtt Róna 
Béla elvtárs, tanácsnok vezetésével dr. 
Pál fiu György főispánt és Dénes Leó 
elvtárs, polgármestert, akik együttesen 
fogadták a küldöttséget. Az adóhívatal-
nokok elpanaszolták, hogy a felszapo-
rodott éjjel-nappali munka olyan tel-
jesítményt követel tőlük, amit a jelen-
legi rossz fizetésükből fedezett gyenge 
táplálkozás mellett nem tudnak elvé-
gezni. Még szomorúbb a külterületet 
járó adóvégrehajtók és becsüsök hely-
zete. A részükre kiutalt kiszállási költ-
ségekből még útiköltségre sem telik, 
nemhogy élelemre. A végrehajtó és be-
csüs tehát kénytelen saját költségén 
utazni és élelmezni magát, ha teljesí-
teni akarja kötelességéb. Az adóhivatal 
személyzete 174 főből áll, ezeknek leg-

nagyobb része családos, sokgyermekes 
apa. Mégis igen sokan közülük 200— 
400 milliós alapilletményből kénytele-
nek megiéni. A küldöttség tagjai kérték 
a főispán s a polgármester közbenjárá-
sát illetékes heíyen azonnali segély ki-
utalása iránt. 

A főispán nyomban felhívta a gaz-
dasági főtanácsot és tolmácsolta a kül-
döttség kérését. A .gazdasági főtanács-
tól közölték, hogy egész rövid időn be-
lül megjelenik a rendelet, amely vég-
érvényesen rendezi a tisztviselői fize-
tések kérdését a kollektív szerződés 
alapján álló munkásságéhoz s a magán-
tisztviselőkéhez hasonló módon. 

A küldöttség különben kéréseit 
Írásban Ls eljuttatta a főispánnak, alti 
azt a miniszterelnökségre, a belügymi-
nisztériumba és pénzügyminisztérium-
ba továbbítja. 

Jócsik Lajos államtitkár 
junius 8-án Szegeden ismerteti 

a szövetkezeti törvényt 
(Szeged, május 25.) Jelentette a Dél-

magyarország, hogy rövidesen megjele-
nik a szövetkezeti törvény, amely nagy 
befolyással lesz az ország gazdasági 
életére. A törvény megjelenése előtt 
dr. Jócsik Lajos, a szövetkezetügyi mi-
nisztérium államtitkára junius 8-án 
Szegedre jön a minisztérium néhány 
főtisztviselőjének kíséretében és itt is-
merteti a szövetkezeti törvényt, vala-
mint a szövetkezeteknek az uj gazda-
sági életre várható kihatásait. Az ál-
lamtitkár előadására meghívást kap-
nak a délvidéki szövetkezetek, vala-
mint Békés, Csanád, Csongrád várme-
gyék főispánjai és polgármesterei. Kö-
rülbelül kétszáz délvidéki szövetkezet 
vezetői jönnek össze junitis 8-án Sze-

gedem. A szövetkezeti vezetők kérdése-
ket intézhetnek az államtitkárhoz, aki 
megadja majd a kért felvilágosításo-
kat. A délvidéki szövetkezetek hely-
zetéről Tihanyi Gábor elvtárs, a délvi-
déki szövetkezeti központ ügyvezető-
elnöke tart előadást. 

A junius 8-i szegedi szövetkezeti 
nap igen jelentős, nemcsak a délvidéki 
szövetkezetek szempontjából, hanem 
országos szempontból is. A Kommu-
nista Párt mindig szorgalmazta szövet-
kezetek alapítását, mint olyan gazda-
sági formáét, amely kiválóan alkalmas 
kisemberek tömörítésére és helyzeté-
nek enyhítésére. A junius 8-i megmoz-
dulásra* fokozott mértékben felhívjuk a 
figyelmüket. 

kérve hozzá a város támogatását. Dé-
nes elvtárs készséggel ígérte meg, hogy 
a város pártfogolja a szép akciót és 
kijelentette, hogy az ügyet ai legköze-
lebbi tanácsülés elé viszi a támoga-
tásra szánt összeg megszavazása végett. 

Itt a 10 milliárdos 
(Budapest, május 25) A Magyar 

Nemzett Bank ez év április 2ö-iki 
keiettei ellátott 10 milliárdos chnjetü 
bankjegyek kibocsátását májú- 2 - tt 
megkezdi. 

Menetrendváltozás a volt 
SzCsV-vonalakon 

(Szeged, május 25.) A MÁV szegedi 
üzletvezetősége közili: 

A volt SzCsV vonalain a menet-
rend május 27-én 0 órától a következő-
képp módosul: 

A Szeged—Békéscsaba között köz-
lekedő gyorsmotor Szegedről 5 óra 13 
perckor indul és Békéscsabára 9 óra .18 
perckor érkezik. 

Békéscsabáról visszaindul 14 óra 23 
perckor és Szegedre érkezik 18 óra 22 
perckor. 

A Szeged—Kétegyháza között köz-
lekedő közvetlen személyvonat Sze-
gedről 16 óra 20 perckor indul és Ké-
tegyházára 22 óra 21 perckor érkezik. 

Kétec/yházáról visszaindul éjjel 2 
óra 12 perckor és Szegedre érkezik 7 
óra 47 perckor. Ezeknek a vonatoknak 
közvetlen csatlakozásuk van Batto-
nyára, illetve Battonyáról. 

A MÁV igazgatósága a Szeged—Bé-
késcsaba között közlekedő gyors-motor 
használatát a gyorsvonat harmadosztá-
lyú menetjegyekre és kedvezményekre 
is kiterjesztette. 

Szent-Györgyi professzor kapta 
a Camaran-dijat 

(Budapest, május 25) Az edinburghi 
egyetem a Camaran-dijat Szent-
Györgyi professzornak adományoz a 
A Camoran-dij az angol tudományos 
éiet egyik üegmagasabb kitüntetése. A 
dijat oly egyének kaüják. akik az or-
vostudományt az utóbbi öt esztendő-
ben jelcniősen vitték "tőre: 

A munkáspártok akciót indítottak 
a rókusi templom toronyóráinak rendbehozására 
(Szeged, május 25) A munkáspar-

tokat gyakran vádolják azzá* teljesen 
alaptalanul, hogy egyházellenesek. 
Élénken rácáfol erre az az akció, 
amelyet a Magyar Kommunista Párt 
és a Szociáldemokrata Párt rókusi 
szervezete inditott meg a rókusi 
templom .toronyóráinak rendbehoza-
tala érdekében. A rókusi templom 
órái már hossizu Idő óta nem működ-
nek és az egyházközségnek nincs 
pénze, hogy megcsináltassa azokat. 
A rókusi híveknek valláskülönbség 
nélkül, Rókus valamennyi lakosának 
az a (kívánsága, hogy á két torony 

tének vezetősége is átlátta ennek je-
lentőségét éa aJcciót indított az órák 
rendbehozatala érdekében. Szombaton 
délelőtt megjelent a polgármesteri hi-
vatalban Halász György elvtárs, pár-
tunk rókusi szervezetének titkára és 
bejelentette Dénes Leó elvtárs, pol-
gármesternek a óraakció megkezdését 

Uj doh&nyárak 
(Budapest, május 25) A pénzügymi-

niszter május 26-ikávat a dohány-
gyártmányok érá t felemelte. Az uj 
árak: 

Szivarok: Árpád 110, Kedves 110, 
Debrecen 90, Faintos 75, Faintos 
Nikotex 80, Csikós 60 miipengő. 
C Szivarkák: Luxus 150, Béke 50. 
Béke Nikotex 55, Virginia 50. Ma-
gyar 35, Pajtás 30, Szabolcs 25, Mun-
kás 24 mhpengő. 

Szivarkák: Luxus 150, Béke 50. 
magyar 360, finom magyar 330. kö-
zépfinom magyar 220 miipengő. 

Pipadohányok: Vegyes pipadohány 
100 ep-amos 180. 25 gramos 45 mii-
pengő 

S Z É C H E N Y I F I L M S Z Í N H Á Z 
Premier hétfőn 

Május 27—29, hétjőtől—szerdáig 

Zanzibár 
érdekfeszítő, izgalmas dzsungetf i lm 
Főszereplók: LoIaLane ésJamesCraig 
és a legszellemesebb amerikai vígjáték 

Sandy a fe lhőkarco lón 
Előadások kezdete: 4, s/< 6 és fél 8-kor. 

Elővétel délelőtt 11—12-ig. 
Pénztárnvitás az előadás előtt félórával. 

— Kocsilolvajok. Kormos Ferenc 
20 éves és Bönde István 25 éves föld -
művesek ellopták Ábrahám F. 
Sándor 67 éves mófahatmí föld-
műves földjéről az legyik szárkupba 
rejtett kocsiját. A parasztkocsit az-
után jóáron eladták. Ball Anbai zá 
kányi bognármesternek és az a pad-
lásán rejtette el. A rendőrség azon-
ban nyomára jött |a tolvajoknak és 
mindhármójuk e«en eljárást indít. 

Az MKP ü z e m i és k e r ü l e t i szervezeteinek 
tagjai 27-én, hétfőn d. u. 6 óra-

kor a Kálvin-téri székházban rendezűgárda 
mind a hyoic Arája pontosan j á r jon , . . . . . , , , , . . 
és a nap mindén szakában hitelesen t a r t o znak megjelenni. A május l-re kiadott karszalagot 
mutassa az időt iRőkus lakosságának ~ 

A ttot rrwakáspárt rókusi szervet*-1 mindenki hozza magaval. 


