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A minisztertanács hozzájárult 
az államrendőrség fizetésének emeléséhez 

Módosítják a választójogi törvényt 
A kormány tagjai pénteken dél-

e lőt t Dinnyés Lajos miniszterelnök 
elnökletével megtartották az uj 
"Kormány első rendes heti minisz-
tertanácsát. ' 

A minisztertanács Vas Zoltánt, a 
GF főtitkárát megerősítette minisz-
terelnökségi politikai államtitkári 
minőségében, míg Posta Lászlónak, 

a jóvátételi hivatal elnökének pii-
niszterelnökségi politikai államtit-
kárrá való kinevezéséhez hozzájá-
rult a minisztertanács. Tudomásul 
vette a piiniszter tanács a minisz-
terelnöknek azt az előterjesztését, 
hogy rövidesen pártközi értekezlet 
elé terjeszti a tájékoztatásügyi és 
közellátásügyi minisztériumokat, 

A Szovjetunió támogatja 
Magyarország felvételét az UNO-ba 

M a g y a r o r s z á g felvétele a Biztonsági Tanács előtt 
Gromiko szovjet kiküldölt a Biz-

tonsági Tanács csütörtöki tárgya-
lásán hivatalosan is kijelentette, 
thogy a Szpvjet Olaszország felvé-
teléhez az UNO-ba csak akkor já-
3t.il hozzá, ha Magyarországot és a 
többi államokat is felveszik. 

A lengyel kiküldött Gromiko ki-
jelentéséhez csatlakozott-

Johnson, az Egyesült Államok ki-
SéBktötte íttfejczésrc jutJaUn kéte-
ycit abban a tekintetben, bog}- a 

magyar kormány teljesíteni tud-
ja-e az Egyesült Nemzetek alapok-
mányából folyó kötelezettségekét. 

Gromiko elutasította és alapta-
lannak minősítette a Magyaror-
szággal kapcsolatban elhangzott ér-
velést. Támogatja Magyarország 
felvételét. Külföldön, különösen az 

Egyesült Államokban célzatos hi-
rek vannak forgalomban, amelyek 
eltorzítják a magyarországi helyze-
tet. 

A francia kiküldött Magyaror-
szág felvételét támogatta, azonban 
Bulgária felvételét ellenezte. 

A kérdésben hétfőn döntenek. 

valamint az egyik államminiszter-
séget megszüntető törvényjavasla-
tot és a velejáró intézkedéseket. 

A belügyminiszter előterjesztésé-
re hozzájárult a minisztertanács az 
államrendőrség tagjainak illetmé-
nyét megállapító rendélettervezet-
hez. 

A belügyminiszter a miniszterta-
nácsnak "bejelentette, hogy a bel-
ügyminisztérium törvényelőkészítő 
osztálya utasitást kapott — tekiu 
tettel a megtartandó községi vá-
lasztásokra — törvényjavaslat ki-
dolgozására a választójogi törvény 
módosítása érdekében. 

Folyamatban vannak a szüksé-
ges előkészületek az uj választó-
névjegyzék összeállítására is. Az uj 
névjegyzék összeállításánál felül-
vizsgálják a legutóbbi névjegyzék 
összeállításával kapcsolatosan fel-
merült panaszokat és gondoskod-
nak arról, hogy a választójogi tör-
vény idevonatkozó rendelkezései-
nek érvényt szerezzenek. 

Rendelet az aszálykárosult 
fö dbérlők védelmében 

Egyes földbérlők az aszály követ-
keztében bérfizetési kötelezettségűiket 
nem teljesítették. A földtulajdonosok; 
ezért beperelték őket. A napokban 
kormányrendelet-jelent meg ez ügy-
ben. A bíróságon további intézkedésig 
az ilyen pereket felfüggesztik. Egye-
dül azt kell bizonyítania a bérlőnek, 
hogy földjén a szárazság miatt nem 
volt termés. A rendelet a jogerőse® 
bevégzett ügyekre is kiterjedi s a bér-
lőnek joga van az elrendelt végrehaj-
tást is fölfüggesztetnie. 

Kikövezik a Kassas 
és Mező-utcákat 

A Magyar Kommunista Párt tör-
vényhatósági frakciójának .küldöttsé-
gét " Barna Miháíy csütörtökön dél-
előtt vezette Dénes Leó polgármes-
terhez. Barna Miháíy rámutatott a 
Kaszás- és Mező-utcai lakosok egylíe 
régóta ^c-ijudó problémájára, a két 
utca közti átjáró kikövezésére. Az 
amúgy is .sáros és vizes Móraváros-
ban. amikor az őszi esőzések megin-
dulnak, a kél utca kereszteződésénél 
majdnem lehetetlen az átkelés. A pol-
gármester magáévá tette a küldöttség 
kérését és utasította a mérnöki hiva-
talt, hogy az esőzések megkezdése 
előtt kövezzék ki az utat. 

Nyomtatásban is 

megjelent Szeged 3 éves t m 
3 év alatt !40 és félmillió beruházás 

Mint már jelenteltük, a Magyar 
Kommunista Part városi hároméves 
tervjavaslatát Szeged törvényhatósági 
jogú tervbizoltsága a teljes egészé-
ben elfogadta. A város hároméves ter-
vét kinyomtatták és a pénteki napon 
megküldték az illetékes hatóságoknak 

fl csongrád-csanádi közigazgatás vezetői 
visszaadják a temasvárl látogatást 

Mint már jelentettük, Temesvár 
főispánja, tír. Tilus Ionescu meg 
liivta Szegeit város és Csanád vár 
megye képviselőit kétpapos temes-
vári megbeszélésre. Szegedről 
Pál fy György főispán, Dénes Leó 
polgármester, Antalffy György he-
lyeitcspolgármester, dr. Purjesz 
Béla egyetemi tanár, dk. Zöld Sán-
dor országgyűlési képviselő, Vaszy 
Viktor, a Nemzeti Szinház igaz-
gatója, Zsillé Zsigmond, a határ-
rendőrség parancsnoka és a sze-
gedi sajtó képviselői utaznak Te-
mesvárra. 

Pál fy György főispán a temes-
vári ut előtt a" szegedi sajtó kép-
viselői előtt a következő nyilatko-
zatot adta: 

— Bemélem. hogy temesvári 
utunk a két nép múltbeli végze-
tes bizalmatlanságiát" eloszlatja, a 
fá jó sebekre gyógyulást hoz és 
megteremti az élő, örök barátsá-
got. 

—Groza miniszterelnök ur min-
den cselekedete oda irányul, hogy 
valóra váltsa a román-magyar ba-
rátság történelmi jelentőségű vágy-
Simát. A magyar nemzet és an-
nak demokratikus kormánya a kö-
zelmúltban már ismételt bizonyí-
tékát adta, mennyire értékéli és 
tiszteli ezt a Jóbarátot. 

— Egy szörnyű háborúnak kel-
lett feldűlni Európát, hogy Romá-
niában megismerjék a magyar nép 
igazi, sajátos lelkét. Magammal vi-
szem a demokratikus Magyaror-

szág sóvárgó békevágyátj a nemzet 
elszánt akaratát, hogy kiirtja lelké-
ből és földjéből a múltbéli feuda-
lizmus és reakció legparányibb 
maradványát is. 

— Bizva-hizom abban, hogy a 
demokrácia minden problémát 
megoldó ereje örök időre száműzi 
a bizalmatlanság és az ellenséges-
kedés gonosz „szellemét", hiszem, 
hogy a román-magyar barátság fel-
kelő napja elé megyünk Temes-
várra s a két szomszédnép barát-
ságának gyógyitó melegét hozzuk 
magunkkal. 

Szeged város képviselői szomba-
ton, szeptember 27-én Kiszombo-
ron találkoznak Csanád vármegye 
képviselőivel. Közvetlenül a hatá-
ron küldöttség várja a magyar 
vendégeket. Temesvárolt szomba-
ton délben a Lloyd-palolában ün-
nepi ebéd1, melyen magyar rész-
ről Pálfy György főispán és Dénes 
Leó polgármester szólalnak' fel. 
Vasárnap este a temesvári operá-
ban ünnepi díszelőadás, melyet a 
temesvári opera karnagya és Vaszy 
Viktor felváltva vezényel. Hétfőn 
a déli órákban indulnak vissza #a 
küldöttek, hivatalos búcsúztatásak 
Szent Miklósán lesz. ahonnét a dél-
utáni 'órákban érkeznek vissza. 

Zsillé Zsigmond', a határrendőr-
ség parancsnoka határközi értekez-
leten vesz részt, melyen a két or-
szág közti határkérdéseket tárgyal-
ják/meg. 

jóváhagyásra. 
A varos hároméves terve három-

irányú újjáépítést programot irányoz 
elő:' mezőgazdasági, közlekedésügyi, 
épilés. szociális és kulturális célú be-
ruházásokat. 

A Z ELSŐ é V B E N 
mezőgazdasági berunázásola-a 10 
millió 858.600 forintot irányoz elő 
a terv. Közlekedésügyi beruházá-
sokra 15 millió 600.000 forintot. 
Építés, szociális és kulturális célú 
beruházásokra 6 millió 158.800 fo-
rintot. 

A MÁSODIK ÉVBEN 
mezőgazdasági beruházásokra 17 
millió 515.900 forintot. Közlekedés-
ügyi beruházásokra 20 millió 
750.000 forintot. Épitésl, szociális 

és kulturális célú beruházásokra 9 
millió 120.000 forintot. 

A HARMADIK ÉVBEN 
mezőgazdasági beruházásokra 24 
millió 53.300 forintot. Közlekedés-
ügyi beruházásokra 22 millió 
53/300 forintot. Építési, szociális .és 
kulturális célú beruházásokra 13 
'millió 698.000 forintot. 

A ÖSSZESÍTETT BERUHÁ-
ZÁSOK HÁROM ÉVRE 

140 millió 405.785 forintot tesznek, 
ki. A hatalmas beruházási összeg 
Szeged részére még soha nem Tá-
tott fellendülést biztosit. 
A város hároméves tervét részle-

teiben későbbi Időpontban ismertet-
jük olvasóinkkal. 

Horthy Miklóst kikérte Jugoszlávia 
A Voix Ouvriere cimü svájci lap 

jelentése szerint a jugoszláv kül-
ügyminisztérium jegyzékei intézett 
a néiüetországi szövetséges ellenőr-
ző bizottság amerikai főbiztosához: 
A jegyzékben Horthy Miklós es 
Ante Pavelics háborús főbi'uiösök 
kiadalását kérték. 

Horthyt az 1941-ben megkötött 
örökbarátsági szerződés megszegé-

séért, Jugoszlávia hadüzenet nffi-
küli megrohanásáért, jugoszláv ál-
lampolgárok meggyilkolásáért, bé-
kés polgárok bebörlönzéséért, ineg-
kinzásáert és kifosztásáért tesák 
felelőssé. 

Amennyiben az angolszászok ki-
adnák Horthyt, a juogszláV né[5-
törvényszék előtt felelne bűdéiért. 

A csehszlovák nep 
a kommunista többség 

Gottwald csehszlovák miniszterel-
nök nyilatkozott a New York Herald 
Tribüné m unka társa nak 

— Bizonyos vagyok abban, hogy 
Csehszlovákiában a fejlődés abban az 
irányban halad, hogy 

megalakul a munkásosztály egyet-
len és egységes parija. 

Gottwald miniszterelnök kijelen-
tette. liogy Csehszlovákia érdeklődik 
külföldi kölcsönök iránt, de csak „szo-
lid kereskedelmi feltételekkel. 

C s e h s z l o v á k ^ kölcsönök nélkül is 
meg tudja vaiós'tani kétéves ter-
vét. Csehszlovákiában megterem-
tették annak feltételért, hogy si-
k e r r e l el jusson a szoelilf/rrus-
hoz anélkül, hogv forradalomra 
vagy proleíártLktalurára kerülne 
sor. 

A csehszlovák nép és az állam ér-
dekében szükséges, hogy a legköze-
lebbi választáson a kommunista párt 
abszolút Löbbségel kapjon. Ez való-
színű és lehetséges is. . 


