
Péntek, 1948 február 6. 

A városvezefőség |ó munkája 
híveket szerzett a demokráciának 

Szeged parlamentje elismerését telezte ki a városi tanácsnak 

h i r e k 

Szegeti törvényhatósági bizottsága csütörtökön köz-
gyűlést tartott. Ezen napirend előtt Gyáni Imre főispán 
jókívánságait fejezte ki Dénes Leó elvtárs, polgármester-
nek a köztársasági érdemrend kiskeresztjével való kitün-
tetése alkalmából. Hangsúlyozta, annak u munkának elis-
meréseként kapta ezt a polgármestert, amelyet demokra-
tikus rendszerünk indulásától kezdve kifejlett a legnehe-
zebb időkben is, hogy itt, el)ben a városban az élet, a köz-
igazgatás meginduljon, rendes mederbe kerüljön és rajta 
keresztül az egész város lakossága a maga nyugodt életet 
élhesse. 

Dénes polgármester megköszönte a főispán szavalt, 
de egyben kijelentette, hogy munkájáért az Íehcí a h>rc_ 
nagyobb elismerés, ha az a cél, amelyért küzd, valóra vár 
lik, vagyis a magyar nép élete jobb. boldogabb lesz. Ki-
tüntetése megerősíti abban a meggyőződésben, hogy mun-
káját jó Irányban folytatja és a jövőben még nagyobb 
odaadással, kölelességíudással fogja folytatni. 

fi f a r o s igazgatósa tendszeresebb és tervszerűbb 
Dr. Bakos Géza tanácsnok 

a polgármesteri jelentést ter-
jesztette ezután elő, amely 
részletes adatokat tartalmaz 
a város negyedévi életéről. A 
jelentést vasárnap ismertet-
jük. A jelentéshez elsőnek 
Komócsin Zoltán elvtárs 
(MKP) szólt hozzá. Kijelen-
tette, akadnak még vezető ál-
lásban lévők is, akik a demo-
krácia eredménye it hajlandók 
lennének elismerni, de azt ál-
lítják, hogy Szegeden ilyes-
miről nem Lehet beszélni. 
Ezek számára csattanós el-
lenbizonyitékul szolgál az el-
liangzott polgármesteri jelen-
tés, amelyből megállapiihaló, 
hogy 

Szeged város igazgatásában 
egyre nagyobb teret hóditól 

, rcod-z<Tis-ég, tervszerűség. 
A politikai rend és nyugalom 
jó lehetőséget nyújt ahhoz, 
hogy fokozni tudjuk miud a 
városi közigazgatásban ' dol-
íjozók, mind pedig Szeged 
összegségének telje:itményeil, 
vagyis a munka termékenysé-
gét. A jelentés jellemzéséhez 
hozzátartozik az is, hogy 

a város közönségének vi-
szonya megváltozott a vá-
ros vezetőségéhez, egyrészt 
az elért eredmények miatt, 
másrészt mert a város kö-
zönsége politikailag is elő-
rehaladt és máskép vizsgál-
ja helyzetét. 
— Megállapítható — mon-

dotta Komócsin Zoltán elvtárs 
hogy bár a legutóbbi válasz-

táson a Pfciffer-párt 43 ezer 
szavazatot kapott, ennek elle-
nére a politikai helyzet jobb, 
mint a választásokat megelő-
zően. Letagadhatatlan, hogy bár 
a koalíciós pártokra esett sza-
vazatok a rideg számokat te-
kintve kevésnek . bizonyultak, 
mégiscsak többek amazoknál és 
a város előrehaladása szem-
pontjából ezek a szavazatok es-
nek tatba. 

Visszaemlékezett azokra az 
időkre, amikor reakciós, ellen-
forradalmi kísérletezések befo-
lyásolták a város igazgatását, 
izgatták a tisztviselőket is és 
igyekeztek kiélezni a pártok kö-
zötti ellentéteket. Sokan — élén 
az uzóta eltűnt Nagyiván János, 
sal — csak átmenetinek tekin-
tették a demokratikus városve-
zetést. A roakcráf azonban 
még's sikerült leverni Szege-
den. 

— Bebizonyosodott — mon- i 
dotta —, hogy a reakció által i 
•kezdőknek® és "laikusoknak®' 
titulált városvezetők folytonosan 
előbbre vitték a város ügyeit, 
a közügyeket. Ezek a laiku-
sok® és »kezdők« ipa már igen 
elismert szakemberekké váltak 
és nemcsak politikailag megbíz-
hatók a demokratikus közvéle-
mény szempontjából, hanem 
megbízhatók mint szakemberek 
is. 

— Szeged városában megerő-
södtek a demokratikus erők. 
.Megerősödtek és állandóan nö-
vekednek is. Erre bizonyiték, 
hogy ma már nem lehet* a tö-

megek elé olyan hangokkal ki-
menni, mint egy évvel vagy 
másfél évvel ezelőtt. Ma már 
nem lehet szociális hangú izga-
tással tömegbázist teremteni. 

— Mindez nem utolsósorban 
a városvezetés jó munkájának 
eredménye. Ezen az uton azon-
ban tovább kell menni. Az el-
ért eredményeket tovább lehet 
fokozni, a fejlődési még gyor-
sabbá lehet lenni, ha a demo-
kratikus városvezetésnek ínég 
löbb segítséget nyújtanak a tör-
vényhatósági közgyűlésben részt-
vevő pártok, ha az országos 
példa nyomán a helyi koalíciót 
szorosabbra vonjuk. 

Meg kell erősHen' a Nemzeti 
FüggetIensé)í, Frontot, amely-
nek Szegeden már sztálc tör-
ténél nr hagyománya' is van-
nak és meg kell szüntetni az 
'ngadozást egyes pártokban. 

Kezdeményező lépésekre van 
szükség abban az irányban is, 
hogy az egyház és a demo-
kratikus városvezetés közötti vi-

szonyt még bensőségesebbé te-
gyük. Kei keli szabadítani az 
uj, friss erőket, amelyek eddig 
passzív vagy ellentéles maga-
tartást tanúsítottak a demokrá-
ciával szemben 

Komócsin Zoltán elvtárs fel 
szólalása végén — amelyet min-
den oldalról egyaránt helyes-
léssel fogadlak — fethivla a 
közgyűlésben résztvevő pártok 
vezetőinek figyelmét, hogy elér-
kezett az idő Szeged demokra-
tikus hagyományait felelevení-
tem a Nemzeti Függetlenségi 
Front megújhodásával és a de-
mokrácia1 nagy kérdéseiben az 
egyértelmű magatartásával, mert 
lejárt az ingadozás ideje. 

Dr- Grliner István (FKP) fo-
gadta el őzutáu pártja nevében 
a polgármesteri jelentést és fő-
ként egyetemi kérdésekről szó-
lott. Oléfnyik Józset (SzDP) is 
hozzájárult a jelentéshez és köz-
ellátási kérdéseket vetett fel. 
Egyben Komócsin elvtárs sza-
vaihoz csatlakozva örömének 
adott kifejezést, hogv az elmúlt 
évek során mégiscsak a demo-
krácia került ki győztesen Sze-
geden. Juhász János _ (NPP) is 
elismerését fejezte ki a varps 
vezetőségének pártja nevében és 
a fásítás ügyében emelt szót. 
Egyben az efagott munkanélkü-
liek ügyének felülvizsgálását 
ké rtc. 

Papp András elvtárs (MKP) 
az alsóközponti gazdák pana-
szait tárta elő. Gyümölcskon-
zervgyár és szeszfőzde felállítá-
sát kérte Alsóközpontra, hogy a 
hullott gyümölcsöt is tudják ér-
tékesíteni, Kérte még azt is, 
hogy az esküdtek helyett alkal-
mazott kézbesítők utiátalányát 
emeljék fel. Az állattenyésztő 
gazdák számára pedig tiz apa-
állat kiutalását kérte Alsóköz-
pontra. 

Meg keli gyorsítani a házhefvetosztást 
Makra Ferenc (FKP) felszó-

lalása után ttedő Kálmán elvtárs 
(MKP) a házhelyek ügyében 
szólt. Hangsúlyozta, sürgősen le 
kell már bonyolítani a házhely-
osztási, amely már évek óta 
húzódik Szegeden. Az ó- ós uj-
somogyitelepi házhelyek ügyéi 
is a többi helyen kiosztásra ke-
rülőkhöz hasonlóan kell ren-
dezni, hogy ott is a törlesztés 
arányában végül az igénylők tu-
lajdonába menjen át. Felhívta 
a város vezetőségének figyel-
mét, hogy az Újszegeden levő 
husz holdnyi faiskolát ne en-
gedje ki a kezéből. Ezt a terü-
letet ugyanis Becker Vendel 
igazgató szerelné megszerezni, 
aki az eddigi fairlásokkal már 
jelentős kárt okozott a város-
nak. Bedő' elvtárs felszólalásá-
ban a tuimagas albérleti lakás-
uzsora renaezését is követelto. 

Csorna Gyula (NPP) az idei 
centenáriumi év programjáról 
beszélt és hangsúlyozta, hogy 
minél jobban kibontakoznak a 
hároméves terv konkrét ered-
ményei, annál jonnan tért hó-
riit a demokrácia a lelkekben is. 
Katona András elvtárs (MKP) 
a délkeieteurópai ipart vásár 
fontosságát hangoztatta, amely-
ben fontos szerepet kell juttatni 
Szeged kisiparosainak gs ennék 
sikerét a városnak anyagilag és 
erkölcsileg is minél jobban elő 
kell mozdítania. Madarász Já-
nos (FKP) szálalt fel ezután, 
majd Laké Antal elvtárs (MKP) 
a villamosvonalak meghosszab-
bítását kérte. A várossal meg-
kötött szerződés értelmében a 
villamosvállalat köteles lenne 
meghosszabbítani évenkint a vo-
nalakat, de nem leijesiti meg-
felelően kötelességét. Dr. Száva 
Lajos elvtárs (MKP) Újszeged 
fásításának tökéletes végrehaj-
tását sürgette. Szóvátette a kül-
városi járdák rossz állapotát is 
és javasolta, a város vezetősége 
kötelezze a háztulajdonosokat, 
hogy három hónapon belül a 
házuk előtti járdát hozzák rend-
be. I)r- Kup' László (FKP) fel-
szólalása után dr- Lrdciyi Jenő 
elvtárs (MKP) zárta be a felszó-
lalók sorát. A városi strand-
fürdő fejlesztése érdekéiren szólt 

és kérto a várost, hogy a köz-
úti hidtól a Bertalanig ne adja-
nak ki senkinek strandfürd'ő-
engedélvt, hogy ejáséjfes városi 
strandot ép'tliesscnek ki és ne 
válasszák szét a dolgozókat fog-
lalkozási ágak szerint. Végül a 
szabadtéri játékok sürgős tenni-
valóira hívta fel a figyelmet. 

A felszólalásokra Dénes Leó, 
elvtárs, polgármester válaszolt 
részletesen. Megköszönte a vá-
rosi alkalmazottak nevében Ko-
mócsin Zoltán elvtárs által kife-
jezett bizalmat, amely további 
munkára serkenti őket. A pol-
gármesteri válasz után a kis-
gyülési előterjesztéseket, a társ-
törvényhatóságok átiratait, pár-
tok indítványait tárgyaltak meg 
és azokat á közgyűlés kivétel 
nélkül elfogadta. 

— Hadigondozottak vllía-
nioskedvczinénye. A Közüli 
Villamosvasút Bt. szegedi 
üzemvezetősége azonnali ha-
tállyal díjmentes utazást en-
gedélyezett a 100 százalékos 
hadirokkantaknak s 1200 da-
rab jegyet adott a város kül-
ső területein lakó szegény-
söreit hadigondozottak kielé-
gítésére. A díjmentes utazási 
engedélyeket egy darab fény-
kép leadása mellett afHONSz 
szegedi csoportnál, Dugonics-
utca 12. szám alatt lehet ké-
relmezni. 

— Lópokrócot akarlak lop-
ni. Bernáth István ás Homon-
nai János a BajcsiCZsüinszky-
utoában Szécsí István király-
halmi gazdálkodó lovairól 
el akarták lopni a takarókat. 
Szécsi a két tolvajt elfogla 
és ,átadta őket a rendőrség-
nek. 

— Foszlogalják az egyete-
mi füvészkertet. Ludwig Já-
nos egyetemi alLiszt feljelen-
tést lelt a rendőrségen, hogy 
ismeretlen lettesek megcson-
kítják az egyetemi füvész-

kert fáit. 

ENYHE IDö 

Mérsékelt nyugati szél, íelhőálvonu'ások, helyenként 
futó eső. A hőmérséklet alig változik. 

A Tisza ma Szegi tfnélj.639 (79). Vizének hőmérséklete 
4.5 fok. 

N A P I R E N D 
Péntek, február 6. 

Nemzett Színház este 7 óra-
kor: A mosoly országa. (Mun-
káselőadás.). 

Széchenyi Fiimsztoháí fői 4, 
fél 6, fél 8: Nő az ablak mögött. 

SzecaenyS híradó Matt íe» 10 
órától féi 3 óráig folytatólagos 
ciö&dásoi* 

Belvárosi MozS fel 4, ftí 6 
fél 8: Elveszett nászút. 

Korzó Móri féi 4, Müt B és fél 
8 órakor: A titokzatos skorpió. 

Muzeum: valamennyi hsztáiy 
nyitva 9-től 13 óráig. 

Egyetemi könyvtár: nyitva 
8—7 óráig. 

Somogyi könyvtár:nyitva9—.7 
óráig. 

iygfyflMtSmík} 

Erim kJ József: Szt. György-
tér 6. Temesváry József. B. Je-
szenszkyné: Klauzál-tér 9. Sur-
jányi József: Kossuth Lajos-
sugarot 31. 

— Lobogózzuk fel a háza-
kat. Szegjed város polgármes-
tere felhívja Szeged város la-
kosságát — közületeket, in-
tézményeket —, hogv- február 
7—8-án, az egyetemi napok-
ra megjelenő külföldi vendé-
gek tiszteletére, az épülete-
ket lobogózzák fel. 

— Felhívás. Felkérjük 
mindazokat, akik a Magyar-
Szovjet Művelődési Társaság 
filmbemutatójára Kosztin 
Lászlónak, vágy Schuster Gá-
bornak pénzt adlak át és ed-
dig jegyeket még nem kap-
tak, hogy pénteken délulán 
4—6 órakor a társaság he-
lyiségében jelentkezzenek, mi-
vel a fentnevezettek a besze-
dett pénzt eltulajdonították. 
Felhívunk mindenkit, hogy 
csakis februári igazolvány-
nyal ellátott megbizollunklól 
vegyenek át jegyeket. 

— Az MKP ujsZfgetTl szer-
vezete vasárnap délután 5 
órai kezdettel a Nemzeti Se-
gély bölcsődéje céljára mű-
soros teadélutánt rendez a 
párt helyiségében, Bérkert-
sor 7. szám alatt. Tea jegy 2 
forint teajegy nélkül belépő 
díj 50 fillér. E nemes cél 
előmozdítása érdekében min-
denkit szereLettel vár a ve-
zetőség. 

— Készül a vádirat Mák 
József bűnügyében. Az ál-
lamügyészségen megkezdődött 
Mák József kihallgatása és 
rövidesen elkészül a vádirat 
is, hogy utána a'munkásbiró-
ság tárgyalja a feketéző Mák 
ügyét. 

— Pénteken folvfalják a 
pfeifferisla összeesküvők lő-
(árgyaláfál. Apfeiíferista ösz-
szeesküvés főtárgyai ását — a 
csütörtöki szünnap után — 
pénteken reggel fél 9 órakor 
folytatjiák a városháza köz-
gyűlési termében. A védőbe-
szédek folytatására kerül sor. 
Értesülésünk szerint délben 
rövid szünetet lart a bíróság 
és délután folytatják a védő-
beszédleket hogy ítélethoza-
talra minél gyorsabban sor 
kerüljön. 

Edes, 
mini a széplány szája 

Szeredai 
paprikája! 

— Az MKP Belváros I. szer-
vezete vasárnap este 6 órai 
kezdetlel Kálvin-tér 6. szám 
alatt műsoros jelmezbűlat 
rendez. Mindenkit szeretettet, 
meghív a vezetőség. Kitűnő 
zene. Tánc! Büffé! Vacsora. 

— A Szaktanács hatodik 
egyhónapos oktató- és veze-
tőképző iskolája szombaton 
larlotta ünnepélyes záróvizs-
gáját. A záróvizsgán Tolnai 
György, a Szaktanács okta-
tási titkára mondott beszédet. 
Tolnai György elvtárs beszé-
de után az iskola hallgatói< 
vizsgaelőadásokat tartottak, 
majd a »Munkásegység Klub-
ban® közös vacsorán vettek 
részt. 

— IstoiiíiszUlel a eslna.nf-
eíhan péntek este 5 Arak >r. 

x A Janik-vendéglőben ma 
este halászlé és sülthal. Féuvrt 
űzési adó nincs Boldizsár 
Kálmán muzsikál Telefon: 
4-68. 

— A Magynr-Szovjct Mür-
velőtfési Társaság női cso-
portja nagyszabású klubdél-
utánt rendez február 8-án 
délután 5 órakor a Kiss D.— 
palotai helyiségében. Ez al-
kalommal Ortulay Gyulánó 
tart igen érdekes előadást 
oroszországi élményeiről. Elő-
adás után feketekávét szol-
gálnak fel a háziasszonyok: 
Dénes Leóné, Darvas Ibolya3 

Csikosné B. Erzsi, dr. Hamar 
Sámuelné, dr. Kallós Károly-
né, dr. Lázárné, dr. Abonyi. 
Blanka, dr. Zöld Sándorné, 
dr. Zelenka Lenke. Vendége-
ket s/ávesen lát a vezetőség, 
A belépés dijtalan. 

— Zene, élményben lesz: 
része az üzemi munkásságnak 
február 19-én délután 4 óra-
kor a dohánygyár kultúrter-
mében, világhirtü művésziek 
közreműködésével. Egységes 
kilencven filléres jegyek az 
üzemek részére már kapha-
tók a Délmagyarország kir 
adóhivatalában. 

— Kccsketenyészlők figyel* -
mélve. A Szegedi Állattenyész-
tő Egyesület felhívja a kecs-
ketenyésztő gazdákat, hogy a 
hároméves terv tenyészkecs-
ke akciójával kapcsolatban jó 
tejhozaniu, lisztafehér színű, 
szarvattan anyakecskéket vár 
súrolnak. Az anyakecskék leg) 
feljebb második vem hességi 
ádéjükben lehetnek, ennél idő-
sebb kecskéket csak a legki-
vételesebb esetben vásárol-
hatnak, például nagy tejelő-
képesség esetén. Vásárolnak 
továbbá fajtiszta, fehér, 
szarvatlan fiatal bíikkeoskér 
ket, amelyek 2 évnél időseb-
bek nem * lehetnek. A vásárfc 

5-én, csütörtökön délután í 
órakor a Tavasz-utcai sze-
gényház mellett és délután 3 
órakor Somogyi telepen a Zár* 
da-téren tartják. Az eladná 
szándékozók iárlatlcvieJet hoz-
zanak magukkal. 

Hiwapfl MOZI 
ibii iii •wmim 

II. 5—11-lg. 

U J M Ű S O R : 
1. MAFIRT Híradó 106. 
2. Francia Híradó 52. 
3. Orosz Híradó.. 
4. Kaukázus gyönygye 

(kulturfilm) 
5. Ólomkatona 

(színes kisfilm). 
G. 30 éves a Szovjetunió. 
Mindennap d.c. fél 10-től 
fél 2-ig. Beléjxklij egri- 1 Ft. 


