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Javult a város pénzügyi, 
gazdasági helyzete és közoktatása 
Megbélyegezte Szeged törvényhatósági 

közgyűlése a klerikális reakciót 

A város parlamentjének 
csütörtöki ülésén uj arcok 
jelenlek meg. A»ok az elv-
társaink vettek részt a tör-
vényhatóság közgyűlésének 
munkájában, akiket a Ma-
gyar Dolgozók Pártja most 
Küldött be a visszahívott, 
túlnyomórészt jobboldali 
szociáldemokrata "tagok he-
lyűt 

Gyán.i Imre főispán meg-
nyitójában üdvözölte a tör-
vényhatósági bizottság uj 
tagjait és kérte őket, hogy 
minden igyekezetükkel és 
tudásukkal szolgálják a de-
mokráciát. Dr. Bakos Géza 
tanácsnok ismertette a pol-
gármesternek a város há-
rom hónapjáról összefoglalt 
jelentését, amely valóban hü 
tükrét mulalja a város éle-
lének. A jelentés megemlíti, 
bog} a 14 nagyobb szegedi 
vállalat dolgo7?ói milyen 

, nagy örömmel vették tudo-
(tnásul a gyárak államosilá-
' sál. A munkáspártok egye-
sülésével kapcsolatban 

a város közönsége és ha-
tósága nevében sok sikert 
kívánt a Magyar Dolgo-

zók Pártja szegedi lapjá-
nak, a Délmagyarorszatí-
nak. 

Felemliti a jelentés, hogy 
a város közigazgatási mun-
kaversenyrenivta ki Hód-
mezővásárhely. Kecskemét 
és Debrecen városokat. Ki-
merítően tárgyalta a polgár-
mester jelentése a mezőgaz-
daság, állattenyésztés, a bo : 

domi gazdaság, a gazdasági 
vasút, a fehértói halgazda-
ság és egyéb városi üzemek 
ügyeit, majd a közellátás 
kérdéseivel foglalkozva fel-
sorolta mindazokat az in-
tézkedéseket, amelyeket a 
húsellátás, a burgonyaellá-
tás, a tejellátás, tüzifaellátás 
és egyéb közszükségleti cik-
kek biztosításának érdeké-
ben foganatosítottak. Az adó 
és pénzügyi osztály jelenté-
séből kitűnt, hogy a városi 
adóhivatalban az illetmény-
és ille lm ény többletadóban 
1948 május 1-én 340.000 fo-
rint túlfizetés jelentkezett, 
az együttesen kézéit adók-
nál viszont a hátralék 2 mil-
lió 900000 forinl. 

Javult a pénzagyi helyzet, 
javult o közoktatas 

A város pénzügyi .elyze-
tc lényegesen javult, amit 
bizonyít "az, hogy több öze-

.mének a város saját er jé-
'bői 350.000 forint függőköl-
csőnl tudott rendelkezésre 

l.bocsájlani 

' A következő tanévben már 
vfi teljesen államosított lan-
. személyzet látja el az ok-
I tatást a községi iskolákban 
;fs a város igen jelentős sze-
-ümélyi tehertől mentesül. Ecl-
/d ig már négy vándorkönyv-
*tár működik a szegedi ta-
" nyavilágban. Az általános 
iskolákban a tanulmányi 
eredmény az elmúlt évvel 
szemben' feltűnően nagy 

emelkedést mutál. Megala-
kultak az Uttörö Mozgalom 
gárdái, amelyek eredhiényes 
munkát végeznek az ifjúság 
(demokratikus sttellemének 
továbbfejlesztése érdekében. 
A polgármesteri jelentés az-
zal végződik1, hogy 

az uj idők u j szellemet 
kövelelnek a közigazgatás-
ban dolgozóktól. 

A bürokratikus szellemet 
leküzdik, a közigazgatást kö-
zelebb hozzák a néphez és 
gyökeresen átépítik. A né-
pet bevonják az állami, ön-
kormányzati és gazdasági 
élet Irányításába és ellen-
őrzésébe. 

ff/. Komócsin MiháZyt A katolikus hivek 
tömege a demokrn^ a mellé áll 

A polgármesteri jelentés- hatósági bizottság kérje a 
hez itj. Komócsin Mihály 
(MDP) szólt hozzá. A poli-
tikai béke megteremtése to-

( vábbi utat nyit a további 
fejlődéshez. Ma már a város 
parlamentjében nem kom-
munisták és nem szociálde-
mokraták ülnek, hanem a 

Magyar Dolgozók Pártjának 
tagj: Ismertette az MDP 
programját, amely az élet 
minden terén, bel- és kül-
politikai vonatkozásban, 
gazdasági, pénzügyi, szociá-
lis és közművelési sikon 
fontos feladatokat old meg. 
Majd általános tetszéstől kí-
sérve fejtegette ifj. Komó-
csin Mihály az állani és az 
egyház viszonyát. 

Míg a református és az 
evangélikus egyház ma 
már a népi demokrácia 

. mellé állt, ezzel szemben 
szomorúan kell mcgáttgi-

' t f tan l , hogy a romai ka-
tolikus egyház ezen a té-
ren még" mindig nem 
akarja követni a protes-
táns egyházakat 

Javasolta, liogy a törvény-

kormányt, védje meg a ba-
konykuti plébánost az egy-
ház egyes vezetője ellen. Áz 
egyházfőkkel ellentétben 

a hivek tömege a demo-
krácia mellett áll, amit bi-
zonyít a szegedi kongre-
gánisták kezdeménvezé-
se Is. 

A gazdasági helyzetről 
szólva kijelentette a szónok, 
hogy a hároméves lerv meg-
valósításával békebeli álla-
potot akarunk terem leni és 
eltüntetni a nyomorruságot, 
amit mindaddig nem volt 
módunkban keresztülvinni, 
amig a tőkések kezéből ki 
nem ragadtuk az ütemeket, 
ötszáz ipari vállalat 150.000 
dolgozóval áll most már a 
közösség felügyelete alatt. 
Javasolta, liogy az államosí-
tásért a törvényhatóság üd-
vözölje a nemokrallkuslíor-
mányt Beszélt a vállalatve-
zetőkről. a munkaverseny-
ről, az élmunkásokról, akik 
közül 18 szegedi is megkap-
ta a nagy kitüntetést. Ker-
té, hogy 

biztosítson » város beö 

vezményekef az élmunká-
soknak, d'jmenles gőzfür-
dőt, partfürdő Jegyeket, 
féláru jegyet a gazdasági 
vasútra és az autóbuszra. 

Végül elismerőleg nyilatko-
zott a tervhivatal működé-
séről. 

Traktoráltomást 
Szegednek 

Császár Balázs (NPP) me-
leg, szavakkal köszöntötte az 
egyesült munkáspártot. Töb-
bek közt kijelentette: 

— Bakonykut plébánosa 
ügyében hitet teszünk. Nem 
tűrj ük regyes egyházi funkci-
onáriusoknak azt a maga-
tartását, hogy amikor mi tel-
jes erővel igyekszünk a nép 
lelkébe beépíteni a demo-
kráciát, akkor a mi erőfe-
szítéseinket meggátolják és 
elgáncsolják. 

Sürgette, hogy Szeged is 
kapjon traktorállomást, a 
tejellátás gyorsabbá és job-
bá tétele érdekében minél 
több tejállomás felállítását 
javasolja. 

Harc a klerikális 
reakcióval szentben 

Víráfli István (FKP) . után 
bakó Antal (MDP) kéri az al-
sóvárosi fekvőcsarnok és orvosi 
vizsgálóállomás megnyitását. 
Dr. FéMta Ferenc (FKP) a (ba-
konyim ti plébános ügyéről be-
szélt. Az egyházi reakció mö-
gött nem a hivők állnak, akik 
nem azonosítják magukat azok-
kal x katolikusokkal, akik a 
katolicifflmussal visszaélnék. 
Nem a vallás, nem a keresz-
ténység áll szemben a" demo-
kráciákkal, hanem egyes papi 
körök. (Mindszenlvl - kiált-
ják közbe.) 

— Harcol keit lürdehz! az 
antidemokratikus és kleriká-
lis réteg, ellen. 

Támogatni keli azokat a kato-
likusokat, akik együtt akarnak 
élni a demokráciával. 

Dr. Száva Lajos (MDP) Új-
szeged problémáiról beszélt. 
Peréuyi Benjámin (NPP), Jani 
Mihály (FKP) után T6»h Jó-
zsefné (MDP) ai polgármesteri 
jelentésbői megállapította. 

ENYEDIi 

O s a l s : d i s z k r é t e n ™ 
Népi demokráciánk a sajtó teljes szabadságát biztosí-

totta. Ez annyit jelent, hogy Nagybritannia is szabadon ter-
jesztheti nálunk a maga magyar éterujságját a londoni 
BBC több hullámán és ezt mindenki szabadon hallgathatja. 
Ha Időm van, meghallgatom néha az angol rádió magvan 
adását ls. Márcsak azért is, hogy újból és újból megálla-
píthassam: meikkora szemellenzőt'keli viselnie a BBC poli-
tikai szerkesztőjének ahhoz, hogy ne vegye észre a világ 
grökeres megváltozását, amely — akár leiszik Albionnak, 
akár nem — mindazokat a kapitalista tradíciókat, amelyeket 
a brit külügyminisztérium oly makacsul képvisel, tökéletes 
meg'"°mmisitéssel fenyegeti. 

" Ma például azt panaszolta a BBC unagvar papolója, hogy; 
ff Szovjetunió rindisZkréciót követett el. "amikor a szovjet-
amerikai titkos jegvzékváltást nyilvánosságra* hozta*. Az ol-
vasó bizonyosan velem együtt rno olyog ezen a sirámon. 
mert ugyebár nehéz elképzelni, hogy Molotov külügymi-
niszter Htoktartást igért Smith moszkvai amerikai nagykövet-
nek... Ettől eltekintve azonban a BBC-nek, csakúgy, mint 
az egész világnak tudijia kell, hogy a szocialista demokrá-
ciáknak nincs • titkos* diplomáciájuk, nem titkolnak és nem 
titkolhatnak el semmit a saját népük előtt és nincs okuk 
arra sem, hogy a világ dolgozói előtt tilkoiódzanak. A ka-
pitalista országok egymás közölt »diszkrélcn« tárgyalgat-
hatnak még egymással. Tartsák meg titkaikat, mi nein va-
gyunk ezekre kíváncsiak. A Szovjetunió ós a nagy szocialista 
birodalommal együtt a népi demokráciák és e föld minden 
dolgozója nyiltan hirdeti: békét, nyugalmat követelünk,' 
hogy újjáépíthessünk, dolgozhassunk, termelhessünk és 
életszinvonalunkat minél magasabbra emelhessük. 

Dombi Béla (MDP) az ország-
ban feLállitandó négy szövet-
kezeli gimnázium egyikét Sze-
gedre kéri. Eftgl Imre (MDP) 
mpiden iskolához telefont és 

a kisvasuton a tanulóknak kü-
lön kocsit kér. A polgármes-
teri jelentés, vitája Itala Sán-
dor (FKP) felszólalásával éri 
véget. 

Dénes Leó : A közigazgatást megtisztítjuk 
ar oda nem való elemektől 

nokuak azt a bejelentését, hogy 
— amint azt a Déimagyaror-
szág közölte — Móravárost viz-. 
teienilik. 

Beái Kúimán (MDP) arról.,' 
beszélt, hogy a városi telepek j 
házhelyei most már a tulaj- , 
donosok örök bérleteire ala-! 
külnak át. Ezután a közgyűlés? 
letárgyalta a személyi, szabad-
ságolási szolgálati idő betű- ? 
dásn iránti kérelmeket és en-" 
gedélyezte az üzemek részére" 
nyújtandó különböző függőkől-
csőnöket. a celiulózogyúr lé-
tesítésére szükséges 70.000 fo-
rint és a lemetkezési üzem 
felállításához szükséges 10(1. 
ezer forint függőkölcsönt. El-
fogadta ifj. Komócsin Mihály-
nak kél javaslatát, a demo-' 
kralikus kormány üdvözlését-* 
valamint a bakonykuti eseti* 
megbélyegzését. Ezzel a köz-, 
gyűlés véget ért. 

Dénes Leó polgármester vá-
laszában kijelentelte, hogy a 
közigazgatást megtisztítják az 
oda nem való elemektől. Majd 
az elhangzott felszólalásokra 
részletes választ adott. A köz-
gyűlési tárgysorozat legfonto-
sabb pontjait Rúna Béla ta-
nácsnok ismertette. A kisnyo-
mású vízvezetékeknél 1 és fél-
százalékrój 2.25 százalékra, üz-
leteknél 0.5 százalékról 1 szá-
zalékra, a magasnyomású viz-
vez'elékékiiéi négy százalékról 
6 százalékra, üzleteknél egy 
százalékról kél százalékra, víz-
órákkal felszerelt vezeLékek-
néi kiöbinélerenkint 50 fillér-
ről 80 fillérre kérte a viz-
dijak módosítását. A csatorna 
használati dijakat a zárt háló-
zat után 8 százalékra", nyjlt 
hálózat után 5 százalékra kéri 
ni egál! api tanr. Nagy tapssal fo-
gadta a közgyűlés a „tanács-

Ót szegadkörnyéki hadifogoly? 
érkezett csütörtökön 

Csütörtökön a következő 

:ó|y az a réroT^T^ " ^ k ö r n y é k i hadifo-
pénck közérdekét szolgálja. 
Gyermekjátszóterek rendbelio-
Zásái sürgeti és kéri, hozassa 
a város rendbe a fogadalmi 
templom orgonáját és a Dóin-
tér zenélő óráját. 

Nagy Sándor (NPP), Makra 
Ferenc (FKP) felszólalása után 
Agócsi János (MDP) arra kérte 
a polgármestert, tegye lehetővé 
a dolgozóknak, hogy ne vásá-
rolhassák össze a ' piacon s 
dolgozók elől a zöldfőzeléke-
ket. Az üzemi dolgozók szá-
mára hathónapos fabeszer-
Zési liitelt kér. Sürgette a Ne-
mestakács utca k'VöveZését. 

goly érkezett meg Szeged-
re.'Földeák: Csonka Dezső, 

Komlódi József, Gera Dá-
niel. KiSzombor: Szekeres 
József. Csanádpalola: Varga. 
János. * * w 

Shaw: 

Sztálin főbb poltfikusy 
mint Attlee és Bevin 

London, május 13. G. B. 
Shaw a Daily Heraldbanlrl 
cikkében az angol külpoli-
tikát bírálva kijelenti, hogy 
Sztálin generalisszimus po-

T I S Z A - S Z A L L O 
közkedvelt kellemes kerthelyisége : ) • ' -

A z o m b a l o n e s l e m e g n y í l i k ' 
i i * Polgári serfőzde sörkülönlegességei állandóan Csa-

pon. x—z Külön kCrlhelyiség társas összejővete-
. • ! - ! ' fetoe, Meiódy jazz. Tánc. Melódy jazz. 
ELSŐRENDŰ KONYHAí POLGÁRI ARAK! 

141 alátámasztott, n y u i S U ^ ( ^ S í 
készpénzjövedelem és magas j u f a l i k mellett férfiakat i s 
nfikOt felveszünk. Jelentkezés május 19-én, d, e. 9— 
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litikája jobb mint aminőt t 
Attlee miniszterelnök és 
Beviii külügyminiszter leg-
utóbbi beszédeibeír hangoz-
tatott. Shaw Sztálint Euró-
pában felelősségének legin-
kább tudatában lévő politi-
kusnak nevezi és azt irja, 
hogy Bevin külügyminiszter; 
háborúiíüzen a Szovjetunió-' 
nak azáltal, hogy ellenség-* 
nek nevezi n kommuniz--
inust. 

Finom cukorkák, 
csokoládék 

Sz&nf István 
(KÁrász-u.) cukorkaboltból 


