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lárdaszíntemeíéssel, csatornaépítéssel 
víztelenítik a Móravárosí 

A városrendezési bizolt-
$ág szerdán délulán Breino-
vlcs Vilmos műszaki igaz-
ható elnöklésével ülést tar-
tott, amelyen a Móraváros 
víztelenítésének nagyfontos-
ságú kérdésével foglalko-
»ott. Pálfy-Budinszki Endre 
tőm ér nők dolgozta ki a ter-
vezetet, amely azt célozza 
hogy/az egész Móraváros év-
ről-évre megismétlődő elön-
tési veszélyét részben meg-
szüntesse. A Csendes-. Fe l-
hő-, Hajnal-. Móra-, Ne-
(mcslakács-, Remény- ésVe-
tesács-utca e©es ponljai 
ugyanis különösen a zápo-
rok ulán elöntődnek, ezek-
bek az utcáknak járdaszint-
leit kell tehát felemelni. 
Meg kell szüntetni az utcai 
nyílt csatornák pangó vizeit 
mert ezek súlyos fertőzési 
veszélytijelenlenek. A város-
ITész belső leiektömbjei el-

inocsarasodnak,;ezért ezeket 
a telkeket fel kell tölteni. 

A lervezet szerint a jár-
daszinteket 15—20 centimé-
terrel emelik, a Csendes-
utca közepén 30- 40 centi-
vel, mig a nyilt csatornákat 
3.80 méter mélységre képe-
zik ki. A részletes tárgyalá-
sok során az a vélemény 
alakult ki. h o© amíg az ál-
talános főcsatornarendezési 
munkálatokat a Mőravórov 
ban nem lehet végrehajta-
ni, a mérnökség szükség-
megoldási terve célraveze-
tő. Fontos, hogy a majd ki-
képzett árkokat a vizszálli-
tókénesség biztosítására ál-
landóan karbantartsák. A 
munkálatok egy részét már 
meg is kezdték és rövidesen 
megkezdik a Kormányos-ut-
cában és a záportárolónál 
egy-egy kisebb mérelü szi-
vattyú építését. 

Gotiwald miniszterelnököt 

Javasolják Csehsztovákfa elnökének 
Prága, junius 9. \ csehszlo-

vák kommunista párt végre 
hnjtóbizottsága saerd'án ugy ha 
Kria-ozolt, hogv a nemzeti arr 
vonal központi akoióbizottságá-
Bnlt Brues utódjául köztársa-

sági etil üknek Goüivald miuis&-
leretuök megválasztását Java-
solja. Zapolociky miniszterei-
nökhelyeltest pedig miniszter-
elnöknek jelölt 

Ma élotbeEép a isidó-arab 
fegyverszünet 

London, junius 9. Párisi jelentés .szerint Weizmann. 
& zsidó állam ideiglenes elnöke közölte, h o© a zsidó 
kormány elfogadta a fegyverszüneti feltételeket. Reu-
terijelentés szerint az összes arab államok szintén elfo-
gadták a Beunadotte által hozzájuk juttatott ttüzet 
BZünless? /felhívás feltételeit A fegyverszünet pénteken 
Teggcl 8 órakor lép élei lu 

Pongrácz Lóránd gimnáziumi hifoktafá 
káros tevékenységére lilvta fel 

az egyház figyelmét Gyám Imre főispán 
Dr. Pongrácz Lóránd, a 

Klauzál Gábor gimnázium 
hittanára az utóbbi időkben 
a hittanórákon a vallásos 
nevelés helyett politizált és 
antidemokratikus propagan-
dái folytatott. A hitoktató-
nak ez a ténykedése nem-
tésak a gimnáziumi ifjúság-
iban, ide az Intézet tanári ka-
írt ban, valamint a tanulók 
Mziilei köréhen oszlallan fcl-
|iál)oro<lásl kelteit. Ennek a 
"felháborodásnak igen sokan 
mdtak kifejezést a giinnázi-
,um vezetőségénél. Nyilván 
m julolt tudomására fiaskó 
"Sándor püspöki helynök-
nek, aki ahelyett, ho©- a ta-
nári katedrával visszaélő 
hiloktatót megintette és to-
vábbi antidemokratikus po-
litizálását megtiltotta volna, 

{evelet intézett Gyáni Imre 
fepáüllűZi amelyben Pon-

dpácz Lórándot mentegetni 
agyekszik és abban a tény-
,wn, ho© a hitoktató poli-
tizálását többen megrótták; 
la vallásos nevelésbe való 
•Jogtalan beavatkozási lát. 

Gyáni Imre főispán 
ugyancsak levélben vála-
szolt a püspöki hely nőknek 

ebben 

megálliipilulla. hu v Pon-
grác/. I.óráiul Cialiiíjívu.i 
politizált a Iiitlanór»k«>ii 
és ez állalános fclliálinin-
da-f váltóit ki. 

Az a meggyőződésem — ir-
ja a főispán, — ho© e kér-
désben a püspöki helynők 
ur osztja nézelemet és" a 
maga részéről is megnyug-
tatja a dr. Pongrácz Lóránd 
által 'feltüzelt szülőket, ho© 
a Klauzál Gábor gimnázi-
um ban történt események 
nem a kötelező hitoktatás és 
vallásos nevelés elleni ak-
ció. hanem kizárólag a szó-
banforgó hitoktató ur de-
niokráciaellcnes propagan-
dájának a közvélemény ál-
tal adott méltó válasz. 

A továbbiakban 
felhívja a hitoktató demo-
krácloellenes tevékeny-
ségére az illetékes egyhá-
zi hatóság figyelmét a fő-
ispán és nrra kéri, hogy 
szüntesse meg Pongrácíz 
romboló tevékenységét, 
amely legelsősorban ará-
mat katolikus társadalom-
nak tesz rossz szolgálatot. 
- Meg va©ok arról győ-

ződve -- fejezi be levelet a 
főispán, — hogy az illetékes 
e©názi hatóság az állam és 
e©ház egyetemes érdekei* 
lart ja szem előli, nevezett 
tevékenységéi helyteleníti s 
ezáltal városunk római ka-
tolikus társadalmának bé-
kéjét, amelyet dr. Pon-
grácz Lóránt szereplése al-
kalmas megzavarni, helyre-
állítja. 

U| német vüiuaáf 
vezeM be 

London, junius 9. A Daily 
Telegrapli értesülése szerint 
Nyugalnémetorsz.íglmn hat hé-
ten betű! megtörténik a valuta-
reform. Az átváltási ár tekia 
leiében a francia, amerikai cs 
angol vélemények élesen eltér-
nek egymástól. Eddig annyi szi-
várgott kft, hogy 10 régi már-
kát váltanak át e© uj már-
kára. A lap szerint nyugati 
körükben valószínűnek tartják, 
hogy a nyugají márka" beveze-
tését azonnal követni lógja a 
keleti márka bevezetése a 
szovjet övezetben. Ez Német-
ország kettéválasztását teljessé 
fogja tenni. 

Tíirövai a munkács i 

qSrSgkeleti uí íspP? 

s kuUn ' fmu i fsz terel 

A görögkeleti uiagyar egyház1 

megalakulása ügyében Nestor 
munkácsi püspök a moszkvai 
pátriárka megbízottjaként hely-
színi tájékozódás céljából Ma 
©arorswigra érkezeit. Felkér 
reste Ortutay Gyula vallás- és 
közoktatásügyi minisztert, aki-
vel közel egy óra hosszal ta-
nácskozott a magyar görögke-
leti egyház problémáiról. A 
megbeszéléseik a legszívélye-
sebb légkörben folynak és 
minden remény meg van arra, 
liogy a magyar görögkeleti egy-
ház megalakulásának régóta 
vajúdó kérdése kedvező elin-
tézést nver. 

Két i s íél év i fegyház 

erőszakért 

Páger lstvánn 26 éves ma-
©arbánlie©esi gazda, még 
az elmúlt évben erőszakos-
kodott szomszédja 13 éves 
kislányával. A szerencsétlen 
fejletlen ©ermeket az esel 
után kórházba kellett szállí-
tani és szülei megtették a 
feljelentést a nős, két ©'er-
mekes Páger ellen. Azű©et 
szerdán tÜr©ralta a szegedi 
törvényszék Lázár tanácsa 
Páger részegségére hivatko-
zott, de több tanú igazolta, 
h o© nz eset megtörtén le-
kor beszámítható állapot 
ban volt. A biróság két és 
fél évi fe©házra es öl évi 
jogvesztésre itélte az erő-
szakoskodó gazdát, 6©ben 
elrendelte azonnali letartóz-
tatását. 
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Ma CsüMrtöfcfa! 
Csak egy napig! 

Széchenyi Mozi nagysi-
kerű filmjét közkívánatra 
mfisoii'a vettük! 

R A Z Z I A 
RETTEGJ ALVILÁG. 

Izgalmas bünügya' film a 
Javából. 

Péntekén premier! i 

F é r j e k 
és asszonyoH 

JAVÍTS MtSOVnal. 

Előadások: tél 5. fél 7 és 
fél 9 órakor. -- Pénztár 
délelőtt Jl—12 és dél-
után az előadások elöli 

Textil!párunk már feiülniEiSta 
a békebeli termelési 

Az Országos Tervhivatalban 
most állapították meg a ma-
gyar textilipar áprilisi terme-
lési eredményeit. A munka ver-
senyekkel a ' texttigyirafr dol-
goztál a hároméves lerv szolgá-
latában olyan eredmény ekei, 
értek el, amilyeneket niég a 
múltban sem. 

A pamutszövet termelése a 
múltban liavi 15.4 millió nié 
ter volt, áprilisban 15.8 millió 
méter. 

A gyapjúszövet termelése a 

múltban 1107 ezer méter -volt 
havonta, áprilisban ©apjugyá-
r ainlk 1345 ezer métert ter-
mellek. 

M ü s.c lyeuiszö vet terme I é-
siiixk a mullhan 1333 ezer mé-
ter volt. áprilisban pedig 1163 
ezer méter. 

A len- és kenderszüvclter-
melésünk a hároméves lerv 
havi 400 ezer méter előirány-
zatával szemben 793 ezer mé-
ter voJI. 

Á szegedi dolgozók 
az iskolák államosítása melleit 

és a reakciós uszítás ellen 
Múlt mindenütt az ország-

ban, ugy Szegeden is mélysé-
ges felháborodás kisérj a pócs-
petri tragédiát, ugyanakkor a 
dolgozók sürgetik ;i felekezeti 
.iskolák államosítását. \ keres-
kedelmi alkalmazónak szak 
szervezőléneik üzletszerzői szak-
osztálya nagygyűlésén tiltako-
zott a klerikális reakció akna-

munkája éljen, követelte annak 
felszámolását és az iskolák ma-
radéktalan államosítását. Ha-
tározatot Iiozo.lt vezetőségi ülé-
sén a magánalkalmazottak szak-
szervezete is, kövelelve a pócs-
pelri gy ilkosság lel leseinek és 
fcJhaj tóinak példátlan meg-
büntetéséi. valamin! az egyházi 
iskolák államosítását. 

Csak rövidem 
Budapesten közölték, 

liogv a pócspetri ©iikosok 
ü©ében már pénleken Íté-
letet hirdetnek. 

Római lapok írják, hogy 
Olaszország nem szívesen 
adja át hajóhadát a franci-
áknak. 

PRAGA jelenti, hogy az uj 
csehszlovák alkotmány életbe-
lépett 

Budapesti lelefon jelentés 
szerint Nóvák Eva szerdán 
uj országos csúcsot úszott 
a százméteres mellúszásban. 

Madrasban lovább üldő-
rzik a kommunistákat. 

KAIRÓBAN közölték, ho© 
Abdullnh király rendelete sze-
rinl Szíriában, Libanonban, 
Irakban és Jemenben elkoboz-
zák a zsidók vagyonát. 

Bakutól 25 kilométerre uj 
hatalmas ipari központ téfe-
sül több gépgyárral. 

A svéd kommunista párl 
a parlament elé terjeszteti 
javaslatban ismételten állást 
foglalt Svédországnak a 
Marshall-tervben való rész-
vétele ellen. / 

A KARLSBAD1 nemzetközi 
safckversenyen Barcza Gedeon 
magyar mester vezet. 

Tok'óban Hirohílo japán 
C6ászár kihallgatáson fogad-
ta Spelmann bíborost. 

Berlini hir szerint Tuck 
volt kairói amerikai na©--
kövelet nevezték ki a szuezi 
csalovira igazgntójává. 

Bajorország miniszterei-
nöke kijelentette, ho© a bí-
rák és ügyészek nyolcvan 
százaléka náci voll. 

KLAGENFURTBAN aiiiuká* 
tüntetés zajlott le és sztrájkra 
készülnek. 

P.ilciinóbaii ©őzeleuíjpni 
fejeződött he egy sztrájk. 

Kolozsvárott száztagú 
munkás ének- és tánccso-
port alakult. 

Moszkvai hir szerint ní 
Szovjetunió kész katonai 
megfigyelőket küldeni Pa-
Iesztinába. 

NEM VERSEI és Rood is-
land államokban is megalakult 
Wailace parija. 

Epiruslian a görög sza-
badságharcosok megsemmi-
sítettek két monareho-fa-
slszta hadosztályt. 

PárisTól jelenlik: egyre 
nagyobb méretet ölt a fran-
ciaországi sztrájk. 

Hamburgi hir szerinl az 
amerikaiak a Ruhr vidék 
megvé I eléről 1 á rgyal n ak. 

Rizoiiiai vezető 
lilikusok ült 
doni értekezlej 
ellen. 

német po-
iik a lon-

dal 

Tizenkilenc ós félmiSMó 
az általános iskoláknak 

Budapest, iun. 9. A kul-
tuszminisztérium a másodiK 
tervévben 19 és fél millió 
forintot fordit az állalános 
iskolák újjáépítésére és fel-
szerelésére, valamint uj is-

kolák épilésére. A már mű-
ködő (45 általános iskolai in-
ternátus mellé ujabb 55 ta-
nulóotthont szervez a kul-
tuszminisztérium még eb-
ben az évben. 

Az úgynevezett amerikai segély 
nem ís létezik 

Moszkva, junius 9. A 
moszkvai rádió hirma©ará-
zója megállapítja, hogy ai 
nyugjateurópai sajtó élénken 
foglalkozik az amerikai kép-
viselőház döntésével, hogy 
25 százalékkal csökkenti a 
Marshall-tervei. A esök-
keiitéü hiíre az angol és fran-

cia sajtóban a csialódás 
hangját váltotta ki. E©re 
világosabbá válik — mondja 
a hírmagyarázó, hogy nz 
úgynevezett amerikai segély 
valójában nem is létezik és 
ha jobban megvizsgáljuk, ki-
derül, h o © csak politikai és 
gazdasági célokai takar. 

i 


