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25 m i l l i ó terményvásárlásra 

3 m i l l i ó a kisipari szövetkezeteknek 
Olcsó kerékpár részletre a közalkalmazottaknak — Előleg 

a béreeéplöknek — Hatvan napon belül Intézik a Ipar* 
igazolványokat — Ujabb 600 hálószoba Angliának 

Fontos határozatokot hozott a Gazdasági Főtana se 

A GF csütörlök-i ülésen el-
tfotározla, hogv megszünteti 
1 margitszigeti belépődíj 
szedését, hogv a szigetet 
piinden dolgozó részére nöz-
•áf érhetővé tegye. 

Hozzájárult ahhoz, hogy 
fez ipari és kereskedelmi 
Vállalatok felé megszerve-
zett kerékpárakelőt a köz-

Ílknlmazottakrft is kiter-
ísszék. 

A közalkalmazottak kerék-
»ár vételárát illetményük-
ből való levonás utján R hó-
nap alatt egvenlithetik ki. 

gyapjú 
felvásárlására 

meny-A gazdák 
nviségének 
ujabb 5 millió forint hitelt 
engedélyeztek. 

Elhatározta a GF, ho© a 
béreséül ősöknek előlegekel 
folyósít az általuk beszolgál-
tatandó kenyérgabonára. 

A terményvásárlás és be-
szolgáltatás zökkenőmentes 
lehonvolitására 25 millió fo-
rint hitelt szavazott meg a 
GF Igv a gazdák a gyűjtő-
kereskedők!ől kapott ' utal-
vány ellenéhen azonnal hoz-
zájutó a Inak beszolgáltatott 
termé nve'k ellenértékéhez. 

A GF 30 vagon lugkövet 
biztosit a sertés zsír-lveszol-
áltatóknak, ho© a marn-
'ék hulladékzsirból szap-Sant főzzenek. A lugjkő ám 

—10 forinttal olcsóbb ,esz 
b dobozlugkő áránál 

Az iparigazolvány-kérése-
fcet az GF döntése"értelmé-
ben ezentúl legfeljebb 60 
napon belül el kell intézni. 

Az országos kisipari hitel-

{Következetek részére 3 mil-

Ő forint hitelt szavazott 
meg bőr, fo'-a1 és vasáru vá-
sárlására. hogy a kisiparo-
•ok folyamatos munkalehe-
tősége biztosítva le©en. 

A GF hozzájárult ujabb 
600 Irálószobalférendezés an-

Ílai kiviteléhez Ennek cl-
nértékeként értékes ipar-
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Péntektől vasárnapig 

Az angol filmgyártás gyön-
gye! hányok- és asszonyok 
finnjét 

F é r j e k 
asszonyok 

Három asszony boldog és 
keserű szerelme egy cso-
dálatos szép történetben, 
bérfiaik filmje te. a nő* 
sziv titkairól. 

PIULL1S CHAJ.VERT és 
JAMES MASON, 
a Vörös lámpást és He-
tedik fátyol feleJtbtote(len 
főszereplőivel. 

Ezenkívül 
J <| nlabb I t JH Ii'ráért, 

"* — - - - — - -

Előadások: fél 5: lét 7, '<* 
lét 9 érakor. - Pénztár 
délelőtt 11-12 és dél-
után az előadások elölt 

cikkeket kap a magyar me-
zőgazdaság 

Végül elhatározta a GF, 
ho© az augusztus 1-től 
kezdve a közellálássál kap-
csolatos összes intézkedé-

ssek végrehajtását a közel-
látási felügyelőségek látják 
el, ezzel szemben meg-
szűnnek á közellátási kor-
mány biztosságok és munka-
körüket a közellátási fel-
ügyelőségek veszik át. 
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Hangos lesz Szeged! 
Az egyesülési kongresszust mindenütt 

Hangszórók közvetítik 

Hangos lesz három napig 
Szeged. A magyar rádió 
szombattól kezdve közvetíti 
az MKP és SzDP budapesti 
egyesülési kongresszusát. A 
rádió adását az MDP sze-
gedi Belváros I. szervezete 
hangszórókon keresztül jut-
tatja el a szegiedi dolgozók-
hoz és' gondoskodik arról, 
h o © az itthonmaradók na© 
tábora is valósággal résge-

Aki nem okult a pécsoefri tragédiából 

Demokráciaellenes izgatásért átadták 
a népügyészségnek páter Csák Boldizsár 

szegedi jezsuita szerzetest 
Páter Csák Boldizsár szegedi 

jezsuita szerzetest sa állam-
védelmi osztály demokráciael-
lenes Izgatásért őrizetbe vette 
ás átadta a népügyészségnek 
ahol döntenek további sorsa 
felett. A* ügy élőimén ve a 
kővetkező: 

Csák páter vasárnap délelőtt 
a ruzsafárást rufci l-es iskolá-
ban misézett. A híveit legna-
gyobb megdöbbenésére azon-
ban az istentisztelet keretében 
elmondott szentbesziédből poli-
tikát szónoklat, mégpedig reak-
ciós politikai szónoklat kereke-
dlett fcí. 

- Ördögi telkekkel vagyunk 
körülvéve — mondotta. — Min-
den keresztény katolikus em-
bernek ma olyan erős hitének 
kell lennie, h'ogy azért ölni is 
tudjon. 

Ilyen, egyáltalán nem ke-
resztényi kijelentés után az. is 
kólák államosítására tért hsál-
páter : 
a felekezeli iskolában letiet hi-
tel és erkölcsöt tanítani, de 
ehhez keresztény kormány 
lenne szükséges. 

— Saját gyermeke és val-
lása ellen vét, aki állást fog-
lal az iskolák államosítása 

A gordonka volt a veszte,. 

Ma 

Muzsikáin! jött haza -
színház helyett börtönbe került 

Telbisz tfsztltigyész tárgyalják a nyilas 
bűnügyét 

Ma tárgyalja a szegedi nép-
biróság dr. Telbisz István, Sze-
ged város volt tiszö ügyészié-
nek népelienes bűnügyéi. A 
vádirat szeriül Telblsz az ej-
mult rendszerben az üldözőt-
lek kivételezését elbíráló bi-
zottság jogi véJeményadója volt 
és az akkor fennálló tőrvények 
végrehajtását még szigorítani 
igyekezett. A ttszti iigvész a 
MÜNE-nek Is lagja volt és 

löbb!xhen szolgáltatott ada-
lékát a rendőrségnek » bal-
ohlat'akrrtl, akiket ezeknek 
alapján 'nleriiáltab. 

Vezetőségi tagja volt a Faj-

lyét. de onnan rövidesen visz-
szatért az országba. Szegedre 
nem mert visszajönni és a Du-
nántúlon egy kis faluban tele-
pedett le, ahol le Is Igazol-
ták. A rendőrség államvédelmi 
osztálya a nyilas lisztt ügyész 
ellen országos körözést adott 
kit, de Telblsz ez év tavaszáig 
meg tudott btijnif a kis faluban 
Vesztél az okozta, hogy 

nagyon szerel gordonkám' 
és ám'kor a szegedi nhéz 
gordonkást keresett, erről 
fndoiuásl szerezve, fi ajánl-
kozóit az állásra és azt hite. 
zenésznek megbocsátják a 
múltban elkövetett bline'l. 

volt a 
védők Országos Szövetségének 
és a nyilas pártnak ls. A há-J 
ború végén eltűnt SzegedrőlI Tévédéit, mert megérkeztekor 
és Nyugatra tette ál székhe-l azonnal letartóztatták. 

Nagyszabásúnak ígérkezik 
a szombati népi táncbemutató 
Csütörtökön Szegedre ér-

kezett Krizsún .Sándor a ma-
gyar táncszövetség országos 
főtitkára, ho© megtárgyalja 
a szombati népi táncbemu-
tató részleteit. A láncbemu-
tatóra dr. Drégely József ez-
redes, főrendező vezetésé-
vei minden előkészületet 
megtettek már. Az ünnepi 
lobogiódiszbe öltöztetett sta-

dionban este fél 9-kor kez* 
dődik a bemutató az ország 
legjobb népi tánccsoportjai-
nak részvételével. A szín-
pompás, gazdag műsort —, 
amelynek keretében szere-
pel a szegedi rendőrség, 
honvédség és vasutasok 
egyesitőlt száztagú fuvós-
aenekpra is —, na©szabásu 
tűzijáték fejezi bp 

melleit. Az iskolán államosítá-
sával hitünket veszítjük. Csak 

F.gész Ruzsajárás katolikus 
népe nagy felháborodással 
fogadta Csák Boldizsár eljárá-
sát. aki a szentbeszédet hasz-
nálta fei arra, ho© szemét 
metleniu izgasson a demo-
krácia ellen. 

sévé váljon aróudapesti tőre 
ténelmi eseményeknek Már 
a szombati napon az, utcán, 
munkahelyükön és minde-
nütt hallgathatják a kon-
gresszus közvetítését a dol-
gozók, de különösen vasár-
napi szabadidejükben nyílik' 
erre kiváló alkalom, T© 
aztán Rákosi Mátyás Révai 
József és a tönbi felszólalók 
beszédét akkor a Széchcnvi-
téren is mindenki hallani 
fogja. 

Szeged minden dolgozója 
nagy lelkesedéssel készül az 
éggé ü'ési kongre szus gyö-
nyörű napjaira és külsősé-
gekben is felkészültek a 
nagy ünnepre.. Az MDF 
pártszervezeteit, az üzeme-
ket, ©árakat zászlódiszbo 
öltöztetik erre a három nap-
ra Na© buzgalommal ké-
szülnek a kongresszus méltó 
m egű u n e pl és érc a városi 
gőzfürdő és a többi város? 
üzemek dolgozói is. 

A szegedi kongresszusi ki-
küldöttek pénteken délután 
a menetrendszerinti gyors-
vonattal utaznak fel Buda-
pestre-

Nógrádi Sándor: 

Statárium elé kerül az, aki 
kezet emel a népi demokráciára 

Sopron. junius 10. A füg-
getlenségi Front pártjainak 
soproni szervezetet szerdán 
este 15.000 ember jelenlétében 
tiltakozó nagygyűlést tartottak 
a felelőtlen" tüntetések ellen. 
Megjelent a nagygyűlésen Nóg-
rádi Sándor álfanililkár is, aki 
hangsúlyozta, hogy az iskolák 
államosítása ürügyével akar az 
egyház mögé bujt reakció ál-
talános támadást intézni "n népi 

demokrácia ellen. A népi de-
mokráciának azonban elég ere jel 
vau ahhoz, hogy letörje az 
ilyen kísérleteket, megvédje 
vívmányait és biztosítsa tuyái+i 
fejlődéséi a zökkenésmentes,, 
politikai és gazdaság élet vo-
nalain. A röglöniléló biróság 
elé kerülnek mindazok,, akik 
kezel mernek emelni a ma-
gyar népi demokráciára. 

II k o r m á n y n e m tiiri f o v á k h 
a klerikális izgatást 

Gyáni Imre főispán felhívása a h'vafat-
vezetőkhöz 

Létei telvén cukrász mind a maga, u/iud rokonai 
nevében MJrta tómmal adatja, hogy félesége 

LELEK ISTVÁNNÉ 
sxiif. Mlkla Mária 

ük 4.1. évében hosszas szenvedés után elhunyt. 
erooíSíe juniu: 

juvk 4L évében hosszas 
- - TemoíKe jimius 11-én délután 5 érékor tesz a 
oiateől »ií. temető ravatolozójAbói. A ©Aszotó 

M*l». l étei és Márkus (Mfbtat csatról 

Csütörtökön délbon Gyáni 
Imre főispán érlekezletfp tiivta 
össze az összes szegedi állami 
és városi hivatalok vezetőit. 
A főispán azzal kezdte beszé-
dét, hogy tulajdonképpen nem 
az állam és az egyház áJI egy-
mással szemben, hanem a de-
mokrácia és a reakció. A val-
lásszabadság hiányát hangoz-
tató frivol Játék csak jelszó, 
lepel és ürü©. 

Nem a vallásról, a lelek la 
lásrrtl, vagy az egyházról van 
szó, huncut arréi, hogy a 
reakció mosl harcba szírt a 
rieniokrác'u eiten. 

A kormány nem t űrbeli to-
vább, hogy az izgatás és 
iegközönségesobb rémhírter-
jesztés tovább is rombolja az 
Ország népének leikéi. 

Minden hivatal vczelfijc sa-
ját személyben ts feleifis 
saját működés: lerUIrtéii he 
litl a rend és nyugatom hk 
tasilásáérl. 

A nagy számban megjelent 
hivatalok és intézménvek ve-
zetői nagy megértéssel togad-
ták a főispán beszédét, majd 
dr. Potóny.1 Jenő népföftgyds/. 
helyettes kii jelentet te, hogy 

a legkimcleUfiiebbül eljár-
nak mindenki ellen, ak, * 
demokrácia ellen 'zgat, de 
különösen azok elten, ak'Jk 
neli fa'valásiiknái fogva en 

nek cpn a / ellenkezője 
legelem'bb kötelességük. 

K o r i ó - M o i l 
Telefon «24 

Ma bemutató! 

A rád'ó csalogánya 

V Ö R Ö S , 
S Á R I 

magyar nóta énekesnő 
minden előadáson 

személyesen fellép 
és a legszebb magyar da 
lókat énekli. 

Azonkívül: Az év legizgal-
masabb amerikai vígjáté-
ka' Sztárok filmje! 
HERBERT MARSHALL, 
JOE MC.GREA 
GEORGE StNDERS és 
ALBERT BASSFRMANN 
főszereplésével. 

Boszorkány-
konyha 

Előadások: fél 5, léi 7 és 
fél 9 órakor. — Pénztár 
délelőtt 11—12 ós •lét-
illán 4 órától. 


