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— A Nemzeti Színházban lesz a 

komamnisla Párt vasárnapi üssze-
vant taggyűlése. Megírtuk, hogy va-
sárnap délelőtt a Magyar Kommunista 
Párt szegedi szervezete a párttagok 
részére összevont gyűlést rendez, 
amelyen Révai József elvtárs, a cson-
grád-cssnáűi kerület nemzetgyűlési 
képviselője tart előadást a poliiikai 
helyzetről és kiértékeli a választások 
eredményét. A gyűlést eredetileg a 
Széchenyi Moziba tervezték, de tekin-
tettel a nsgy érdektödésrs, ami Révai 
elvtárs előadása iránt megnyilvánult, 
• nagyobb befogadóképességű Nem-
zeti Színházban tartják meg. Felhív-
juk az elvtársak figyelmét, hogy a 
gyűlésre párttagkönyvecskéjüket hoz-
zák magukkal, mert csak annak fel-
mutatása jogosít a belépésre. 

o o o 
— A bal évvel ezrl-iil elkövetni 

/pagyitiosságérl elítélték Lasmcz Mi-
hályt. Lasancz Mihály fiatal gazdil-
kodó 1939-ben agyonverte apj í l , az-
ért, mert az idős gazda újra nősült 
és fin atlől félt, hogy <ti n-.irad az 
Brökségből. A törvényszéken a vádlott 
tagadásával szemben ricrn sikerült bí-
Bonyitanl a gyilkosságot, őzéi! Lasancz 
Mihályt felmcritetlék. Négy évvel ké-
Bőbb Lasancz megverte a feleségét, 
ekkor az asszony bosszúból felje'.cn-
Icllc az urát, hogy ő volt az üreg 
l-asnrcz gyilkosa. A rendőrségen be-
vallotta, hogy az ura annakidején el-
mondotta A gyilkosságot. Amikor a 
törvényszéken ismét tárgya'ásra ke-
rüli a sor, az asszony visszavonta 
•állomását, az ura'tagadott és Lasancz 
Mihályt ismét fel kellett menteni. Az 
ügyész fellebbezése folytán tegnap az 
ítélőtábla Elcmy-lanácsa tárgyalta 
Ügyet. A tábla bizonyitoltnak vette a 
nyomozati tényállást, amely szerbit 
Lasancz Mihály volt a gyilko3 és 10 
évi fegyházrá itélte. A vállolt és a 
főügyész fellebbezett, fgy az úgy a 
Kúria elé kerül. 

— Az e g y e t e m i é s fő iskola i hal lga-
tók t u d o m á n y o s szoc ia l i s ta mnnkakö-
l isséío vasárnap délután 3 órakor 
tartja összejövetelét Kálvin-tér 6 szám 
•tatt. Érdeklődőket szívesen látunk 

London utcáin megjelent 
az első „alomautó" 

(London, november fá) A „Daily 
Skelch" jelenti: Szerdán megjelent 
Ixndon utcáin az első atomerővel 
hajlott gépkocsi, a Morris-fipusu gép-
kocsit J. Wilson feltaláló vezette. A 
kocsin még a tüzelőanyagügyi minisz-
ter cs egy képviselő is heti/el foglalt. 
Az aloiiimolnr S centiméter átmérőjű 

Í émszckrényben van. A motor fel-
asználha'ó hadihajón, repülőgépen 

valamint villany fejlesztésre. A fella 
láló terveit most behatóan vizsgálják 
a tüzclőanyayügiji minisztériumban 

x K«kUvő. Molnár Éva gyógyszerész 
is Matos Mátyás gimn. tanár november 
17-én délelőtt 10 órakor tartják eskü-
vőjüket a szege ti jezsuita templomban. 
(Minden külön értesítés helyett.) 

— A magyar művelődéspolitika fe'-
• dnlairol tart előadást vasárnap dél-
• táu 1 órakor Ortulay Gyula a kiváló 
nénraizíudós a szegedi Újságírók és 
Művészek Otthonában. Az előadáson — 
tekintettel az Olthou bcfo-gadóképcssé-
jére — esak a tagok jelenhetnek meg 

Washingtonban közzétették az atombomba* 
e g y e z m é n y t 

Az atombomba titkát addig nem adják kJ, amíg megtoto!6 nemzetközi 
biztonsági s ze rv i ze i nem telesül 

békességes megoldást (Washington, november II) A[Reuter-
iroda jelentése szerint Truman elnök, 
Attlee miniszterelnök és Mackensie King 
miniszterelnök csütörtökön délután, 
greenwichi időszámítás szerint, fél 4 
óárkor a Fehér Ilázba hivatták az új-
ságírókat, hogy ismertessék velük az 
alomerőről szóló közös nyilatkozatu-
kat. A nyilatkozatot Truman, Attlee és 
Mackensie King irta alá a sajtókonfe-
rencia előtt rendezett rövid ünnepség 
keretében. 

A nyilatkozat szerint 
az atomcrővel kapcsolatos tudomá-
nyos eredmények kicserélése meg-

történik majd, de a többi országok-
nak is viszonzásképpen ismertetniük 
kell ezzel kapcsolatos felfedezései-
ket. Az atombomba gyártásának 
nyilvánosságrahozalalát azonban 
mindaddig visszatartják, amig nem 
válik lehelövé olyan halásos és végre-
hajtható védelem kicszelise, amelyet 

valamennyi nemzet elfogadhat. 
A három államférfi kijelentése sze-

rint az alábbi négy pont figyelembe-
vételével javaslatot kelt kidolgozni: 

1. Lehetővé kell lenni valamennyi 
nemzet számára az atomerő tudomá-
nyos ismertetését, amely az egész kér-

dést felöleli és a 
célozza. 

2. Az atomerő ellenőrzésinek olyan 
kiterjesztést kell adni. amely szükséges 
ahhoz, hogy csupán békés célokra hasz-
nálhassák fel. 

3. Az atomfegyverek tömeges gyár-
tását ki kell küszöbölni a nemzeti fegy-
verkezésből 

Ellenőrzés utján, vagy más meg-
oldással az atombomba hatásos védel-
miről kelt gondoskodni, amely megol-
talmazza az államokat q háborúi 
megtámadás veszélyétől. 

—oqo— 
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A város vezetősége magáévá tette a szegedi 
Kommunista Párt hároméves városépítő tervét 

A városi Uisgyüfés igazolóbizottság elé utaíla Gresz Islván, a fasiszta városatya• 
jelöli elismerésének ügyéi — A közgyűlés üdvözölte a nemzeti egység jegyé ben 
alakall uj magyar kormányt — Ma délelőtt megkezdődött a városi törvény 

hatóság közgyűlése 
(Szeged, november 16) Csütörtökön 

délelőtt fél l t órakor tárgyalta a város 
kisgyülése Vörös József elvtárs, főispán 
elnökletével a kisgyűlés ügykörébe tar-
tozó négy betegszabadságolási kérelmet, 
valamint bárom szeszfözdekérelmet és 
ezeket kedvezően intézte el. A kisgyű-
lés ezután áttért a pénteki közgyűlés 
előkészítésére. Száz ügydarabot és hét 
inditváDyt tárgyalt le és kisebb módo-
sításokkal elfogadásra ajánlotta a köz-
gyűlésnek. 

Az uj bizottsági tagok behívása körül 
vita támadt, amikor az elnöki osztály 
a Független Kisgazdapárt javaslata 
alapján előterjesztette ur. Tóth László 
és Gresz István közigazgatási bizottsági 
tagok behívását. Berey Géza elvtárs, 
Nagyiván János és Papdi György elv-
társ felszólalása után a kisgyűlés ugy 
határozott, hogy Gresz István behívását 
visszaadja az igazoló választmánynak, 
miután Gresz rendőri felügyelet alatt 
ált s mint ilyen, a politikai éleiben nem 
szerepelhet, dr. Tóth László behívását 
a kisgyűlés jóváhagyta. 

A Szegedi Nemzeti Szinház kérdé-
sébeu a város és az állani jogi helyze-
tének ismertetése után dr. Kertész Béla 
szólalt fel. A város ugyanis 20 százalék 
költségvetési terhet vállalt a szinház 
személyzeti és dologi kiadásaihói, ezzel 
szemben az állam nagyohbértékü be-
ruházást eszközöl a szinház átalakítá-
sánál A kisgyűlés hozzájárult ahhoz, 
hogy a város 2> százalékos tehervisc 
lést vállaljon és a közgyűlési javaslatol 
dr. Kertész Béla indítványára kiegészítet-
te, amely szerint a városnak nemcsak fel-
ügyeleti joga lesz aszinliázndl, deaszin-
ügyi bizottságnak pénzügyi szakértövei 
kell kiegészülnie akkor, amikor a szin-
ház 194o —47. évi költségvetését tárgyal-
ják és a város ujabb teherviselését 
megállapítják. A tárgysorozat többi 
pontjait az egyes ügyosztályok előké-
szítése alapján ajánlotta a kisgyűlés a 
közgyűlésnek elfogadásra. 

a közgyűlés 
Pénteken délelőtt 10 órakor kezdő-

dólt meg a törvényhatóság közgyűlése 
Vörös József elvtárs, főispán elnóklé-

| sével. Napirend elölt Tombácz Imre 
[elvtárs, a vagyar Kommunista Párt 

szegedi szervezetének titkára szólalt fel. 
— A Magyar Kommunista Párt sze-

gcdi szervezete — kezdte felszólalását 
T .ibácz elvtárs - hároméves város-
politikai programot dolgozott ki, amely 
felöleli Szeged közéletének minden ré-

széi. A Magyar Kommunista Párt most 
már arra kéri a város hatóságát, hogy 
a terv mielőbbi megvalósításához lássa-
nak hozzá. A város ügyosztályainak ki 
kell oszlani az ügykörükbe tartozó ré-
szeket és a tanácsnokok a legközelebbi 
közgyűlés elé már kész tervezetlel jöjje-
nek, hogyan kívánják ezt a várospoli-
tikai ipilöproyramot a három éa kere-
tén belül megvalósítani. 

A napirend előtti felszólalásra Dé-
nes Leó elvtárs, polgármester vála-
szolt. Kijelentette, tatéikefal fog, 
hogy a város magáévá fe jve a javas-
latot. Utasítja az ügyosztályok veze-
tőit a tó; vezet kidolgozására és » teg-
btf/clebbl közgyűlésen elő fogják ter-
jeszteni, hogy három éven teifil mii 
valósithatnak meg ebből a tervoől. 

Berey Géza elvtárs indítványozza 
azután, hogy a törvényhatóság üdvö-
zölje az n j magyar kormányt, amely 
a nemzett egység jegyében alakult 
meg. 

— Ez az u j kormány bizonyítéka 
annak a tényleges erőviszonynak, 
amety Magyarországon most előállott 
— mondotta. A kormányéinak Tildy 
Zoltán, a Kisgazdapárt vezére. A 
másik hatalmi tárcának, a belügy 
minisztériumnak birtokosa a komrau 
nista Nagy Imre, a harmadik fontos 
tárca, az igazságúgymíulszteri pedig 
a szociáldemokrata Ricsz islván Ke-
zében van. Ebben a kormányban fog-
lalnak helyet Rákosi Mátyás és Szaka 
sits Árpád elvtársak is, akiknek * 
háta mögött a do'gozák milliói és 
a kormány összetétele garancia arra. 
hogy a reakciónak azt a próbálkozó 
sait, amelyek november I ikc után 
egyre világosabban nyilvánultak meg. 
minél erőcebhen letörjék 

Dr. Kcrlész Béla mondja a barma 
dik Indítvány!, amelybon kéri, hogy 
a város készítsen kéményseprési sza 
bálvrendelclct. 

A po^tírmcsíefi jelentés 
Dr. Dcbay Pál tanácsnok részletesen 

ismertette a polgármester julius, augusz-
tus és szeptember havi jelentését. A 
közegészségügyi viszonyokat illetően a 
születések száma meghaladja a halálo-
zásokét Járványos esetek cs«k szórvá-
nyosan fordultak elö. Tüdőbeleggondo-
zásban 2369 személyt, nemibclcggondo-

zásban pedig 11.290 személyt részesitet. 
tek. Az egészségügyi védőnők 7373 csa 
ládlútogatást végeztek 

A népjóléti ügyosztály három hó-
nap alatt 69.135 pengő közsegélyt uta t 
ki. 570 óvódás gyermek és 260 elem -
iskolás gyermek részesül ingyenes i -
keztetésben A polgármesteri jelen! 
részletesen kiterjed Szeged lakásvisz 
nyaira. A lakáshivatalhoz három hóna 
alatt 3900 kérelem érkezett be, ezeket 
csaknem egytől-egyik elintézték. Nagv 
lakásínség van a városban, ez tett : 
szükségessé a nagylakások megoszt: 
sát. A háborús károk következtébe i 
megrongálódott lakóházakból 155 laté -
házat rendbehoztak, ezenkívül a vár t -
rendbehozatta az összes iskolákat, óv 
dákat és napközi otthonokat. 

A város közellátásának reális tüb 
volt a pol gármesteri jelentés Ebből k -
tünt, hogy milyen nagy küzdelmet kell 
folytatnia a város hatóságának és a 
közellátási hivatalnak a nincs te len.seg-
gel. A városnak nincs vagyona, nincs 
forgótőkéje és mégis volt a városban 
minden nap kenyér, amit a közellátási 
hivatal esak ugy tudott biztosítani, bogy 
különböző kereskedelmi tevékenységet 
folytatott és ennek hasznából tudta • 
kcnyérárkiegyenlitési alapot fedezni. 

A pénzügyi jelentés mutat a ineg 
legreálisabban a város rendkívül sú-
lyos anyagi helyzetét. Julius hónapban 
például a város havi személyi és do-
logi kiadása 203 millió pengő volt, 
ezzel szemben adóban mindössze 2 és 
félmillió pengő folyt be. Ma olt tartunk, 
hogv a városnak körülbelül 20 millió 
pengő bevétele és 350 millió pengő ki-
adása van. Valóságos csoda tehát, ho-
gyan tudott egy éven keresztül Róna 
Béla elvtárs, pénzügyi tan icsnok min-
den hónapban fizetést adni a város 
tiszlviselőinek és hogyan ludta a dologi 
kiadások legszükségesebbjét előkeríteni. 

40.000 német kalona 
meneküli ál Frnncóftoí 

A Szabad Nép í r ja : Fcrnandez spa-
nyol tábornok I^ondonban kiielenlette, 
hogy 40 ezer német kalona meneküli 
át Francóhoz. Ezek bcléptca az. idegen 
légióba, melynek létszáma ezzel kétsze-
resére emelkedett. A tábornok felszólí-
totta az Egyesűit Államok és Anglia 
kormányát, hogv szakítsák meg a dip-
lomáciai viszonyt Francóval és ismer-
jék el a mexikói köztársasági spanyol 
kormányt. 

A szentai szokásos pár napok a huteu elm ir adnak, ehelyett 
vasárnap djJeőü 11 óraHor a Maiyar KonromísJa 
Párt szegedi szervezete a szegedi Hemzeü Százban tart - előadót r é v a i j ó z s e f 

Minden párllaq megjelenése Kötelezd. Párilagsáui könyvecskéjét mindenki hozza magúval. 
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