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ság és Tildy Zoltán éltetésével ért 
végei. Az egybegyűltek egyhangú és 
általános lelkesedéssel énekelték el a 
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Szózatot és a Kossuth-n\Sta hangjai 
mellett vonultak el a lélekemelő ün-
nepség színhelyéről. 

így ünnepelte Szeged a köztársaság megszületését 
(Szeged, Tebruár 1) Az elmúlt na-

pokban még a lét fagya derrnesztette 
a szomorú magyar világot, február 
1-én, a magyar köztársaság kikiáltásá-
nak napján ragyogva sütött ki a nap, 
eloszlatta a hideget, felmelegítette a 
sziveket, felderítette az arcokat, mintha 
külön erre az ünnepi napra tartotta 
•o lua erejét. Szeged utcáin nemzeti-
színű zászlókat simogatott a melegítő 
téli napsugár: a város zásziódiszben 
ünnepelte a magyar köztársaság meg-
születésének napját. 

Délután2 órakor, a köztársaság kikiál-
tásának időpontjában a szegedi Nem-
zeti Bizottság a nagv befogadóképes-
ségű Belvárosi Moziban rendezett fe-
ledhetetlenül szép és emtékezeles ün-
nepséget. A mozi hatalmas nézőterét 
zsúfolásig megtöltölte a város közön-
sége, tömött sorokban vonult fel a 
munkásság a köztársaságot éltetve. A 
páholyokban ott voltak az orosz ka-
tonai parancsnokság tagjai, a pártok 
és a hivatalok vezetőegyéniségei, a fel-
díszített színpadon pedig dr. Donászy 
Ká lmán, a Nemzeti Bizottság elnöké-
nek és Dénes Leó elvtárs, polgármester 
vezetésével a pártok képviselői fog-
laltak helvét. Az üunepség a Himnusz-
szal kezdődött, a Nemzeti Szinliáz ze-
nekara és énekkara játszotta Vaszy 
Viktor igazgató-karnagy irányításával. 

Donászy Kálmán szavai vezették be 
az ünnepséget. Rámutatott , hogy a 
nemzet a köztársaság kikiáltásával 
olyan útra lép, amelyen megtalálja 
boldogulását. A királyság a magyarság 
ezeréves történelme alatt betöltötte hi-
vatását, elvégezte feladatát, sajnos, az 
utébbi kétszáz év alatt rosszul. Most 
azonban uj korszak következik, a ma-
ggarsug a jövőben u magaválasztotta 
torsadalmi és politikai életformát éli 
• kóztársaságbun. 

A nézőteret zsúfolásig megtöltő kö-
zönség Donuszg Kálmán beszéde 
atatl lelkesen éltette u köztársaságot 
és felállva ünnepelte annak meg-

születését. 
Pajtái György elvtárs mondotta el 

eaatán ünnepi beszédét: 

— Amikor eljöttünk mondotta 
—, hogy 'ünnepélyes keretek között 
proklamáljuk, egyben liitet tegyünk 
a magyar köztársaság mellett, köte-
lességemnek tartom, hogy legelőször 
Is őszinte szívvel és szeretettel kii-
anűutsem Szeged dolgozó népe és a 
wrgedj Nemzeti Bizottság nevében a 
•ágy és szabad orosz nép vezérét, 
fctáü* marsain, a felszabadná orosz 
hadseregét s annak képviselőit, Chaj-
lovico és Kartyeuov alezredeseket. 

A jelenlevők téikes éljenkiáltásai 
bűzben emlékezett meg ezután a szó-
nok a szövetséges hatalmak többi 
nemzetéről is és a szomszédos demo-
kratikus népekről, ma jd történelmi 
visszapillantást vetett a magyar nép 
ezeréves "küzdelmeire. Beszélt a job-
bágysorban senyvedő magyar népről, 
lázadozásáiról, TorracTalniairóI. ame-
lyek azönban sorra elbuktak az 
Urafkodóosztály önkényén. Elbukotl 
1848 és 1918 forradalma, igy érkéz 
lünk el a fasizmus, a horogkereszt és 
a nyilaskereszt világán á l a második 
vitHgháborjihoz. Ez a háború, kqjely 
veszteséggel végződött a magyar im-

perializmus számára, "meghozta a 
győzelmet, a felszabadulást a ma-
gyar népnek. A magyar jobbágy hoz-
zájutott földjéhez és ezzel uj lap 
nyilt a má'gyar történelemben. Most 
már csak rajtunk múlik, hogy más 
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A mozik vasárnap 
Is látszanak 

fél 3-kor 

jen a köztársasági 

zu*ta 
fiijen 

A közönség c£yemberkén! 
rá Papdi elvtár* szavaira: 

a köztársaság! 

Muzsika és dal köszöntötte ezután 

' a köztársaság megszületését. A Nem-

! zeli Színház he írhasson erre a lapra, mint a j zeli Színház zenekara Vaszv Viktor 
magyar nép. Ebben az irányban a dirigálásával Kodály Háry Jánosának 
magyar köztársaság kikiáltásával meg- intermezzóját intonálta, ni'á'jd Leho-
főrtént az első lépés, amely egyúttal tav Árpád igazgató mondotta' el nc-
bekapesólódást jelent az európai n§- mes stilusnrüvészelLcl Tompa Mihály 
pek demokratikus közösségébe. »Forr 

— \ köztársaság záloga a magyar ' dolat 

jövendőnek — fejezte be beszédét 
Papéi György elvtárs —, jelenti a 
bekét, a szabadságot, amely határ-
talan perspektívát nyit meg a ma-
gyarságnak. Minthogy köztársaság 
alatt a modern értelemben vett kép-
viseleti demokráciát értjük, ez már 
maga záloga és biztositéka annak, 
hogy a magyar nép nemcsak hűsé-
ges őrzője marad alkotmányának és 
azt mindenkor mindennel és minden-
kivel szemben meg fogja védeni. Él-

a világi és Petőfi Egy gon-
búnt engemet* cimü költemé-

nyét. Király Sándor, a Nemzeti Szín-
ház operatársulatának kiváló hfísle-
norja Erkel Hazám, hazám . . .« eimű 
áriáját énekélte nagy hatással. A lel-
kesedés 'tetőpontra lépett, ' amikor 
utolsó számként Szabadi István, a 
Nemzeti Színház pompás orgánuma 
énekese Kodály Háry Jánosának To-
borzúját énekélte él a zenekár és a 
kórus kíséretével. Az ünnepség a 
Szózat elhangzása után :f köztársa-
ság éltetésével Fejeződöli be. 

! icosnáüy kéresse! fordul a nagyha-
a külföldre hurcolt 

javak IsazalsezafaSa érdekéhen 
Ezentúl golyó által hajtják végre a halálos ítélete-
hei — Gyöngyössi külügyminiszter Prágába átázik 

A Tifdy-kormpny utolsó niinisztertanácsa 
Budapest, február 1. (Sajgt tudósí-

tónk tetelonjelentése.) A kormány 
tagjai csütörtökön délután miniszter-
tanácsot tartottak. Ez volt a Tüdy-
kormáuy utolsó miniszteri értekezlete, 
amelyen Balogh István miniszterelnök-
ségi ál lamtitkár javaslatot tett a né-
melek és nyilasok által külföldre 
hurcolt magyar javak hazahozatalára 
felállított kormánybiztosság megszün-
tetésére. A minisztertanács az ezzel 
kapcsolatos ügyeket a külügymimmter 
hatáskörébe iiíalla. Tildy Zoltán javas-
latára a minisztertanács elhatározta, 
hogy a kormány kéréssel fordul a 
nagyhatalmakhoz, tegyék lehelövé a 
megszállási övezetükben levő magyar 
javak kiadását és hazahozatalát. 

A minisztertanács elhatározta, hogy 
a köztársasági elnök mellé elnöki hi-
vatalt szervez és hozzájárul dr. Jékely 
Lászlónak a hivatal főnökévé való ki-
nevezéséhez. Molnár Erik elvtárs, nép-
jóléti miniszter javaslaára 180 mil l ió 
pengő hitelt szavaztak meg ál lami 

gyermekmenhely ruhaellátására. Ries 
elvtárs, igazságúgyminiszter előterjesz-
tésére hozzájárult a minisztertanács 
ahhoz, hogy a jövőben a halálbünte-
tést golyó áital hajtsák végre. 

Tombor honvédelmi miniszter ja 
vaslatára Platthíj Pál altábornagyot 
kinevezték n honvédség szemlélőiévé 
Kereszturg Dezső közoktatásügyi mi-
niszter javaslatára Oriutag Gyulát 
egyetemi nyilvános rendes tanárrá ne-
vezték ír;, Germánus Gyula egyetemi 
tanárt pedig magasabb fizetési osztályba 
léptették elő. Nagy Imre elvtárs bel-
ügyminiszter javaslatára hozzájárultak 
országos főkapitányi állás felállításá-
hoz. A rendőrség országos főkapitá-
nyává dr Balassa Gyula elvtársat ne-
vezték ki. A minisztertanács végül 
hozzájárult ahhoz, hogy Gyöngyössi 
külügyminiszter a közeli napokban 
Prágába utazzék és ott tárgyalásokat 
folytasson a szlovákiai magyarok ügyé-
ben. 
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' ü f l y n ö k ö k , fl Cigarettapapír, naptárak és 
M . K ö r a í e t v e z e t ő k ! mindennemű papíráru el-
adására helybeli körzelvezet ok az ország minden részében, a legkisebb 
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tói a munkavállalók ellátásának cél-
jára kapott élelmiszereket íteljes egé-
szükben köteles a munkavál lalóknak 
természetben kiadni. 

A rendelet már ^február 1-én ha-
tályba lép. Minden olyan élelmiszer-
juttaiásra tehát, amelyet a munkavál-
laló eltilt az időtől kap. a kollektív 
szerződések értelmében j á ró élelmiszer-
mennyiségbe be kell számítani. (MTI) 

Mozik műsora 
ÜMtrzó Mozi 

Ma és mindennap Cecil b. de Mille 
hatalmas alkotásat Amerikai Para-
mount óriásfi iul I Barbara Stanwick 
izgalmas főszereplésévet: Acélkaraván, 
mőadások kezdete: i'él 3, negyed 5 
és 6 órakor. Áramkorlátozás esetén 
fai 5 és ü-kor. Telefon ü-24 

Széchenyi fi lmszínház 

Ma és mindennap az örökszép ame-
rikaí filmcsoda : Rosc Marié. Főszerep-
ben a világhírű énekespár: Nelson 
Kddjr és Jeanelte Mac Donald. Azon-
kívül : Remek kísérő műsor. Előadá-
sok kezdete negyed 5 és 6 órakor. 

Belvárosi l t o 

Ma és mindennap bemutatásra kerül 
<9harles Laugton grandiózus f i lmje : 
Nnlrc Damei toronyőr. Hugó Viktor , , ,, 
v i lághír t regényének M m változata, szereket, köteles a természetbenki nem 
Blőadások kezdete: fél 3. negyed 5 ' "" " " " " 
és 6 órakor. Telefon G 25. 

Legközelebbi műsor : Nők egymás 
kűziftt. 

^ B Gazdasági Főtanács ren«Se!efs 
a dolgozóit élelmiszerellátásáról 

Ha a munkaadó nem tudja természetben teljesíteni 
az ellátási kötelezettséget, ugy köteles megváltást 
fizetni — A megváltási összeget a G. F. hetenhint 

állapítja meg 
(Budapest, február 1) A Magyar 

Közlöny pénteki száma közli a Gazda-
sági Főtanács fontos rendeletét a kol-
lektív (tarifális) szerződések hatálya 
alá tartozó munkavál lalók élelmiszer-
ellátásáról. 

Eszerint a munkások a kollektív 
szerződésben megállapított bérükön 
leiül a kollektív szerződések értelmé-
ben élelmiszerjuttatásban is részesülnek. 
A rendelet részletesen meghatározza a 
bányászok és nehézlestimunkások ré-
szére kiutalandó kalóriamennyiséget, 
majd felsorolja azokat az élelmiszere-
ket, amelyeket a munkaadó köteles a 
munkavál lalónak kiszolgáltatni. Majd 
igy rendelkezik: 

Ha a munkáltató a fent felsorolt 
élelmiszerekkel nem tudja helyettesí-
teni a szerződés szériát j á ró élelmi-

vS 
fi Mőra-dijas Chajfovifs 
Harfivenov alezredes ünnep-

lésének programja 
A Szegedi .Újságírók és Művészek 

Otthona — amint megírtuk — a Móra 
hereuc irodalmi és művészeti dí j jal 
tüntette la Chajtovits és Kartyeuov 
elezredes városparancsnokokai, az 
Otthon védnökeit és Kovalyev töhad-
nagyot, a parancsnokság segédtisztjét. 
A dijakat vasárnap délelőtt fél i2-kor 
a városháza közgyűlési termében dísz-
közgyűlésen adják at a kitüntetettek-
nek. A díszközgyűlés rendje: 1. Orosz 
himnusz. Előadja a honvédzenekar. 2. 
Elnöki megnyitó 3, A Móra Ferenc-
dij alapításának és a választmány ha-
tározatának ismertelése. t. Dr. Pálfy 
György einók átadia a dijakat 5. Va-
laszok. G.*Magvar Himnusz. Előadja a 
honvédzenekar. A beszédeket Vörös 

József ny. főispán tolmácsolja. 
* 

Délben 1 órakor az Ujságiróotlhon 
tisztikara és választmánya ebédet tart 
a kitüntétettek liszteletére. 

* 

Délután fél 5 órakor orosz hang-
verseny az Uiságiróotthonban P. Rad-
nólhy Eva. Ferencz Anikó, Dénes Er-
zsi és Gátby Pál közreműködésével. 
Előadásra kerül még hanglemezen 
Csajkovszky V. szimfóniája. Belépés 
csak lai oknak^és hozzál rtozoiknak, 
vendégek nem hozhatók. 

adott kalóriqmennyiség pénzbeli ellen-
értékét hetenként a bérfizetés alkalmá 
val megváltani. 

A Gazdasági Főtanács hetenként 

állapítja meg és leszi közzé a megvál-
tás mértékét. A munkavállalót megil-
lető kalória mennyiségbe beszámít az 
a kalóriamennyiség is, amelyet a mun-
kavállaló a vállalat áltat nyújtott élel-
mezés keretében kap, viszont ezért a 
munkáltató a munkavállalótól február 
l-e után semmiféle megtérítést nem 
követelhet. Azok az önellátók, akik 
valamely élelmiszer tekintetében ható-
sági ellátásra nem igényjogosultak azt 
az élelmiszert az üzem ut ján termé-
szetbeni juttatásban sem kaphatják 
meg, viszont a mnnkáltató a megvál-
tási összeget nekik is köteles kifizetni. 

A jegyre beszerezhető élelmiszer-
cikkek a természetbeni szolgáltatási 
kötelezettségbe beszámítanak. Ha a 
munkavál la ló jegyét beváltás céljából 
a munkáltatónak nem adja át, a mun-
káltató nem a kalóriának arra a hétre 
megállapított értékét, hanem a jegyre 
beszerezhető cikkek hatósági árát kö-
teles a munkavál la ló részére kiadni. 
A munkáltató a közellátási hatóságok-

fiz emberi lény rejtélyei 
Barlucz professzor előadása a mnakás-

főiskolan 

(Szeged, február 1) A szegedi Sza-
bad Művelődési Tanács minden csü-
törtökön délután meghívott neves elő-
adókkal munkásfőiskolát rendez a 
Kereskedelmi és Iparkamara nagyter-
mében Amint beszámoltunk róla, a 
tnunkásfőiskola első előadását dr. fíar-
tnc: Lajos egyetemi tanár, a kitűnő 
antropológus tartotta. Most csütörtö-
kön, múltkori előadásának mintegy 
kiegészitéseképen, ugyancsak ő tartott 
előadást „Az emberi lénv rejtélyei" 
címmé). 

Az előadás előtt dr. Kauyó Béta 
egyetemi tanár köszöntötte a hallgató-
ságot és kérte fel Bartucz professzort 
előadása megtartására. 

Bartucz professzor első előadásá-
ban az antropológia, vagyis az ember-
tan kifejlődéséről és rövid történetéről 
számolt be, tnost pedig magának az 
embertannak és az ember f galmának 
kérdéseiről beszélt igen érdekesen és 
szinesen. 

A továbbiakban igen érdekesen vá-
zolta magának az embernek kifejlődé-
sét a neandervölgyi ősembertől, az 
egyenesjár isu majomemberen keresz-
tül egészen a mai homo sapiensig. Az 
emberiseg kialakulását számos fény-
képpel, ábrával és lelettel világította 
meg mégjobban a hallgatóságnak. Be-
szélt az antropológia módszertani kér-
déseiről is és ennek során js) számos, 
rendkívül érdekes példával és megfi-
gyelés özlésével keltette fel a hallga-
tóság egyébként is nagy figyelmét. 

A munkásfőiskola hallgatósága lel-
kes tapssal köszönte meg a ki tűnő 
tudós igen érdekes előadását. 

Felszólalás a reakciós magyarok 
ellen a belgrádi parlamentben 

(Belgrád, február 1) A belgrádi 
parlamentben most vitatják ineg az 
alkotmánytervezetet. Felszólalt Szalai 
József képviseíő is előbb magyar, majd 
szerb nyelven. Beszédében elitélte a 
revizionizmust és a reakciót, mely 
Küzépeurópábau leginkább Magyaror-
szágon gyökeredzett meg. 

Ajánl ja a reakciónak, hagyjon fet 
káros tevékenységével, a dolgozó ma-
gyarságnak pedig, hogy bunkós bottat 
tisztogassa meg a magyar munkáséle-
tet a mérgező elemektől. 


