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0 sokezres tömeg cqguéforrva, perceken 
keresztül ütemes kiállással kövelelte a 
reakció eltávolítását. Egyhangu hatá-
rozattal elfogadták, hogy táviratot 
k i ldenek a tömegtüntetésen megjelen-
tek nevében n kormányhoz és ebben 
gyors intézkedést követelnek. A tünte-
tés az Internacionálé eléneklésével ért 
véget 

I nemzetgyűlés elfogadta 
a felhatalmazási törvény-

javaslatot 
(Éudapest, február 15) A nemzet-

gyűlés pénteki ülését 11 óra előtt né-
hfcay perccel nyitotta meg Varga Béla 
etaők. Napirend a felhatalmazási tör-
vényjavaslat tárgyalása volt. Révész 
íJ iszló előadó ismertetése után a nem-
7-etgyülés a törvényjavaslatot vita nél-
kül ugy általánosságban, mint részle-
teiben elfogadta. A nemzetgyűlés ez-
után Varga Béla elnök javaslatára 
elhatározta, hogy legközelebbi ülését 
február 2(5-án, kedden déli !2 órakor 
tartja, napirendjén a további teendők 
iránti intézkedések megtételével. A 
nemzetgyűlés péuteki ülése negyed 12 
óra után ért véget. (.MTI) 

tiarriman lemondott, utóda 
Beddel Sm th 

(Newyork. febrHár 15) Mint a Fehér 
Mázból közlik llarriman. az Egyesült 
Mlamok moszkvai nagykövete lemon-
dott. Truman elnök Beddel Smiih al-
tábornagyot nevezte ki I íarr iman utód-
jáu l az Egyesült Államok moszkvai 
nagykövetévé. Beddel Smitli altábor-
nagy Eisenhoover tábornagy vezér-
karának főnöke volt. (MTI) 

Műszák professzor elő-
adása a iNHtihásfőicholán 

(Szeged, február 15) Csütörtökön 
délután szépszámú közönség előtt dr. 
ffuszák István egyetemi tanár beszélt 
a munkásfőiskola előadássorozatában 
a társadalom lélektani és biológiai 
alapjairól. Előadásában azokat a bio 
U j i a i és"lélektani alaptörvényeket is-
uiertette, amelyek nagy szerepet ját-
szottak az emberi társadalom kialaku-
lásában és a léiért vató küzdelem, va-
lamint a tökéletes együttműködés alap-
jait fejlegette. Rámutatott arra, hogy 
csak az egyetemes és emberi tudaton 
alapuló gondolkodásmód teremtheti 
meg az egyetemes,_ kollektív emberi 
öaUdatot , "amely a legmagasabb tár-
sadalmi szerveződés' mozgatója. Az 
emberiségnek ezért helyesen kell meg-
választania prófétáit. Valódi próféták 
azonban csak olt születhetnek, ahol 
az egyetemes emberi gondolkodás a 
vezérelv és helyesen értelmezik a ter-
mészettudományok uagy elveit is. 

Az igen érdekes és eredeti szem-
pontokat felvető előadást dr. Modácsg 
László, a munkósfőiskola vezetője kő 
szőnie meg az előadónak és bejelen 
tette, hogy a legközelebbi előadási 
Gábor Jenő festőművész tartja „Szo 
i iáim művészet" cimen. 

Betegségemből felépültem! 

Aranyat, czfistöi, brilliáns 
ekszereset isméi a 

sahb ároM váaftrlok 

U C K é érás, ékszerász, 
Kárász-utca 14. szám, Del-Ka mellett. 

Révai József politikai és Tombácz Imre eivfárs 
szervezeti beszámolója iesz a vasárnapi 

MSCP-konferencia vezérfonala 
A legjobb üzemi munkások, <a kerületi pártszervezetek legkitűnőbb vezetői 

és a szegedkörnyéki latvak parasztjai beszélik meg az időszerű kérdéseket 

(Szeged, február 15) Vasárnap dél-; 
előtt 9 órakor kpzdődik a Szeged és i 
környéke dolgozóinak életében fontos ! 
eseményt jelentő megbeszélés: A Ma-! 
gyar Kommunista l'árt uagyszegedi. 
konferenciája. Az előkészületek min- j 
denütt befejeződlek. A küldöttek vá-i 
lasztása megtörtént, a tagságtól meg- j 
kapták az utasítást, mit tegyenek szóvá, i 
A konferencia a legjobb ipari munkd- j 
sok, az uj Diriokosok, kisparasztok és a 
szegedi értelmiség szine-javának talál- í 
kozója lesz. 

Az üzeihekküldötl jei közöli ott van-
nak Agócsi János, Sirack Ádám, 
Trischler Ferenc nagyüzemi munkás 
elvtársak. A vasutat több társával 
Gyenge Kálmán elvtárs képviseli. Dr. 

Jaucsó Miklós és dr Straub Ferenc 
Brúnó elvtársak számtalan értelmiségi 
foglalkozású küldóltársnkkal együtt 
jelenik meg. A kisiparosság képviselete 
Lakó Antal, a kiskereskedőké Bozólu 
László elvtársakon keresztül van biz-
tosítva. 

A munkásnőket többek közöli Ha-
valecz Istvánné és Szabó Sándorné 
elvtársnők képviselik. Az ifjúság kép-
viseletében Koleszár Béla és Horváth 
Margit jelennek meg. 
A A Szegedíiörnyéki faivak kommu-

nistái ujgazdákat, parasztasszonyoka', 
az elmúlt evek nehézségei közepette 
kipróbált paraszttiarcosoknt küldenek 
a tanácskozásra. 

A'konferencia kiemelkedő eseménye 
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l ö ü s z t v s e i ő k r í l 
(Szeged, február 15) A közigazgatási 

bizottság pénteken délelőtt gyűlést 
tartott a városházán. Diczfalusstj Fe-
renc rendőrvezérőrnagy, a szegedi 
rendörfőkapitányság vezetője beszámolt 
a rendőrség munká járó l , ma jd felhívta 
az á l lami és önkormányzat i hivatal-
vezetők figyelmét arra, hogy még ma 
is igen sok nyugatról visszatéri reakciós 
tisztviselő tölt be fontos pozíciót. Még 
olyanok is működnek tisztviselőként, 
vagy töltenek be más fontos megbíza-
tási, akik politikai megbízhatatlanságuk 
miatt rendőri őrizel alatt állanak. 
Ezeknek a száma körülbelül busz. A 
rendőrség a legerélyesebben eljár 
ebben az ügyben, de elsősorban a hi-
vatalvezetők kötelessége-. *ho; '. javas-
latot tegyenek a reakciós tisztviselők 
eltávolítására. 

A gazdasági felügyelő beszámolója 
után dr. Dobay Pál tanácsnok terjesz-
tette elő a polgármesteri jelentést. Ez-
zel kapcsolatosan dr. Papp Róbert a 
közellátási értekezleten elhangzott ki-
jelentéseket telte szóvá, amelyek azt 
kifogásolják, hogy a kormányhalósá-
gok állal kiutalt élelmiszereket a szom-
szédos közellátási területről nem lehet 
akadálytalanul beszállítani. Dr. PjBfy 
György főispán ezzel kapcsolatosan 
bejelentette, hogy ebben az ügyben 
táviratot intézett a közellátásügyi mi-
niszterhez és a belügyminiszterhez. 

Szóba került a kalóriarendelet ügye 
is. Többen felhívták a figyelmet arra. 

hogy a kalóriarendelet következtében 
a iöbb családtaggal rendelkező mun-
kavállalók hátrányosabb helyzetbe ke-
rülnek, mint az rgyedö:!állók. mert a 
munkái tutó többet kell, hogy iizessen 
nekik és igy nem alkalmazzák őket 
olyan szívesen. A kisiparosok is nehéz 
helyzetben vaunak, mert ha nagyobb 
a munkabér, amit a nagycsaládosok-
nak ki kel! íizetniök, akkor ezzel ter-
melési költségeik szapoiódnak. 

Berényi Árpád bejelentette, hogy a 
szakszervezeti tanács már lépéseket 
tett abban az ügyben, hogy egyenlítő 
alapot létesítsenek, amelyből a nagyobb 
teherre! megterhelt kisniunkaadókat 
kárpótolhatják. Az a céi, hogy a ter-
hek lehetőleg egyformán és arányosan 
oszoljanak el és mindadriig, amig or-
szágos intézkedés nem tcrlénik, a sze-
gedi szakszervezeti tanács gondosko-
dik róla, hogy aránytalanság ne tör-
ténfék. 

Ezután a kü lönböző jelentéseket 
terjesztették a bizottság elé. Nyéki 
Ferenc taufetűgyelői jelentéséből saj-
nálattal kell megemlítenünk, hogy a 
tanyai iskolákban a tanítás még min-
dig'legnagyobbrészt szünetel a lüzelő-
auyag hiánya miatt, ezenkívül a gyer-
mekek rossz ruházata is nehéz helyze-
tet teremt. A tanyai iskolák kérdésé-
ben sürgős intézkedésre lenne szükség. 

A jelentést a közigazgatási bizottság 
elfogadta. 
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Fe5ár Szombaton MaDISz-bá 

lozílt műsora 

K f r z i .Hot: 

Ma és mindennap az örökszép ma-
gyar f i lmt Szörényi Gva, Nagy István, 
Somlay Artúr, l.adomerszky Margit 
káv&ló főszereplésével: Benedek ház. 
flttőadások kezdete fél 3, negyed 5 és 
6 érakor. Telefon: 684 

Széchenyi filmszínház 
Csak vasárnapig : február 14-től 17-ig. 

Bemutatásra kerül: A dyann árnyékában 
c. izgalmas amerikai bűnügyi f i lm Fő-
szereplők: Tresa YTright és Joseph 
Cotleu Azonkívül a remek kisérő mű-
sor. Előadások kezdete fél 3, negyed 5 
és 6 órakor. 

Belvárosi Uozi 

Ma és mindennap az tfniversál film-
gyár kimagasló alkotása : A szerelem 
i e * fréla. Különös játék a szerelem-
mel. Főszereplők: ireue Dunne és 
Róbert Montgoruery Es a kisérő mű-
sor. Előadások kezdete : fél 3, negyed 5 
é« 6 órakor. Telefon Wti. 
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Keiling Lajosné a népbiróság 
etöt! 

(Szeged, február 15) Ketting Lajost, 
a szegedi fasiszta kereskedők kiskirályát 
mint emlékezetes a népbiróság nem-
régen 12 évre Ítélte különböző háborús 
és népellen s bűncselekmények inialt. 
Pénteken délelőtt felesége Ketting La-
josné állott vádlottként a népbiróság 
Félegyházi tanácsa előtt, ugyancsak 
népellenes cselekménDyeí terhelten, 
mert 1942—43 és 44-ben Kárász-utcai 
lakásuk óvóhelyén többek előtt német-
barát és zsidóellenes kijelentéseket lett, 
A kihallgatott tanuk visszavonták a 
rendőrségen tett terhelő vallomásukat, 
ezért dr. Márai Pál népügyész ujabb 
tanukat jelentett be. Kihallgatásuk 
végett a tárgyalást elnapolták. 

Nyugdíjazásra Ítélték 
Kovács Káiiuán Közkórházi 

igazgató-főorvost 
(Szeged, február 15) Dr. Kovács 

Kálmán, volt szegedi közkórházi igaz-
gató főorvos igazolási ügye csütörtökön 
került az igazolóbizottság elé. A bizott-
ság nyugdíjazásra Ítélte a volt kórház-
igazgatót, mert annakidején a MONE 
választmányi tagja volt ós tagja volt 
a Fajvédő "Társaságnak is. Ezek az 
egyesületek pedig köztudomásúan 
fasiszta magatartást tanúsítottak és 
erős szélsőjobboldali politikát foly-
tattak. 

fi szavazók 99*88 százasóKa 
tószavazsf? a S / e v i e U m i ó h a n 

(Moszkva, február. 15) Az Orosz 
Szovjet Szocialista Köztársaságban a 
szavazók 99-86 százaléka szavazóit le. 
Ebből 99 22 százalék szavazott a Szov-
jetunió legfelsőbb tanácsának, a Kom-
munista Párt és a pártonkivüliek tömb-
listájára, 99 25 százalék a nemzetiségi 
tanácsba küldendő képviselők kommu-
nista és pártonkivüliek közös listájára. 
(MTI) 

Kiterjesztették 
a rögiönbiráskodási 

(Budapest, február 15) A pénteki 
minisztertanács elfogadta azt á javas-
latot, amely a rögtönbiráskódást ki-
terjesztette a vizáradfist védő beren-
dezések^ vaspályák, vasuti hidak, pos-
ta, távíró, energiaszolgáltató bereü : 

dezésék megrongálóira, illetve eltu-
lajdonitóira. 

A pribék sajnálkozik 
(Budapest, február 15) A pénteki 

Szálasi-tárgyaláson "Kemény nyilas 
külügyminiszter IsajnálkozÁsát* fejez-
te ki a' történtek felett, mert belátta, 
hogy másként kellelt volna cseTe-

i kednie. 

Révai József elvtárs, a Kommunis ta 
Párt központi vert-tősége tagjának po-
litikai tájékoztatója lesz Tombácz Imre 
elvtárs, a Nagyszegedi Bizottság titkára 
szervezési tájékoztatói ad. Ez a két 
tájékoztató fogja megszabni a konfe-
rencia vonalát, adja meg a tanácskozá-
sok gerincét. 

Hogy a tanácskozások méltó kere-
tet kapjanak, a szegedi pártszervezet 
propaganda osztálya üunepi zászló-
uiszbe öltözteti pártunk Kálvin-téri 
székházát. A konferenciát rövid kultúr-
műsor zárja be. A legjobb kommunista 
színjátszók az építőmunkások dalárdá-
i v a l együtt, népi jellegű jeleneteket 
es dalokat adnak elő. 

A napilapok 
uj ára 

(Budüpés'1, február 15) A Lapki-

adók Szövetségének közlése szferint a 

napilapok árát február 18-tól," vasár-

naptól kezdve pí ldóüyonkint 5008 

pengőben állapították meg (MTI 

• P A R T H I R E K 
A MK5» belvárosi ! ! . szervezete 

Kárász-utca 6. sz. alatti helyiségében 
szombat délután 5 órasor Átlum és 
demokrácia cimen előadást tart. Elő-
adó : Mrá l Dezső. 

S z a k s z e r v e z e t ? í i f t M 
A Kishalászok Szabad Szakszerve-

zete február 10-án, szombaton dél-
uíáil 2 órakor tagértekézte'tet tart a 
szakszervezeti székházban. 

A Magánalkalmazottak Szabad Sm&-
szervezete február 16-án, szombaton 
délután 1 órakor rendkívüli veaelö-
ségi ülést tart a szakszervezeti azék-
uázban budapesti kiküldött részvéte-
lével. Február 17-én; vasárnap dél-
étől! 10 órakor tisztújító taggyütést 
tart a kereskedelmi és iparkamara 
nagytermében budapesti kikükf&tt 
részvételével. 

A Kereskedelmi Alkaimaaoitak 
Szabad Szakszervezetének fesfékke 
reskedő alcsoportja február 16-án, 
szombaton délután fél 4 órakór tjfrfja 
alakuló ülését a szakszervezeti szék-
házban. 

A Ruházat i Munkások Szabad Szak-
szervezete február 17-én, vasárnap 
délelőtt 10 órakor évi rendes közgyű-
lési tart a .szakszervezeti székházban. 

A Malomipart Munkások Szabad 
Szakszervezete február 17-én, vasár-
nap délelőtt 10 'órakor fontos ügy-
ben értekezletet tárt. 

A Köavvkiitönumkások Szabad Szak-
szervezete február 17-én, vasárnap 
délután 3 órákor tisztújító közgyűlést 
lart a Hétvezér-utca "9. szám alatti 
Mlinkásotlh'ohban. A köagyülés ker« 
tében Dédes szaktársunk, a központ 
elnöke és Blaskó főtitkár előadást 
tartanak az uj kollektív szerződés 
ről és a szakmákat érdeklő egyéb kér-
désekről. 

A Vcndéglátólpari Munkások S&M-
bad Szakszervezete február lS-Au. 
h 'tfőn délután 4 órakor tisztújító köz-
gyűlést lart a szakszervezeVi székház-
ban. 

A Déhndgyarofézági Keríés/ek Sm-
bad'S7ervezete február 17-én fól 10 
órakor Újszegedén a Tólh-féle ven-
déglőben közgyűlést tart. 

4 fogteebnikusmes terek február 
17-én, vasárnap délelőtt 10 órakor 
tagértekezletet tartanak a Lechner-
tér 6. szám alatti székházban 

A korMuároínlk február 18-Siij hét-
főn délután 4 órakór tagértekeeletet 
tartanak a Lechner-tér 6. szám alatti 
.-.zékházban, leltáriVgyben. 


