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Magyarországot is 
meghívlak Párisba a nők 

nemzetközi kiállítására 
Budapest, október 26 (Saját tudósí-

tónk telefonjeleutése) Parisban 26-án 
nyitják meg a nök nemzetközi kon-
gresszusát és ide meghívták a magyar 
asszonyokat is. A kongresszus alapsza-
bályai értelmében minden millió asszony 
utón egy szavazat jár, ugy hogy Ma-
gyarországnak hét szavazata van.' 

A magyar bizottságban minden párt 
képviselve lesz és egy-egy megbízott 
utazik a munkás, paraszt és értelmiség 
képviselőiből Párisba A bizottságot 
Fáy Boris, a Magyar Nők Demokrali-
kus Szövetségének elnöknője vezeli. 
Javaslatokat visznek a magyar nők 
magukkal arról, hogyan tudnák bizto-
sítani az asszonyok a békét és a de-
mokráciát. Egyben a küldöttségek 
beszámolnak arról is, hogy mennyiben 
vettek részt a nők az ellenállási moz-
galmakban. 

De Gaulle megkegyelmezett 
a halálraítélt Dentz tábor-

noknak 
(Páris, október 26) De Gaulle tábor-

nok megkegyelmezett Dentz volt lá-
bon nak. Franciaország volt szíriai 
főnir^bizotljának, akit augusztus 20-án 
halá ra ítéltek. A halálos ítéletet élet-
fogytiglani kényszermunkára változtat-
ták. A volt t'bornok előrehaladott ko-
rára való tekintetlel azonban a kény-
szermunkát életfogytiglani börtönben 
állapították meg. Dentz ellen az volt a 
vád, hogy a szíriai francia támaszpon-
tokat a németek rendelkezésére bocsá-
totta és hogy ellenállást fejtett ki, ami-
kor a szabad francia csapatok bevonul-
lak Szíriába. (MTI) 

Groza leioszlatta a 
r o m á n i a i g y ü j i ő t á b o r o h a t l 

(Bukarest, október 26) Groza Péter 
kormánya a közélet egyensúlyának meg-
teremtését szem előtt tartva elhatározta, 
hogy feloszlatja a romániai gyűjtőid-
borokat. A belügyminisztérium az utóbbi 
Időkben már meg is kezdte a gyüjlő-
táborok foglyainak likvidálását. Október 
11 és 21-iko között 441 személyt bocsá-
tottak szabadon. Ezenkívül még október 
14 ig 108-at, október 13-ig 127-et, októ-
ber 21-ig pedig 206 azemélyt engedtek 
szabadlábra. 
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Ma és mindennap bemutatjuk 
Budapesttel egyidöben: 

mm DURBiN 
legújabb filmjót: 

A Magyar Kommunista Párt 
felhívja sx. rendezőgárda lagjalt, 
hogy október 28-án reggel léi 9 
őrekor a Kól vln-t éri székházban 

es s z á m b a n Jelentkezzenek! 

aKarok 
énekes, zenés, táncos vidám 
játék. — Főszereplők: 
D e a n n a D u r b i n 
é s F r a n c b ó l T o m 

Ezt megelőzi: 

Párisi lányok 
amerikai zenés kisfilm. 

As előadások 3, három negy ed 3 
és fél 7 órakor kezdődnék. 

Angol vélemény üákosi eSvíárs 
együttműködési tervezetéről 

A tiszta, szabad választás alán Magyarország helyzete 
megszilárdul 

(London, október 2ő) A Reuter-iroda fennmaradjon és hogy az ország tovább 
munkatársa irja: Rákosi Mátyás, a haladjon azon az ösvényen, amely az 
Magyar Kommunista Párt főtitkára elmúlt kilenc hónapban az adott körül-
egyik budapesti beszédében tervet ho-
zott nyilvánosságra, ainety lehetőséget 
nyújt arra, hogy Magyarországon sza-
bad választások folyjanak olyan vá-
lasztás előtti szerződés alapján, amely-
lyel megőrzik a jelenlegi széles alapú 
kormánykoalíciót. Rákosi kijelentette, 
hogy nagy erőfeszítéseket teszünk an-
nak érdekében, hogy a nemzetnek biz-
tosítékot adjunk még a választások 
előtt arra nézve, bogy tekintet nélkül 
azok eredményére, a nemzeti egység 

mények között az egyetlen lehetőségnek 
bizonyult. 

Ha a Rákosi állal jelzett megállapo-
dás létrejön, ezzel Magyarország szá-
mára lehetőség nyílik arra hogy olyan 
szilárdságra tegyen szert, amelyre gaz-
dasági tatpraalláshoz szükség van és 
olyan szabaduálasztást tartsanak, ame-
lyet Nagybritannia és Amerika a dip-
lomáciai elismerés fettételének szabott 
meg. (MTI) 

—oqo-

Mega!aku!ft Szegeden 
Magyar-Amerikai Társaság 

(Szeged, október 26) Csütörtökön 
déli '.án megalakult Szegeden a Magyar-
A marikai Társaság helyi szervezete. 
Ax alakuld gyűlésen megjelent Ké'.hty 
Anna nemzetgyűlési képviselő, a Ma-
gyar-Amerikai Társaság alelnöke is. 
Az elókészitd bizottság nevében dr.{ 
Straub Ferenc Brnno egyetemi magán-! 
tanár ismcrlelto az országos elnökség-
gel való tárgyalását és a Magyar-Ame-
rikai Társaság szegedi szervezete mű-
ködésének jelentőségét. 

A társaságnak az a célja, hogy az 
érdeklődőkkel megismertesse az ame-
rikai tndpmányps tá.rsacWmi .életet, az 
USA t.irsádalini és gazdasági fejlődését 
és általában az angolszász életszemlé-
letet. Straub Ferenc hangoztatta, hogy 
ez a társaság nem demokrativ szem-
pontok szerint alakult meg, hanem 
valóban munkát akar végezni. 

Ezután dr. Straub magántanár elő-
terjesztette az elókésütö bizottság ja-
vaslatát, amely szerint 50 választott ta-
got választ meg a társaság, amely asze-
rint bővül, hogy további megfeleld ér-

deklődd jelentkezik. Az adminisztratív 
leendők elvégzésére egy munkabizottság 
felállítását javasolta az előkészítő bi-
zottság. A munkabizottság tagjaiul: dr. 
Donászy Kálmánt, dr. ivánovic? Györ-
gyöt, dr. Jancsó Miklóst, Jansson Vil-
most, Mecsér Józsefet, Korányi Andrást, 
Antalffy Györgyöt és Berey Gézát aján-
lotta. Az Amerikai—Magvar Társaság 
szegedi szervezetéaek főtitkára: dr. 
Straub Ferenc Bruno, jegyzője dr, 
Diczfalussy Egon, pénztárosa dr. Szőke 
Mihály. 

Miután az atakuló gyűlés a jelölő-
bizottság előterjesztését elfogadta, az 
eH»W«' Réflily^Atma' « felen voltakat 
hozzászólásra szólította fel. Dr. Ivano-
vics György és dr. I'urjesz Béla pro-
fesszorok szóltak hozzá, majd Kcthly 
Anna zárószavában hangoztatta, hogy 
a kultura egy és oszthatatlan, amely 
nemzetközi kincs Eddig Magyarország 
a Rajnától nyugatra és Németországtól 
keletre minden kulturbehatás elöl jó-
formán el volt zárva és igy csat; az 
alaposabban kutatók tudták azt, hogy 
az amerikai függetlenségi mozgalom 

A. Magyar Kommunista Pórt 
szegedi és szegedkörnyéki aépgyUiésel 

A MaDISz hirei 
A litkvreh és szervezők értekezletét 

hétfőn este fél 7 órakor tartjuk meg 
A lemezgyári MaDISz csoport októ-

ber '28-án, vasárnap délután :» órakor 
műsoros táncos ili-delutónt tart. A ta-
gok és érdeklődők pontos megjelenését 
kérjük. 

Idd 
H e l y e E 1 < • d é n a p óra 
H e l y e E 1 < • d é 

X. 27. 7 Gyála, Iskola Komócsin Zoltán 
Vértes Imro 

X. 28. 11 Alsóközpont komocsin Zoltán 
Havalecz Istvánné 

X. 28. 3 Alsóközpont, Pátfi-iskota Komocsin Zoltán 
Havalecz Istvánné 

X. 28. 10 Várostanya Farkas ls van 
Vértes Imre 

X. 28. li Algyő, népház Fehér János 
X. 28. 4 Tápé Komócsin Mihály 

Tari Gispárné 
X. 28. 1 • Szalvmaz Nagysolvmosv Gvula 
X. 28. | »" Fehértó Nagysolyinosv Gyula 
X. 28. 11 Felsöközpont, kulturház Pipicz J zsef 

Halász György 
X 28 3 Gajgonya, kúll gazd. iskola Pipicz József 

Halász Gvörgy 
X 28. 3 Balástya, Lippai-vend. >zu<zekár 

Gergelv András 
X. 28. 11 Csengeo SzuszcKár 

Gergely András 
X 28. i Oszeszék Úszta Gviila 
X. 2<. 4 Aiguerielep, népkör Balla Verenc 
X 2s. Kiskundorozsms Révai József 
X. 28. Lcugyelkápolna Gombkötő Péter 

eredményezte a XVIII. századbeli ma-
gvar reformkorszakot és 1313 út in 
Kossuth Amerikában talált atnag-ar 
szabadságmozgalom legőszintébb bará-
taira. Ahhoz, nogy Magyarország ro il-
lóképpen beilleszkedjék a demokratikus 
közösségbe, épp oty szükség van a 
nyugati, mint a keleti kulturált megis-
merésére. 

4-én — a 4-ea listára szifvazzt 

Letartóztatták a hírhedi 
Méhety professzori 

'Budapest, október 26) Néhány nap-
tál ezelőtt Németországból visszaér-

kezelt Budapestre Méheiy Lajos egye-
temi tanár. Méheiy a legelsők kőzd 
tartozott, akik Magyarországon elin-
dították az antiszemitizmus bünőa 
gondolatát éa közvetlenül az e|sö vi-
lágháború ntán jelentek már meg 
.fajvédő., gyűlölködő és nssitó cik-
kei. Az utóbbi időben a Bosnv.tk 
'ollán által szerkesztett hírhedt líarc 
rimü szennylapba irt cikkeket. A 84 
éves fajhiológust szerdán előállítot-
ták a budapesti politikai rendőrségre, 
letartóztatták és azonnfil kl is hall-
gatták Kihallgatása ütán Idős korán 
való tekintettel rögtón átszállította 
a népügvészség fogházába. 

Ellapfok a fogadalmi fempisi 
•rgonijáaak 10 darab s'o ál 

(Szeged, október 26) Andresz Frigye* 
a kegvuri templomok orgonáinak fel-
ügyelőié a napokban felülvizsgálta s 
fogadalmi székesegyház világhírű orgo-
náját. A felügyelő meglepő felfedezésre 
jött rá. Észrevette, hogy a karorgoue 
sípjaiból 80 darab hiánvzik. A ncns 
mindennapi lopásról Halász Pál kano-
nok, a dóm plébánosa jelentést tett a 
rendőrségen, ahol megindították a nvo 
mozást az orgonasiplolvaiok után 
Megállapították, hogy a tolvajok kif» 
szi let lék a sípokhoz vezető ajtókat ét 
ugy vitték el az ónból készült sípokat, 
a melyek ma ; Molhatatlanok, época 
ezért értéküket nem lehet kiszámítani. 

Fölmentették állásától 
RzinprecM Antal 
veszprémi főispáni 

(Budapest, október 25) A mioiszlek 
elnök a belügvminiszter előterjesztésérw-
Ramprccht Antalt Veszprém vármegve 
kis -azdapárti főispánját, akit reakcióé 
magatartása miatt sorozatosan táma-
dott a demokratikus sajtó, tisztségétől 
te mentette és egyidejűleg Németh Jó-
zsefet Veszprém főispánjává ncvezto ki. 

Hadisegélyesek 
Azok e hadisegélyesek, akik segh 

tyúkét a városi bérház I. 6. sz. szo-
bában kapják, élelmiszcricgyeUkel cs 
családtagonként 370 P összeggel j> 

Íentkezzenek a Magyar Kommunista 
'árt székházában. Kálvin-tér 6., bétíd 

reggel 8 órától szerda déli 1 óráig, 
hogv a közellátási hivatal áltat ki-
utalt élclmiszeriltetményeiket meg-
kaphassák. 

i — Vadás-e eadas. 27-én, szombaton 
esle fél 6-kor Szeged város vadászati 
felügyelője az ipartestület Horváth 
M'haly-utcai székházában, a Kaszinó 
helyiségében időszerű tájékoztatót nyuil 
a vadászoknak. Dr. Berelzk Péter or-
szágosbirü orniiológus és természet-
barát vctitellKépes előadása teszi érit 
késsé. 

Ontóber 27-én, szombaton este 6 órakor a Magyar Kotnna i i s^ Pár 1 
központi székházában r e n d k í v ü l i ö s s z a k t i v a ü és losx. 

m i n d e n p á r t t a g n a k , k ö t e . e z ő ! 


