
Megmérgezett # 
egy négytagú csalódó! 

a hamisított só 
(Szeged, november 2) Gvovai Józsefi 

né, Csengető kapitányság 323. szám alatti 
lakos október 21-én egy kiló sót vett 
Neuwirth Sándor pestszentlőrinci szo-
bafestőtől 3000 pengőért Pár nap múlva 
használt a sóból a főzéshez. A szcnt-
lőrtnci sóval főzött étel elfogyasztása 
alán az egész Ggovai-család rosszul lelt. 
•rvos vizsgálta meg a megbetegedet; 
család tagjait Gyovai Józefet, Gyovainét 
és gyermekeiket Józsefet, meg Annát. 
A vizsgálat megállapította, hogy mind 
a négyen mérgezés áldozatai, a mérge-
zést a só okozta, amelybe ártalmas ide-
gen anyagot keverlek. Gyovainét és 
gyermekeit, akiknek állapota igen sir 
lyos, mert kábultak, étvágytalanok és 
szájukból állandóan nyál folyik, 
mentők bevitték a közkórházba. 

A rendőrség nyomoz a hamisított só 
forgalombahozója, Neuwirth Sándor 
után. 

P A R T H Í R E K 
A Kommunista Párl i xeml és k e r t 

lett titkárai, a uavaxatszedő Wzull 
s igek kommunista tagjai, a körzet-
megbízottak szombaton délulán 6 éra-
kor jelenjenek meg a Kálvin-téri párt-
házban. Akadályoztatása esefrn min 
áenki gondoskodjék helyettesről. 

Szakszervezeti hirek 
A Kártpari Munkások Szabad Szak-

szervezetének szegedi csoportja felhívja 
az összes kis- és magáuúzemben dol-
gozó szaktársak figyelmét, hogy a köz-
ellátási hivatal által kiutalt élelmiszerek 
mielőbbi elintézése végett jelentkezzenek 
a szakszervezeti székházban II. emelet 
2. ajtó. Vezetőség. 

A szegedi orvosok szabad szakszer 
rezete értesíti a vezetőségi tagokat, 
hogy novembere JS-éc, hétfőn délután 
& órai kezdettel szakszervezetük helyi' 
•égében (Dózsa Gy.-u. 9) vezetőségi 
ülést tart. melyen a vezetőségi tagok 
nk'ujelenése kötelező. Vezetőség. 

A Tanárok, laniláb szabad szak-
szer vt zefe november .Vén, hétfőn dél-
előtt 10 órai kezdettel taggyűlést tart 
a szakszervezeti székházban (Dózsa 
Gyórjíyulca 8) A tagok feltétlen meg-
jelenését kéri a vezetőség. 
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Lengyel l'át és Berta Béla Szeged-
várostunyai lakosokat es Elekes András 
Szegcd-lengyelkápolnai lakost pártsze-
rütlen magatartásuk miatt pártunk so-
raiból kizártuk. Magyar Kommunista 
I'ári szrgcdvárosi vezetősége. 

— Kéretem as Iparossághoz! A leg-
utóbbi elöljárósági ülés határozatából 
a tagsági dijakat 100-as szorzószámmal 
vollunk kénytelenek felemelni a ko-
rábbi előlegek beludása mellett, mert 
•rra a folylon emelkedő árak rákény-
szcrüellek. Felkérjük iparostársainkat, 
hogy n pénzbeszedő bevárása nélkül 
szíveskedjenek tagdíjaikat befizetni, 
mert a felemelt tagsági dijakkal fs csak 
skkor érünk célt, ha a befizetés mi-
rlőbb megtörténik. A mai válságos idők-
ben az iparosság nem zárkózliatik el 
érdekképviseleti szerve fcntarlásától, 
innál kevesbbé, inert felelős kormány-
tényezők szerint is az ipartestületek 
munkájára nagy szükség van éppen az 
össziparosság érdekvédelme és szebb 
jövőjének kimunkálása érdekében. Vé-
gül kérjük,hogy megbízottunkat, a pénz-
beszedőt szívesen fogadják. Az ipar-
testület elnöksége. 

„Az erdélyi magyarságnak létérdeke, 
hogy a magyarországi választásokból 

a demokrácia ós elsősorban a Kommunista 
Párt kerüljön kl győztesen" 

Kolozsvári elvtársaink az erdélyi magyarság üzenetét hozták a választások 
előtt átló Magyarországra 

(Szeged, november 2.) A héten há-
rom erdélyi elvtársunk, » kolozsvári 
Kommunista Párt tagja érkezett Sze-
gedre. Jakab Sándor, Simá Gyula is 
Papp József elvtársak azért jöttek 
Magyarországra, bogy áUiá)ák az er-
délyi magyar tág ftzenelét a válasz-
tások előtt állá magyarságaik és tá-
mogassák a választás* ktráelembeu a 
Magyar Kummnaista Pártot. A kolozs-
vári elvtárshk Szegedről továbbutaz-
tak Budapestre. Elutazásuk előtt be-
szélgettünk velük ÍM erdélyi magyar-
ság helyzíléről az uj Romániában. 

— A román kormány 
következetes politikát folytat — mon-
dotta Jakab Sándor elvtárs —" a ász-
n e s ' RomiáUhau é l i népek egyen-
jopuftása érdiekében. Ezt a politiká-
ját természetesen elsősorban a Kom-
munista Párt támogatja. Nehézségek 
vannak még, merrf ugy a román, mint 
a magyar rcakció igyeksiük megaka-. 

dályozní a két nép, a ihagyar és X 
román Összcbékülését, de az ered-
mények máris szépen mutatkoznak. 
Ilyen erédmény elsősorban á kslszs-
viri Bolyai-egyetem felállítása és sz 
állami magyar aziakáz, amely éppen 
Kolozsvárról váló elutazásakor ka-
pott Isméf 40 millió leu támogatást. 
A legékesebb példája a Groza-kor-
mány őszinte magyarbarát politiká-
jának, hogy a székelységnek vissza-
adta a csőri közjavak leien való »*-
álló rendelkezéséi és ezzel egy csa-
pásra meguWolfa a szegéaysxéVefy-
ség anyagi gunójult. Ezeknek a közbir-
tokolmak a visszaadásáért ngy a román 
reakció 25 éves kormányzása, mint 
a Horthy-rezsim páréves inlerválluma 
alalt hiába küzdöttünk. As Iskolakér-
dés Is Uelégflö rendezési nyert tör-
vényi nlon. 

— Az erdélyi magyarság nagy 10-
megekben az Erdélyi Népi Közösség 

mert n 

vuM 

és a KuausnnUá Piri 
— folytatta Jakab elvtárs 
felszabadulás után főleg a 
nista Párt erélyes fellépésének 
köszönheti, hogy sBt«rftl« elttzmf a 
magyarság eüfa terrorbztikasaa (el-
lépi Manfn-gárdislikaL A Kommu-
nista Párt is szívesen látja sorálbtn 
a magyarságot, mert komoly, megás-
ható erőket nyer vele. Erdély ma-
gyarjai azt ftzenik as anyaomágaabi 
az erdélyi magyarságnak létérdek*, 
hogy a magyar országi képviselőt A-
lasztásokbN a demokrácia <• első-
sorban a KommaaWa Párt kéről])* 
kl győztesen, mert a Í m a Mzi*> 
sftéks annak, hogy a 
máay és n Groza-kormány 
ask egyem! a kél nép egymásáén 
való közeiebbhosása, I gazdásági é i 
kulturális kapesötaiok, a 
délében. 
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Mii akarnak a magyar asszonyokfágj;^"^ 
Lelkes hangulata gyűlésen mondotta el program-
beszédét Angyal Mária, a Demokratikus Nőszövetség 

képviselőjelöltje 

£ 

B E L V A K O M M O Z I 
Telefon: 6-25. 

illa és mindennap brmu 
latjuk C.1IAKI.ES ItOYEK 
pompa* uralmakkal feülcll 
vígjátékit: 

É j s z a k a 

Partnerc a gyönyörű JEAN 
AKTUIt. Ezt megelőzi a 
tCRujabb HETI KKÓ.MKA 

Elearissn'. liaromnerv cd 5 és fél 7 
óralor lentidnek. 

Elővétel üélelMt 1i -12-|g és az elő-
dadások megkezdése előtt félórával 

— — 

(Szeged, november 2) Szerdán dél-
után a Magyar Nők Demokratikus Sz© 
vétségé nagyszabású nőgyülést rend© 
zett a városháza közgyűlési termében. 
Balázs Miháfyné munkásnő köszöntötte 
a nagyszámban megjelent közönséget, 
majd dr. Nagy Istvánné orvosnő is 
mertette a nők helyzetét. Nagy tetszés-
sel fogadolt előadása után Tari Jó-
zsefné elvtársnő a mezőgazdasági dol-
gozó nők nevében beszélt közvetlen 
szavakkal. 

— Mi termeljük az életet adó k© 
nyeret — mondotta az értelmiségi és 
munkásasszonyokhoz fordulva —, fi pe-
dig adjátok a műveltséget. Emeljetek 
fel hát bennünket, parasztasszonyokat 
is közös színvonalra, hogy a paraszt 
nő ne éljen ezentúl külön osztályban, 
mint eddig. 

Szavait a közönség lelkes helyeslés-
sel fogadta. Utána hatalmas lapsvihar-

>al köszöntötte a szólásra emelkedő 
Angyal Máriát, a Magyar Nők 
Demokratikus Szövetségének pár-

ton kioüli képviselőjelöltjét. 
Angyal Mária beszéde elején vissza-

iliantást vetett a magyar történelembe 
megállapította, most van az első al-

kalom, hogy a nők is egyenrangú fél-
ként vehetik ki részüket a politikai 
életből és képviselőt küldhetnek a ma-
gyar parlamentbe. 

— A most kialakuló világban — 
mondotta — nemcsak a férfira, de a 
nőre is egyenlőképpen szárait a nem-
zet. A nök egyentő jogokat kaptak a 
férfiakkal és ez az egyenlő jog felsza-
badulásukat jelenti. Ennek ellenében 
azonbau nagyobb feladat is vár a 
nőkre mind politikai, mind pedig társa-
dalmi téren. 

Beszéde további során a Nőszövet-
ség célkitűzéseit ismertette és ennek 
során rámulatott arra, hogy a nők 
munkáját eddig kisebb értékűnek mi-
nősítették, a férfiakéval azonos mun-
káért is csak kisebb bért fizettek nekik. 
A magyar nök egyenlő elbírálást kö-
vetelnek ezen a téren is és éppen ezért 
érdekeik megvalósítása érdekében he-
lyet akarnak foglani a nemzetgyűlés-
ben és a törvényhatóságokban is. 

Nagy tetszésnyilvánítás mellett kö-
vetelte ezután Angyal Mária a dolgozó 
nők helyzetének javítására a napközi 
otthonok, bölcsődék minél előbbi létesí-
tését é* a dolgozó családtagoknak 
munka .elyükön ebéddel való ellátását, 
mert ezáltal a nök munkaértéke jelen-
tős mértékben emelhető lenne. Ezért 
is küzd a Nőszövetség az anya- és 
gyermekvédelem fokozottabb biztosítá-
sáért, továbbá azért is, mert tisztában 
van azzal, hogy a család szent és min-
den demokratikus feilődés alapja. 

A továbbiakban kulturális kérdések-
kel foglalkozott és kijelentette, hogy a 
Nőszövetség programjába tartozik a te-
hetséges sxegénysorsu gyermekek fel-
kutatása és ískó lázása is. 

Beszéde befejező részében az igazi 
szocializmus kérdéseiről beszélt. Ez el-
sősorban osztálynélküli társadalmat j© 
lent Végül magáról szólva kijelentette, 
hogy minden erejével boldog, raegel© 
gedett, demokratikus Magyarországért 
harcol az igazság, becsületesség és em-
beriesség eszközeivel. Ehhez a munká-

tához kéri minden jószándéku, demo-
;rata érzelmű nőtársa segítségét. 

Angyal Mária nagyhatású és hosz-
szantartó tapssal fogadott előadása 
után dr. Kurucsev Sándorné elvtársnő 
ismertette a Magyar Nők Demokratikus 
Szövetségének eddigi munkáját, majd 
Nagygyörgy Mária szavalta el sikeresen 
Várnay Zseni és Szakasits Árpád egy-
egy költeményét. 

A nagysikerű nőgyúlés zárószavait 
Kartyenov gárdaalczredcs, várospa-
rancsnokhelyettes mondotta és ebben 
szívből kívánta, bogy Angyal Mária a 
magyar országgyűlésben harcolhasson 
azért, hogy a magyar nők teljesen ki-
vívhassák jogaikat. 

Mozik műsora 
Korzó Mozi 
Ma és mindennap végnélküli kaca-

gások I Kabos—Gózon, Turay Ida—Csi-
kós Rózsi és Verebes Ernő legmulatsá-
gosabb vigjátéka: Ez a villa eladé. 
Műsort bevezeti: A legújabb Heti Hí-
rek. Előadások kezdete: háromnegyed 
5 és fél 7 órakor. 

S z é c h e n y i F i l m s z í n h á z 
Mindennap bcmulatjuk a 
legújabb a m e r i k a i 
grand gulgnol fil-
met, cime: 

FANTOMOK HÁZA 
A rejtelmek és borzalmak 
filmjében a főszerepeket 
P n u l e t t e G o d d a r d , 
B o b H o p e és L u -
k á c s P á l játszák. 

•zonkivüi: k i s é r A m i i s e r . 
t:őid«,ok kezdete híromsejfed 3 és tél 7-ko-
Dovétel délelőtt 11-12 órlie. Pénilírnyttiji 

léiónv.l U elfiadás kezdete elfítt 
J Ö N November 8-tól J Ö N . 

üew Ortaans angyala 
MARLENE DIETRICH ff 

eddigi munkáját 
Klderttlt, begy a bizottság uem a t«© 
vényes farmák közöli jött létre és • 
népbiróság nsegsemmisilbeli eddigi 

Ítéleteit 
(Szeged, november 2) A szegedi 

egyetemi igazoló bizottság eddigi mun-
káját veszély fenyegeti, mért egy fele© 
bezéj kapcsán kiderült, bogy a bizott-
ság összetétele nem a törvényes formák 
betartásával jött télre semiag az eddigi 
eljárásokat és Ítéleteket a Hegedi nép* 
bíróság eselleg megsemmisítheti. 

Annak idején ugyanis az egyetemi 
igazoló bizottságot egyetemi emberei© 
bői átlitották össze, holott a rendelk© 
zés kimondta, hogy kívülálló bizottságot 
kellett volna összeállítani s az egyetem 
egy megfigyelő és tárgyaló, de nem 
szavazó taggal vehetett volna részt. Es 
a formai hiba a Kocsis féle igazolást 
eljárás népbirósági fellebbezése folytán 
került nyilvánosságra. 

Kocsis ugyanis nemcsak az igazol© 
bizottság ítéletét támadta meg, hanem 
vitássá tette az igazoló bizottság illet© 
késségét is ebben az összeállításban, 
Igaz ugyan, hogy az igazolásra kerülők 
aláirtak egu nyilatkozatot, hogy a bl« 
zottság ítéletének alávetik magukat ét 
ilyen értelmű tájékoztatást kapóit s 
kultuszminisztérium is, mégis a fennálló 
törvény szerint meg lehet állapítani, 
hogy az egyetemi igazoló bizottság ed-
digi munkáját a népbiróság jogosak 
megsemmisítheti. Beavatott helyen u/y 
vélekednek, hogy ebben az esetben as 
összes pártok szegedi vezetőiből alakult 
igazoló bizottság tárgyalná le gyorsított 
menetben az összes egyetemi igazol© 
sokat. 

Három halálon 
szerencsétlenséget okozott 

a talált kézigránát 
(Szeged, november 2) Kedden 

után a Matv-ér mellett három kisj 
mek játék közben clhasználatian 
gránátot talált. Addig játszottak 

déV 

kézi-
_ . vele. 

amig a gránát felrobbant a kezükben 
és mindhármójukat súlyosan megsebe-
sítette. Mire a mentők megérkeztek, 
ketten a sérülések következtében életü-
ket vesztették. A harmadik kisfiút a 
szegedi közkórházba szállították, da 
már nem lehetett rajta segíteni, ez i> 
meghall. 

Ezúton is figyelmeztetjük a szülőkel, 
fogy nagyobb gonddal vigyázzanak • 
löldeken játszó gyartnekaikre, mert 
még számos helyen lehet fel nem rob-
bant gránátot, lövedéket találni, amely 
hasonló súlyos szereucsétlenséget okoz 
hat. 


