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rmnányokérf, vágy. belefáradva a 
piarcba, kapitulál az ország és a nép 
belső ellenségei előtt. Ezek ellen az 
üi-őfc éllen össze kell fogniok a de-
mokrácia harcos erőinek, a munkás-

pártoknak1, hogy közös erővel segítsék 
meg azokat és haladjon tovább a 
mi szociális e lemekkel lelitett sza-
badsághracunk a győzelemig. 

Az előadást határozat követte. 

J200 munkás egyhangúan a két 
munkáspárt közös listája melleit 
döntött, kívánja a munkásegySég 

megerősítését . 

Népbirósági főtárgyalás a kérleremhen 
háborús es Megkezdődött dr. Tólh Béla vott h. polgármester nápöüenss 

büniig> ériek fő tárgyalása a közkórházban 
A népügyész hé rí, hogy az orvosi bizottság újból vizsgálja meg a vádlottat 
(Szeged, október 8) Héttő reggel 

9 órára tüztc ki a népbiróság Margita-
tanácsa dr. Tóth Béla volt helyettes 
polgármester népellenes és háborús 
bűnügyének tárgyalását ezúttal már 
harmadszor. A várakozás ellenérc a 
íárgyalás iránt csekély érdeklődés nyil-
ránult meg, mert híre terjedt, hogy a 
vádlott egészsegi állapota miatt a köz-
kórházban tartják meg a tárgyalást. 

Dr. Margita István tanácsvezető 
0 óra után nyitotta meg a tárgyalást és 
megállapította, hogy dr. Tóth Béla vád-
lott az idézésre nem jelent meg. Kérte 
a tárgyalás megtartására vonatkozólag 
a vád képviselőjének indítványát. 

Dr. Polónyi Jenő, a népügyészség 
vezetője indítványozta: mivel a köz 
érdeke azt kívánja, a Tóth Béla-ügy 
végre lelárgyalásra kerüljön, mégpedig 
ugy, hogy a" betegágyban fekvő vádlott-
nak meg legyen a módja a védekezésre, 
a tárgyalást a közkórházban tartsák 
meg. 

Dr. Ördögh Attila, a vádlott védője 
bejelentette, hogy nem ellenzi a kórházi 
tárgyalás megtartását. 

A tanuk számbavétele után Margita 
tlnök intézkedett, hogy a biróság vonul-
ton ki a közkórházba a tárgyalás meg-
tartására. 

A közkórház alagsori 21. számú kór-
termében, ahol Tóth Béla betegágya 
van, folyik le a tárgyalás. A mintegy 

G méter hosszú, 3 méter széles szobá. 
ban csak nehezen tud elhelyez-
kedni az előre elkészített asztalok-
nál a 7 tagu népbirósági tanács, 
a vád két képviselője (Polónyi 
népügyészen kivül Berey Géza elvtárs 
mint népügyész szerepéi az ügybeD), 
két törvényszéki orvos, a betegágy mel-
leit elhelyezkedő dr. Bencsáth Aladár 
kórházi főorvos, a vádlóit kezelőorvosa. 

Közben megérkezik a védő é s 10 
percnyi szünet után a " tárgyalást meg 
lehet kezdeni. Margita tanácsvczető a 
tárgyalás megnyitása után ismerteti 
a vádiratot". 

A vádirat ísmerleléjie* után a fa-
nácsvézc lő kérdést intézett a vád-
lotthoz: ~ 

— Mikor vette át a' város vezeté-
sét? " 

— Két ízben —"mondja halk, szag-
gatott hangon a vádlott. — Először 
1913 nyarán, másodszor 1944 január-
jában. 

A fanács vezető kérdésére e lmondja , 
hogy,"YÖ-14 márciusában jö t t a rendel-
kezés a belügyminisztériumból a gettó 
felállítására. 

Az elnök e lrendel i , hogy Ismer-
tessék a Bak'y államtitkári által aláirt 
gét lórcnJcletet , e lőzőleg' azön ban kér-
dést intéz a vádlotthoz: 

A M a g y a r K o m m u n i s t a P á r l 

o k t ó b e r 6 4 g y á s z ü s m e p é í y e 

a v á r o s h á z á n 
, Szeged, október 6) A Magyar Kom-
munista Párt városházi szervezete inél-
lóan ünuepellc meg az október G-i 

(lyásznapot. A városháza közgyűlési 
ermében, zsúfolt padsorok elölt Dénes 

Leó clrtárs, polgármester néhány kere-
t e d e n szóval ecsetelte a magyar nem-

Eet gyászünnepét, majd Szirmai István 
Ivtárs, a Délmagyarország főszerkesz-

tője mondotta el ünnepi beszédét. 
— A német járszalagon készült ma-

tyar történetírás hősöket glorifikal*, 
pogy a márlirium fényében ne lássa 
senki az igazságot. Az igazság pedig az, 
hogy az október 0 nemzeti szabadság-
ba rcunk elbukásának gyászos epilógusa. 
A magyar nép harca volt ez Magyar-
ország függetlenségéért az ősi német 
fcllenség ellen s a magyar nép harca a 
feudális nagybirtok ellen. 

Ezután Szirmai István elvtárs arról 
peszélt, milyen furcsa szerepe van a 
piagyar történelemben az októbernek. 
1818, 1918 és 1915 szabadság- és osz-
fálvharcainak hasonlóságáról beszélt. 
Hangoztatta, liogy nekünk az a hiva-
tásunk, hogy azt a szabadságharcot, 
Unit Dózsa kaszásaival, Rákóczi kuru-
Caival, Kossuth honvédeivel folytatott, 
mi befejezzük. Az ország szabad és 
független, a nép boldog legyen. Ekkor 
fogunk méltóan áldozni az aradi vér-
tanuk emlékének is. 

Szirmai István elvtárs szép beszé-
déi u jelenlevő, közel ezres lélekszámú 
izcllcini és fizikai dolgozók lelkesen 
megtapsolták. 

A MaDISz gyászünnepélye 
Móravárosban 

A Magyar Demokratikus Ifjúsági 
Szövetség október (5-i ünnepélyt rende-
zett a rnóravárosi kultúrházban. A mó-
ravárosi énekkar után Dénes Leó pol-

f ármester mondott ünnepi beszédet, 
örténclmi áttekintés ulán hangsú-

lyozta, hogy a mai harcunk tulajdon-
képpen az 1818-as szabadságmozgalom 
folytatása. Vázolta a fiatalság előtt az 
Zljövcndő feladatok nagyságát. Dénes 
polgármester szavait szűnni nem akaró 
taps követte. Dombovári Sándor 
„Aradi 13" cimü emlékverset szavalta 
nagy pátosszal és átérzéssel. Sajtos 
Zoltán a 13 mártir emlékét méltató 

dalaival tünt ki. 
Az est fénypontja volt „Az ember 

tragédiájának" Phalauster jelenete. Né-
hány egészen tehetséges szereplő figye-
lem rcméltó alakítással tünt ki. Mészá-
ros Tibor aggastyánja, Jurka József 
Luciferje és Bali Ilonka Évája komoly 
színészi teljesítményt jelentett. A többi 
szereplő is megütötte a j ó átlagot. 
Szünet után Dombovári Sándor és 
Péter Rózsika énekszámai következtek. 
Juhász Pál tenorja már messze kinőtt 
a műkedvelő színvonalból. Bali I lonka 
szavalata (Ady: Proletárfiu verse) kü-
lön élmény t jelentett. A műsor befejező 
számaként Bali Ibolyka és Juhász Pál 
énekkettőse aratott nagy s ikert Hajós 
Tibor színtelenül konferált. 

' A z egyetemi és f ő i s k o l a i 
ifjúság október 6-i 

ünnepsége 
A szegedi tudományegyetem és fő-

iskola ifjúsága szombaton délelőtt a 
központi egyetem aulájában ünnepélyes 
keretek között emlékezett meg a vér-
tanúhalált halt aradi hősökről. A ben-
sőséges gyászüunepélyt a Himnusz el-
éneklésévcl nyitották meg, majd Molnár 
László orvostanhallgató emlékezett meg 
néhány szóval a 13 vértanúról és rövid, 
néma megemlékezésre liivta fel a hall-
gatós got. Ezután Kolozs Marietta böl-
csészhallgatónő szavalta el Ady: Az el-
tévedt lovas c imü versét, majd dr. Pur-
jesz Béla professzor, az egyetem rektora 
szólt az ifjúsághoz. 

Megemlékezett a szabadságharc hős 
fiataljairól és példaképül állította őket 
az ifjúság elé. Az ifjúság r e z é r ő l Kocz-
kás Sándor bölcsészha Igitó, az egye-
temi és főiskolai hallgatók saabadszer-
vezetének elnöke méltatta a nap jelen-
tőségét, nnn i ta tva a szabadságharc 
nemzedékének forró, lázas lelkiségére 
és arra a nagyszerű demokratikus "lég-
körre, amely az egész akkori fiatalsá-
got áthatotta. Gazdag Edit főiskolai 
hallgatónő igen lehetségesen szavalta 
cl ezután Vörösmarty: Emlékkönyvbe 
c imü költeményét, az egyes műsorszá-
mok közölt pedig Molnár László Kos-
suth és Széchenyi beszédeiből, levelei-
ből olvasott fel idézeteket. Szeged ér-
telmiségi ifjúságának gyászünnepsége a 
Szózat hangjaival ért véget. 

— Képes e f igyelni? * 
— Nem — mondja a vád ló ik—, ál 

landúan belső borzongásai'" és szé-
düléseim vaunak cs képtelen vagyok 
ügyelni . 

A jegyző megkezdi a rendelet fel-
olvasását, a vádiolt lehunyt szemmel 
homlokához illesztett kézzel hattgatja 
látszik rajla; hogy igyekszik f igyelni . 

A fe lo lvasás be fe jezése ulán a' ta-
ndcsvezétő Bakynak egy riiásik bizal 
mas ge'ttőrendeletét i smerle l i é s újra 
megkérdezi a vádlottól, képes e fi-
gyelni. 1 '"IN* I •'D-lv.lii-i 

— N e m — mondja ismételten Tóth 
Eéln —, szédülök. 

Az elnök erre liz percre szünetet 
rendel e l . 

A tárgyalás újbóli megnyí lása után 
a vádlott n e m válaszol a hozzáinté-
zett kérdésekre, mindenre azt a fele-
letet adja: »Nem emlékszem*. Dr. Po-
lónyi Jenő népügyész indítványozza, 
Ismételten vizsgáltassák meg ai vád-
lottat a Berkési—Hámori—Viola-féle 
orvosi bizottsággal," amelye t dr. Hu-
g /ér István é g y e l e m i magántanár, el-
meorvossal egész í tsenek ki, ho'gy foly-
fathájó-e a tárgyalás. 

A tárgyalás az örvöst bizottság meg-
érkezésé ig , 12 óráig szünetelt . 

G y ö n g y ö s i J á n o s külügy-
miniszter autóbalesete 
(Budapest, október 8) Gyöngyösi Já-

nos külügyminiszter Vásári István álla m-
litkár kíséretében vasárnap délelőtt 
Törökszentmiklósra tartott, hogy ott 
résztvegyen a Kisgazdapárt gyűlésén. 
Szolnok "előtt a gépkocsi a kanyarban 
lecsúszott az úttestről és az árokba 
fordult. A gépkocsiban ülők közül Bér 
Márton felsőkereskedelmi iskolai tanuló 
az arcán sebesült meg súlyosan, mig 
Gyöngyösi János külügyminiszternek és 
a kíséretében levő államtitkárnak kisebb 
zuzódásokon kivül nagyobb baja nem 
történt. (MTI) 

Megérkezett a szénvonat 
(Szeged, október 8) Napok óta tartó 

áramszolgáltatási zavarok után vasár-
nap délbén végre megindult a vil lamos-
forgalom Szegeden. A város vezetőcé-
gének nagy erőfeszítéssel sikerült el-
érnie, liogy az útközben elakadt szén-
vonatot elindítsák és igy Szeged részére 
szánt szénszállítmány vasárnap reggel 
megérkezett a pályaudvarra. 

A gázgyár munkásai, akik már a 
múltban is számos tanújelét adták ön-
zetlenségüknek és a közösség iránti 
áldozatkészségüknek, ezúttal is eltekin-
tett a vasárnapi munkaszünettől és 
rohammunkával rakta ki a szenet a 
vagonokból és szállította a gázgyárba, 
aliol nyomban megkezdték az áram-
fejlesztést, amely most már teljes ka-
pacitással megindult és amely remél-
hetőleg fo lyamatos lesz. 

F A Ü T H I Ü E K 
A szerdai párínapoU. Október 10-én, 

szerdán a Magyar Kommunista Párt 
a következő kerületekben tart párt-
napot : 

Belváros, Kálvin-tér G, délután G-kor. 
Előadó Tombácz Imre. 

Felsőváros, Római-körut, délután 
6-kor. Előadó Gergely András. 

Rókus, Kossuth Lajos-sugárut, dél-
után 6-kor. Előadó Komócsin Zoltán. 

Móraváros, Móra-utca 3, délután 
G-kor. Előadó Hatász Györgv. 

Alsóváros, Róka-utca, délután 6-kor. 
Előadó Komócsin Mihály. 

Újszeged, Népkertsor, délután 6-kor. 
Előadó Vértes Imre. 

Somogyitelep, III. utca, délután 7-kor. 
Előadó Kálmán Endre. 

Ujsoinogyitclep. délután 6 órako . 
Előadó Rack Adám. 

Tárgy : Szeged városfejlesztési terve. 

1915 október 9. 

Kommunista győzelem 
a csehszlovákiai válasz-
tások első szakaszában 

(Prága, október 8) Most zajlott le a 
csehszlovákiai választások első szakasza. 
Helyi gyűléseken 3Ö0S küldöttet válasz-
toltak. Ezekből fognak megalakulni a 
körzeti tanácsok, amelyek azután a nem-
zetgyűlés 30.1 tagját megválasztják. A 
helyi küldöttek választásánál a csehszlo-
vák kommunista párt valamennyi többi 
párt elölt vezetésre telt szert. A nemzet-
gyűlés október 28-án ül össze. 

Hat zenekari hangversenyi 
rendez az idén 
az ujjáalakulS 

Filharmóniai Egyesület 
(Szeged, október 8) A szegedi Fil-

harmóniai Egyesület újjáalakítására ki-
küldött előkészítő bizottság vasárnap 
délelőttre összehívta az egyesület tiszt-
újító közgyűlését. Az előkészítő bizott-
ság nevében dr. Donászy Kálmán nyi-
totta meg az ülést és kegyeletes szavak-
kal parenlálta el az egyetemes és a 
magyar zenei világ nagy hatottját: 
Bartók Bélát. Megemlékezett ezután az 
egy év előtti időről, amikor a német 
uralom alá került Magyarországon a 
művészetnek is el kellett hallgatnia és 
amikor a szegedi f i lharmónia is beszün-
tette működését. A tavaly októberi ese-
mények következtében, amikor a zene-
kar 'katonatagjait elhurcolták Szeged-
ről, az egyesület zenekara is végkép 
feloszlott. A nagy és értékesmultu egye-
sületet most uj életre kell hivni, zene-
karát újjá kell szervezni. Donászy fel-
kérte dr. Erdélyiné Lengyel Vilmát, 
hogy az előkészítő bizottság nevébeu 
tegye meg javaslatát az egyesület újjá-
alakítására és tisztikarának megválasz-
tására. 

Dr. Erdélyiné Lengyel Vilma előter-
jesztése után a tisztújító közgyűlés 
a következő tisztikart választotta ineg 
az ujjáalakult Fi lharmóniai Egyesület 
é lére: 

Disze lnökök: Szent-Györgyi Albert, 
Kodály Zoltán, elnök dr. Pál fy György, 
elnök-karnagy Vaszary Viktor, társ-
e lnökök: Dénes Leó, "Berey Géza, al-
elnökök : Bárányi János, Bereyné Csányi 
Piroska, Kollár Pál, Pető György, 
dr. Szeghy Endre, Szerdahelyi László, 
ügyvezető-elnök dr. Donászy Kálmán, 
főtitkár dr. Erdélyinó Lengyel Vilma, 
titkár Gábor Arnold, pénztáros 
Deák ^ Pálma, e l lenőrök: Konci 
László és egy zenekari tag, jegyző Marké 
Leó, Zuckcr Ililda, ügyész Kertész Béla. 
Később fogják betöílcui a zenekari 
titkári és a könyvtárosi tisztséget egy-egy 
zenekari taggal. 

Dr. Pálfy György elnöki székfoglaló 
beszédében kijelentette, hogy tisztikari 
társaival együtt mindenképpen azon 
lesz. hogy fe l támadjon a szegedi fi Ihar-
mónikus zenekar, mégpedig a régi szín-
vonalon, ső t azt túlszárnyalva. Dr. Er-
délyiné Lengyel Vilma főtitkár ismer-
tette az egyesület munkaprogramját, 
amely szerint az idei szezonban itat 
nagy zenekari hangverseny tartását vet-
ték tervbe fővárosi és külföldi szólisták 
közreműködésével . A tisztújító közgyű-
lés dr. Beretzk Péter, Dombi Béla és 
dr. Bclic Ferenc hozzászólása után 
véget ért. 

Mozik műsora 
Korzó Mozi 

Ma és mindennap az izgalmas ameri-
kai f i lmi Ruth Gordon, Ottó Kruger, 
Donald Crips szenzációs főszereplésével 
A Gi)6-ik kísérlet. (A mágikus golyó). 
Azonkívül: A legújabb Ilel i Hírek. 
Előadások kezdete: 3, háromnegyed 5 
és fél 7 órakor. 

Belvárosi Mozi 
Ma és mindennap a 3 Ritz Brolhers-ek 

hallatlanul mulatságos vígjátéka: Forr 
dal, forr a vér. Egy hol lywoodi 

fi lmgyáros és egy falusi kislány ka-
landjai. A főszerepben amerika legjobb 
vígjáték együttése, a 3 tlilz Itroi. iers, 
Vera Zorina cs A. Menlon. Előadások 
kezdete: 3, háromnegyed 5 és fél 7-kor. 

Széchenyi álazi 
Ma és mindennap bemutatásra kö-

rül az e lmúlt hetekben Budapesten 
hatalmas sikert aratott ragyogó ul 
amerikai vígjáték: ttrük Éva. A kacagó 
fiatalság, a szerelem, zene és dal bű-
bájos f i lmjében a főszerepeket mind-
nvájunk kedvence : Deanna IJfirbin, 
a legnagyobb amerikai jel lemszinész s 
Charles L. és az uj fiatal f i lmtehetség j 
Róbert Cummiugs alakítja. Azonkívül : 
Muzsika cs láae . Amerikai revü-varietá 
film. Előadások kezdete: 3, háromne-
gyed 5 és fél 7 órakor. 


