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„ Teleki már mtm lm* védelemi 
_ ellen, Csak a uc©edik kihallga-

tása során jutott arra a belátásra, 
bogy a tárgyi bizonyítékok ellen nem 
tagadhat. Akkor beismerte, hogy 

a kassai álbemkázis alán, ami-
kar a mintsziertanácsban a Szov-
jet elleni bábom megürenésérll 
veit szó, azl Keveszles-FIseher 
Ferenc belügyminls/ter élénken 

ellenezte. 
Végül Bárdossy győzte meg a Ticlúgy-
miniszlert arról, hogy a hadüzenet 
szükséges, meri annak elinaradásh 
német részről kellemetlen következ-
ményekkel járna Magyarországra 
oézve Bevallotta Bárdossy, hogy 

Krístcffv vall moszkvai ma-var 
kövei sürgönyéről nem tájékoz-
tatta a képviselőházat, úgyhogy 
még a külögyt bizottság tagjai 
sem vehettek tudomást Melelev 
külügyi népbiztos akkor ajánlatá-

ról. 
Ezzel szemben a képviselőházat nagy-
arányú háborús propagandával abba 
n helyzetbe hozta, hogy amikor be-
jelentene a hadüzenetet, a képvise-
lők azt nyomban megszavazlak. Ami-
kor a háború során semleges diplo-
máciai helyről felszólították Bárdos-
lyl, hasson oda, hogy a magvar csa-
patokat szovjet területről kivonják, 
nert ebben az esetben Magyarország 
i békelárgyalásokon kcdVrzőbh hely-
tétbe kerül. 

Bárdossy ezt nem fogadta el, ha-
nem az ország sorsát, mlal most 
beismerte, még saorosabhra ffizfe 
az anttkomlatem paktumot alá-
bő Németország és Olaszország 

társához. 
Bárdossy vallomásának ezt a részét 
tmrédy Béta volt miniszterelnök Is 
megerősítette vallomása során, sőt 
hozzátette, hogy 

az Oroszország elleai hadüzenet- ' 
ért Bárdossy saját személyében 

taxiin. 

P E L M A C U K O H S Z H 

Mozik műsora 
Korzó Mozi 
Ma és mindennap Karádi Katalin 

ír. Ajlav naay magyar filmje: Bolüog 
idők. Előadások kezdete: 3, három-
negyed 5 és fél 7 órakor. Teleíon: 621. 

Belvárosi Mezi 
Ma, pénteken a 3 Ritz Brolhcrs-ek 

hallatlanul mulatságos vígjátéka: Forr 
a dal, (orr a vér. Egy hollywoodi 
lilmgyáros és egy falusi kislány ka-
landjai. A főszerepben ainerika legjobb 
vígjáték együttese, a 3 Ritz Brothers, 
Vera Zorina és A. Menieu. Előadások 
kezdele: 3, háromnegyed 5 cs fél 7-kor. 

Sxéciieuyl Mozi 
Ma és mindennap bemulatásra kerül 

a nagyszerű magyar vígjáték: Duna-
parti randevú. Főszereplők: Kabos 
Gyula. Perczcl Zita, Csortos Gyula és 
Ballá l.ieí. Azonkívül: Donald a rendőr. 
Walt Disney rajzos trükkfilm. Előadá-
sok kezdete: 3, háromnegyed 5 és fél 
7 órakor. 

ffnszonttél mázsa sói és 
főbb mint egymillió pengői 
foglallak le egy feketézőtől 

(Szeged, október 12) A rendőrség 
bűnügyi osztálya örizetbevette lloff-
mann János, Buspáter-utca !>. szám 
•latli lakos kereskedőt, mert nagy-
mennyiségű sót hozott feketén forga-
tomba. A kereskedőtől 1,103.030 pengőt 
fs 22 mázsa sót foglallak le. Hoffinmin 
Papp György nyíregyházi lakostól vette 
• s j l HOO pengőért kilónkint. holott 
Papp 230 pengőért vásárolta. A szegedi 
£ ? _ e d l " e n n é s z c , e s c u "legdrágábban, 
17W pengőért árulta a fekete sót, ki-
használva a Szegeden levő sóinséget. 
A rendőrség Hoffinannal együtt a Sze-
geden tartózkodó Pappot is örizelbc-
tettr. 

Hoffmann őrizet bevételének legsú-
lyosabban érinteti károsultjai egyelőre 
• tírosi tisztviselők, akik, burgonyát 
•Mriafc hozatni Szegedre a kercskcdo-
•et Másfélmillió pengőt fizetlek bc a 
•áfosl tiszt viselők Iloffmannak, aki ez-
í l . .n ,jnp"* 1 , 01011 volna Nyiregyhá-

káéól. A -tisztviselők most kétségbeeset-
ten azon fáradoznak, hogy vaRy pén-
-.üv-et vagy a burgonyát biztosítsák. 

A Nemzeti Bizottság felír 
Buócz Béta hazahozatala ügyében 

(Szeged, október 12) A Nemzeti Bi-
zottság pénteken délben dr. Donátig 
Kálmán elnökletével ülést tartott. A bi-
zottság a Délmaguarország cikke nyo-
mán, hogv Buócz Bélát, reged fasiszta 
volt rendőrfőkapitány helyettesét hozzák 
Szegedre, foglalkozott az üggyel és el-
határozta, ho© Huóczot kikéri az iguz-

a szegedi népbiróság előtt kelt felelnie. 
A budapesti főkai itányság poUUkoi 

osztályától pénteken délelőtt tavirat 
érkezeit a szegedi rendőrségre ft»ó« 
Béla ügyében. A budapesti rendőrség 
kéri a szegedi rendőrséget, hogy Bnócz 
szegcdi viseli dolgai ügyében nyomoz-
zon és az ezekről felvett jegyzőkony-

ságügy minisztertől. Buócz közel két veket küldic meg Budapestnek A rend-
évtizeden keresztül volt a szegedi rend- őrség politikai osztálya ezért kén nzo-
őrség tagja, illetve vezetője, mint főka-
pitányhelyettes, azoknak n politikai 
bűncselekményeknek, amelyekkel ter-
helve van. legnagyobb részét itt követte 
el, magútól értetődő tehát, ho© lelteiért 

kat, akík Bnócz Béla multbani politi-
kai magatartásival kapcsolatban kon-
krét cseleket tudnak, jelentsék ozl be 
a rendőrség politikai osztályán, Tisza 
Lajos-kórut 34. sz. alatt, a II. emeleten. 

Minden leberauiinak részt keil vállalni az ereszek 
által adett trakfere'.aj vidékre szállitásákaa 

(Budapest, október 12) A Vörös Had-
sereg nagyobbmennyiségű traktorolajat 
bocsátott rendelkezésre az Őszi mező-
gazdasági munkálatokhoz. Nagy Imre 
elvtárs, földművelésügyi miniszter uta-
sította a vármegyei alispánokat, ho© 
a kintalt olajmennyiséget szállítsák et 
Budapestről. A szállításhoz veguék igény-
' fuoardijtfrilés mellett a UATEOSz,a 

teher fuvarozó' magánkereskedelem vagy 
közület tehergépkocsijait Mindazokkal 
a tehergépkocsitulajdonosokkal szem-
ben, akik ebben az országos érdekű 
szállításokban nem vesznek részt, a 
földművelésügyi miniszter a forgalmi 

" " megvonása iránt intézkedik. engedély 
(MTI) 

H I R E K 

Ujabb 2000 hadifogoly érkezeti 
haza Romániából 

Hazaérkeztek a Jugoszlávia és Csehszlovákia által 
átveti magyar hadifoglyok is 

(Budapest, október 12) A Romá-
niában levő hadifoglyok' hazaszállí-
tása ügyében kirendelt bizottság egy-
havi távollét után eredményes mun-
kával tért haza. A bizottság a Brassó, 
Földvár, Nagydisznód, Gencsa és Tilu 
helységekben levő hadifogolytáboro-
kat, vdlamint két polgári internáló-
táborban levő magyarokat vette á( 
és .szállította haza. Ezéhkivüf a kü-
lönböző kórházakban levő ma©ar 

betegek mind visszatérhetnek. A fo-
csani táborban levő hadifoglyokat a 
szovjet parancsnokság szintén útnak 
indította. Ilyen mádén körülbelül két-
ezer ha&leglyet szállítottak haza. 
Hazaérkeznek a jugoszláv éa esefc-
szievák bermány állal átvett hadifog-
lyeb is. A bizottság arról értesült, 
ho© november,,jíég<-igA 
országból sok hadifogoly hazaszállító-T" 
sát tervezik. - (MTl).<»_ r«Mtifii< 

Útból népbiróság elé kerüli 
Katona, István tanácsnok 

(Szeged, október 12) Dr, Katona 
István, a régi szegedi városháza egyik 
fasisztája, Tukats főispán' bizalmasa 
az év elején egyszer, már népbiróság 
elé került, ekkor azonban felmen-
tették. Ujabb feljelentés folytán a 
rendőrsé** a nyáron ismét őrizetbe 
vetje és ü©ét a népbirósághoz tctlc 
át. A népbiróság Margita-tanácsa 'pén-
teken reggel kezdte tárgyalni Kntona 
ujabli népellenes bünü©ét. A nép-
ü©észség ezúttal azzal vádolta meg 
a volt tanácsnokot, hogy a zsidó-
származásnak tanúsítványainak ki-
adását meg abban nz cselben is, ha 
az jogos volt, megtagadta, vagy. el-
szabotálta. 1 © a közigazgatási bíró-
ság döntése ellenére megtagadta Back 
Bernát felsőházi tag tanúsítványának 
kiadását. Vádolja még a népügyészség 
Katonát, hogy Szarai László lego-
pnrancsnókot eltávolíttatta helyéről 
politikai mcghizhaűillansága miatt. 

Katona "tagadta a terhére" rótt cse-
rekiuénjékcl és azzal v é g e z e t t , hogy 
azok elkövetésére Tukatslól kapott 
határozott utasítást. 

A tárgyalás folyik. 

foglyot válogatott kínzásokkal faggatott. 
Az őrizetbe vett detektívet átfogják ad-
ni a népügyészségnek, ügye • népbiró-
ság elé kerül. A politikai osztály felhí-
vást adott ki, hogy akik terhelő bizonyí-
tékokat tudnak szolgáltatni Gyulai ellen, 
jelentkezzenek a főkapitányság politikai 
osztályán Tisza laijos-kórut 31. 
alatt a II. emeleten. 

szám 

NagyvórotI Üzlet t Fövarotl Ara » VldAkl Arak! 
a BIJOU-BOLT-ban 

HArAsz-ulca 15. 
Aranyal és éktzert uptiriM veszek. 

Színház Művészei 
Magyar Kommunista 

politikai kabaréja 
Párl 

Letartóztatták a szegedi 
fasiszta rendőrség egyik 

hírhedi detektivét 
(Szeged, október 12) A szegedi rend-

őrség politikai osztálya a napokban 
órizet? vetto Gyólai László szegedi 
lakost, aki a mult rendszer alatt a 
rendőrség politikai osztályán működött 
m nt detektív. Gyólai' egyik hírhedt 
tagja volt a Pintér detekdvrclü©elö 
vezetése alatt álló politikai nyomozó-
csoportnak. Erős ember birében állott, 
ezért mindig ő r i bízták a politikai 
foglyok „kihallgatását". Az ilyen kihall-
gatások alkalmával sok elvtárs szenve-
dett súlyos bántalmazást Gyólai kezétől. 
Gyólai a legdrasxiikusa d> eszközöktől 
sem riadt vissza, uugyou sok politikai 

A Magyar Kommunista Párt kultur-
osztálya színvonalas politikai kabaré-
társulatot szervezett, amely szellemes 
politikai tréfákkal, művészi értékű sza-
valatokkal és énekszámokkal szórakoz-
tatja a közönséget. A legkiválóbb sze-
gedi műkedvelők mellett n Nemzett 
bziuház közkedvelt művészei is szere-
pelnek a politikai kabaré műsorán. 

A kitűnő társulat O'xtóbcr 13-án este 
tt órakor tartja első, bemutatkozó elő-
adását u móravárosi kultúrházban. 

Szereplők: Gyöngyösi Gyöngyi, Márki 
Júlia, Gáthy Pál, Kál.lor Jenő, Sebes 
Tibor, Sugár Jenő, Sugár Mihály, Várnai 
Vilmos. 

Belépés díjtalan. Vendégeket szivesen 
lát a Kommunista Párt móravárosi 
szervezete 

A kiváló katarétársulat másnap, ok-
tóber 14-én délután ő órakor a felső-
városi postásotthonban megismétli elő-
adását. . 

Sxolgálatos ©égysxertára'x 
K. Keresztes Ilona, Szent György 

tér »., Frankó Andor, Dugonicodér 
Surjányi József, Kossuth Lajos-sugár* 
nt 31 

— 0 0 0 — 
— Dr. Szene* Tibor magántanári 

urábaetoadisa. Szerdán délután 5 óra; 
kor hangzott cl a bőr©ó©ászali klinika 
nagytermében dr. Szenes Tibor, n ki-
emelkedően lehetséges, fiatal rűnt-
genológus magántanári próbtelőadú-
sa orvosokból álló szakközőnsé.j 
előtt. Az előadást dr. Dilrói Gábow 
orvoskari dékán vezette be, majd 
dr. Szene* Tibor „a röntgent hera p * 
biológiai alapjai" cimü riőadásábaii 
rendkivüt érdekes betekintést nyújtott 
a sugár-biológia rejtelmeibe. Beveze-
tésként rátért arra, bo© éppen 50 esz-
tendeje annak, ho© Röntgen felfedez?'* 
a róla elnevezett átvilágítást A Röntgen* 
therapia azóta természetesen batal-
mas fejlődésen ment át egészen 
addig, amíg ma már a sugarak 
elektromos hatását olyan Irányban fo-
kozták, bo© a káros halások telje-
sen háttérbe szorullak és a ©ógyttó 
bálás egyre áldásosabban érvényesül 

I Beszélt a Röntgen-biológiai folyamatról, 
amely az atom-elmélettel karöltve jár 
és midőn a besugárzás az alom és * 
molekula közötti egyensúlyt megbontja, 
a sejtben is változást, eltolódást okoz. 
l>r. Szenes Tibor próbaelőadása, amely-
nek kitűnően felépített elméleti részé-
vet érthető és tiszta előadást mód is 
párosult, a legteljesebb sikerrel jár t 

— A majdanekl kaUftáber főbéhér-
ját l a M i a t a a állit ják bíróság elé 
l'ámból jelentik: A francia rádió jo 
lenti, ho© Paul Hoffmannt, a majda-
neki halat tábor föhóhérát Lnblinbas 
bíróság eié állítják. A inajdaneki tábor 
ban több mint kétmillió internálta 
gyilkoltak meg a németek. (MTI) 

— A Magyar Nék De nmk ralik nt 
Szövetsége kepviselöl jelül. A Magjai 
Nők Demokratikus Szövetsége szomba-
ton, október 13-án délután 5 óra tán 
taggyűlést tart a nőszövetség Tisza l.» 

Jos-leörut 57. szám alatti helyiségében"" 
A taggyűlés tárgya: kcpvisclőjelólcs 
A nőszövetség vezetősége felkéri a ta-
gokat, ho© a rendkivüt fontos tárgy 
megvitatása végett a taggyűlésen minél 
nagyobb számban jelcujeuek meg. 

— Negyedszer is elnapolták a Mc 
gán-ü©el. A szegcdi népbiróság Búzsó-
tanácsa csütörtökön ismét lárgyali.1 
akarta Mogáit János ismeretes népzIE-
nes büntettél, a tárgyalást azonban nem 
tehetett megtartani, mert a megidézett 
tanuk nem jelentek meg. A népbirósá t 
átír a rendőrséghez, ho© a tanukat 
a legközelebbi tárgyalásra vezessek elő, 

— Ax Újságírást Ikonban szombatod 
délután vidám, műsoros teatánc. A mű-
sor keretében szerepelnek: Gerő De sző, 
Na© Csilla, Percnyi Kálmáu, aki egy-
ben konferál és Szigár Mihály. Belé-
pés tagsági igazolvány feln utalása 
mellett kizárólag tagoknak és vsalád-
tagjaioak. A teajegy megváltása köte-
lező, ára személyenként 130 pengő. 

— Ébenhall Budapesten ttaynan 
generális nnekája. Budapestről jelen-
tik: A Dózsá György-utca 84. számi* 
ház egyik lakásában a házbeliek hol-
tan találták dr. báró Ilayuau Gyula tii 
éves magánzót, a hírhedt Ilayuau ge-
nerális unokáját, llaynau Gyula telje-
sen elszegényedett, szervezete leromlott 
a rossz táplálkozás következtében 
legutóbb jelentéktelen betegség támadt i 
meg. amit a legyengült férfi nem birt 
eL (MTI) 

; A Polgári Demokrata Párt szegedi 
rezető<scgc okfóber 14-én 10 órakor a 
Korzó Moziban nagygyűlést (art. Beszé-

nemzet gyűlési képviselő, Haypál Bélá-
né, a párt nöi tagozatának elnöke, 
Fehér OUó i-ászió as ifjúság réuérőL 

B E L V Á R O S I M O Z I 
Október 13-tól, szombattól: 

Helyet 
az öregeknek 

<A legsikerültebb ma©ar film-
vígjáték. Főszereplők: . 

Szőke SzokÁU 
Holmay Tibor 

Előadások 8, háromnegyed | éa 
fél V érakor kcadüdeek. 

•mi"-Oa 
Ilt bérntit behoz, eladhatja, tiftn 

mit keres, megtalálja. 
f , i í l . i i . é i . h t r i i i i i i i ii 
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