
Tombor honvédelmi miniszter 
meghalt 

(Budapest, julius 25.) Dr. Tombor Jenő 
honvédelmi miniszter a csütörtökre vir-
radó éjszaka váratlanul elhunyt. Temetése 
szombat délelőtt lesz a Kúria épUlete elő-
csarnokából 

Tombor Jenő a szerda estét a családi 
körben töltötte, majd a békekonferencia 
magyar anyagának tanulmányozását foly-
tatta, tekintettel arra, hogy katonai rész-
ről ő képviselte volna Magyarországot a 
párisi békeértekezleten. A késő esti órák-
ban tért nyugvóra és a kora hajnali tórák-
ban álom közepette szívroham végzett 
vele. 

Tiz nappal ezelőlt támadta meg az első 
szívroham. Akkor hivatalából hazament, 
de mindössze két napig pihent. Kedden 
ismét elfoglalta hivatalát, a déli órákban 
hazament és otthonában érte a halál. 

Az Uj Szó 
Karftyenov alezredesről 

(Budapest, julius 25.) Kartyenov gár-
daalezredes, városparancsnokhelyettes 
Szegedről való távozásával kapcsolatban 
az Uj Szó irja: 

Kartyenov gárdaalezredest, Szeged 
város orosz katonai parancsnokát felet-
tes parancsnoksága Szegedről elhelyezte 
és Debrecen városparancsnokhelyette-
sévé nevezte ki. 

A népszerű és közszeretetben álló 
városparancsnok 1945 januárjában ke-
rült Szegedre, ahol neve gyorsan fo-
galomma vált. Nem volt olyan jogos 
kívánság és panasz, amit el nem in-
tézett vagy nem orvosolt volna. 

Az a bizalom, amelyet Szeged és a 
környék népe a Vörös Hadsereg iránt 
érez, az nem utolsó sorban Kártyenov 
alezredes rokonszenves személyiségé-
nek tulajdonitható. Gazdasági, bizton-
sági, szociális és társadalmi téren kí-
vül irodalmi és művészeti érdemei is 
vannak. A Szegedi Nemzeti Színház 
sokat köszönhet személyes közbenjá-
rásának; a szegedi Újságírók és Mű-
vészek Otthonának egyik fővédnöke 
és a szegedi művészek pártfogása és 
az irodalmi élet megujhódásának elő-
segítése terén szerzett érdemeiért a 
Móra-plakettel tüntették ki. 

Szeged városa megható ünnepség-
gel búcsúztatta a városparancsnokát, 
akit Debrecen lakossága szeretettel és 
bizalommal fogad. 
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Többszázezer do lgozó vonult fel 
Budapesten a két munkáspárt 

együttes n a g y g y ű l é s é n 
(Budapest, julius 25. Saját tudósítónk 

telefonielentése) A Magyar Kommunista 
Párt impozáns méretű miskolci sereg-
szemléje után a két munkáspárt csütörtö-
kön a budapesti munkásságot mozgósí-
totta, hogy hatalmas töinegtelvonulással 
demonstráljon a demokrácia gazdasági 
stabilizációja mellett. A nagybudapesti 
gyárakban és üzemekben mar napo.r ota 
nagyarányú előkészületek történtek a 
munkásság harci egységének legújabb 
tömegmegmozdulására. 

A két munkáspárt valamennyi szerve-
zete jelentette részvételét és csütörtök 
délután a gyárak „dolgozói a távolságok-
hoz mérten néhány órával előbb beszün-
tették a munkát és kánikulai hőségben 
vagy villamoson vonultak a gyüiés szín-

helyére, a Millenáris-pályái a. Csepelről, 
Pesterzsébetről külön villamosjáratok szál-
lították a munkásokat Budapestre. Az uj 
fe.iratu táblákon, transzparenseken har-
sogó jelszavak hűségesen tükrözik a mun-
kásság harci kedvét és elszántságát a sta-
bilizáció ellenségei ellen. 

A Millenáris-pályán mintegy nyolcvan-
ezer ember zsúfolódott össze a körülötte 
fekvő hatalmas füves térségen pedig több 
százezer munkás helyezkedett példás rend-
ben. A nagygyűlés szónokai Rákosi Má-
tyás és Szakasils Árpád elvtársak, akik a 
stabilizáció küszöbön álló intézkedéseiről, 
valamint az időszerű politikai kérdések-
ről tartanak nagy érdeklődéssel várt be-
számolót. Lapzartakor a rendkívüli jelen-
tőségű nagygyűlés még tart. 

Miért nem szerepe lhe t Érdy Pál 
a b é c s i állami o p e r á b a n ? 

Szent-Györgyi 
a legnagyobb fantáziájú kémikus 

(London, julius 25,) Megírtuk, hogy 
dr. Szent-Györgyi Albert jelenleg Lon-
donban tartózkodik és az egyik legna-
gyobb tudományos dijjal tüntették ki. 

Ez az első eset, hogy magyar tudós 
megkapta a Camaron-dijat, amely egyike 
a legnagyobb dijaknak a Nobel-dij 
után. A dijban azokat a tudósokat ré-
szesitik, akik a legjobban szolgálják-az 1 
orvostudomány fejlődését. Az egyik biit 
egyetem tanára kijelentette: Ilyen nagy 
fantáziájú kémikussal még nem talál-
koztam. 

A közönség lelkesen ünnepelte Szent-
Györgyi Albertet, amikor átvette a di-
jat. Ez az ünnepség már azért is fon-
tos, mert ezzel megkezdődött a nem-
zetközi békés együttműködés korszaka. 
Szent-Györgyi az első magyar, aki ilyen 
ügyben látogatott el Magyarországból 
Angliába. 

Szent-Györgyi Albert kijelentene 
Mélyen meghatotta az a tény, hogy 
Angliában sehol sem éreztették vele, 
hogy hazája, ha forma szerint is, Né-
metország oldalán állott. 

(Szeged, julius 25.) A Szegedi Nemzeti 
Színházat Erdy Pálon, a azinház kitűnő 
énekesén keresztül nagy megtiszteltetés 
érte. A bécsi állami operaház, a States 
Oper ugyanis néhány heti vendégszerep-
lésre hívta meg Érdyt. A kiváló opera-
énekes ezt a meghívást szerette volna egy-
ben igen érdekes szegedi kulturmisszió-
val is összekapcsolni. Ezért Várady László, 
a Szegedi Nemzeti Színház ugyancsak jól 
ismert karnagya el akarta kísérni becsi 
útjára. Azt tervezték, hogy cserevcndég-
játékot szerveznek Szeged és Bécs között. 

Azonnal meg i3 tettek az utazáshoz 
szükséges intézkedéseket és maga a szín-
ház igazgatósága küldte fel a kultuszmi-
nisztériumba u levélkervényüket. A csü-
törtöki napon azonban váratlan és érthe-
tetlen fordulat Következett be. Érdy már 
összecsomagolva várta az útlevelét és a 
szükséges engedélyeket, amikor idézést 
kapott a szegedi rendőrségre, Ott közöl-

ték vele, hogy a budapesti utlevélosztály 
268610 IV. 13. számú végzése alapján ut-
levélkérelmét minden indokolás nélkül 
visszautasították. Az ügy éidekességét 
még növeli, hogy ugyanakkor Várady kar-
nagy — akinek nem is volt meghivasa—, 
megkapta útlevelét. 

Szeretnénk tudni milyen okokból aka-
dályozzák meg egy kiváto magyar énekes 
külföldi vendégjátékát. Érdy Pál, aki az 
ország egyik legkiválóbb énekese, nem-
csak Szeged, de az egész ország jóhirét 
fokozta volna, ezért a hatóságoknak is 
elsőrendű köleleasége lenne őt támogatni. 
Reméljük,. hogy csupán valami félreértés-
ről van szó és ezért a legnyomatékosab-
ban*; kérjük az ügy azonnali kivizsgálását 
és megfelelő elintezesét. Ez Szegea egész 
müvésztársadalmának kívánsága, de min-
den művészetet kedvelő és az ország 
kulturális erdekeit szem előtt tartó em-
bernek is. 

NH 

XX. ANNA-BALJA Általános Munkás 

Dalegylet 

Uiszegedi Vigadóban 2 7 - é n fél 9 órai kezdettel. 

Bálanya 
KÉTHLY ANNA 
részvételével 

Nem hal meg, ki a népért hal meg 
Martirjaink emlékünnepe ma este 6 érakor a városháza 

közgyűlési termében 
(Szeged, julius 25.) A szörnyű, véres 

imperiá ista-rasiszta haboru előtt sem volt 
béke Európában. Magyarországon is a 
látszatbéke felülete alatt gyilkos háborút 
folytatott a íeudalista-nagytökés urnlkodó 
osztály. A legkíméletlenebb eszközökkel 
pusztították legjobbjainkat, A börtönöket 
zsúfolásig megtöltötték a szabadság har-
cosaival es bitókon, vagy csendőrszuro-

Inyok hegyén végezték életüket, akik a nép, 
a nemzet javát akarták. 

Az utolsó évtizedek biinös politikája 
nem ismert emberi, nemzeti szemponto-
kat. irtottak mindenkit, aki felemelte sza-
vát a nemzetvesztő, hazaáruló, osztály-
uralmat szolgáló népeilenes bünáradat 
ellen. 

Itt Szegeden követelte meg első á'do-
zatait az ellenforradalom. Itt suhogtatták 
meg először a Horthy-különitmények lovag-
lóostoraikat. A fehérlovas hősök" itt gá-
zoltak keresztel az ellenforradalmi téboly 
első áldozatain, itt eszelték ki a legördö-
giob kínzásokat a legaljasoUott, minden 
emberségből kivetkőzött Horthy pribékek, 
1919 tői 1945-ig az áldozatok hosszú sora 

K O R Z Ó M O Z I Te,e,n 
624. 

Mától kezdve végnrlküli kacagások! 
A legmulatságosabb zenés magyar 

filmvígjáték I 

Családunk szégyene 
Goll Bea, Turay Ida, Vasaary Piri, 
Hafmáisy, MAIy GerS, Benkö Gyula 
Halmay Tibor együttes főszereplésé-

vel 
Hlöadások kezdete : i/„ 5, 7 , 7 és 8. 

jelzi, hogy aki Magyarországon szebbet, 
jobbat, többet akart adni a nemzetnek, a 
népnek, aki szabadságért, kulturáért es a 
nép felemelkedéséért harcolt, az üldözött 
vad lett saját földjén, amit mások bito-
roltak és részére sokszor még annyi föld 
sem jutott, hogy holttestét betakarhatták 
volna vele. 

Minket, kommunistákat azonban nem 
riasztotta vissza semmiféle ferror. Tudtuk, 
hogy ez a háború is szörnyU áldozatokat 
kivan ezért az áldozatos harcokban leg-
jobbjaink hulltak ki a sorból. 

Julius 27-én ideiglenes sírjukból teme-
tik Budapesten a Kerepesi-temető dísz-
sírhelyére Sallai Imre elvtársunkat, aki 
1932 ben jött haza Moszkvából Budapestre, 
mint a Magyar Kommunista Párt egyik 
vezető tagja, hogy Ffirst Sándor elvtárssal 
együtt harcoljanak a magyar nép felemel-
kedéséén. Még sokan emlékeznek az 
1932-es esztendő julius 29. napjára, amikor 
az egész ország döbbenetes dernredtség-

§el hallotta, hogy Sallai Imrét és Fürst 
ándort egy kierőszakolt statáriális tár-

gyalás után felakasztották. Schönherz Zol-

tán elvtársat, a MKP titkárát, a független-
ségi juozgalom egyik vezetőjét, mert né-
metellenes szabadságharcra hivta fel a 
magyar népet a honvédvezérkar vérbiró-
sága 1942 október 9-én gyilkoltatta meg. 
Rózsa Ferenc elvtársat, aki 1942-ben az 
illegális Szabad Nép első szerkesztője volt 
és miután minden kínzás dacára sem 
akarta elvtársait elárulni, agyonverték. Dr. 
Ságvári Endre, aki 1936 ota az ifjúsági 
mozgalom vezetője volt, fegyverrel a ke-
zében halt martirhaiáit, amikor a Gestapo-
pribékek akarták elfogoni. 

Sok-sok szegedi is van mártírjaink kö-
zött, Fekete Lajos, Kovács János, Kuko-
vecz Nana, Wallisch Kálmán. Kotroczó 
János, Kovács János, dr. Szepesi Imre, 
Engi Imre, Ladvánszky József, Bódi Vera, 
Bori Mihály, Gladics József, Gera Sán-
dor, Kiss Ernő, Gajzin Grozda és a sze-
gedi Csillagbörtön számtalan lakója, aki-
ket innen vittek el bünletó századokban 
az ukrajnai halálmezőkre. 

Nenr szabad felejtenünk és martirjaink 
emléke halhatatlan példának kell, hogy 
előttünk álijon, amig csak elnyomó és el-
nyomott van a föidön. 

Hálával és szeretettel emlékezünk meg 
mártírjainkról Szegeden is. Az emlékün-
nepély pénteken lesz a városháza közgyü • 
iési termében. Az emlékbeszédet dr. Szto-
dolnik László elvtárs, a törvényszék el-
nöke mondja. Mindenki eljön ide, aki a 
magyar szabadságot mártírjaink áldozatos 
életen keresztül is szereti. 

rendez 
a Dóm-téren. 

M a g y a r Szovjet Műve lődés i T á r s a s á g 
julius 27-én este 8 órai kezdettel d í j t a l a n 

ünnepi hangversenyt 
Fellépnek: Basilidcs Mária, Osváth Júlia, S z é k e l j 
Mihály és Palló Imre.— Kisér a szegedi Nemzeti Szín-
ház zenekara. Vezényel V a s z y V i k t o r . 

Vasárnap délelőtt 10 órakor a Széchenyi Filmszínházban 
kongresszusi gyűlés , melyre a rendezőség minden 

érdeklődőt szívesen elvár. 

RÖVID HIREK 
Berlinből jelentik: A lipcsei városi 

tanács elhatározta, hogy a lipcsei vá-
sárt feleleveníti. A vásárt minden év 
tavaszán és őszén tartják. 

Pozsonyból jelentik: A pozsonyi nép-
biróság Vasek belügyminisztériumi osz-
tálytanácsost a „zsidókirályt" a néme-
tekkel való együttműködés és a szlo-
vákiai zsidók deportálása miatt kötél 
általi halálra ítélte. 

Moszkvából jelentik: Svernik, a Szov-
jetunió legfelsőbb tanácsának elnöke 
Malinovszki tábornagyot az „Arany 
Csillag" éremmel é3 a Szovjetunió hőse 
címmel tüntette ki a japán imperialis-
ták ellen vivott háborúban feladata ki-
váló teljesítéséért. 

Bécsből jelentik: A párisi békeérte-
kezletre utazó magyar békeküldöttség 
első csoportja Bécsbe érkezett. A ma-
gyar küldöttség csütörtökön délután a 
menetrendszerű Arlberg-expresszel foly-
tatja útját Párisba. 

Triesztből jelentik: Giuila tartomány 
minden részéből staféták indulnak a 
párisi béketárgyalásokra. A staféták a 
Giuliá tartományt felszabadító harcok-
ban elesett hősök hamvait tartalmazó 
urnákat, valamint zászlókat visznek 
Párisba. 

Moszkvából jelentik: Moszkvában 
szerdán megnyílt a szovjet ifjúsági 
nagygyűlés. Képviseltették magukat a 
kültötdi államok demokratikus ifjúsági 
szervezetei is. 

Newyorkból jelentik: A newyorki rá-
dió közlése szerint a kongresszus két 
házának tagjaiból alakult bizottság jó-
váhagyott egy törvényjavaslatot, amely 
halálbüntetést szab ki mindazok szá-
mára, akik az atomerő titkának eláru-
lásával előre megfontolt szándékkal az 
Egyesült Államok biztonságát veszé-
lyeztetik. 

Londonból jelentik: Mint az angol 
rádiószolgálat jelenti most már kevés 
remény van arra, hogy a jeruzsálemi 
Dávid király-szálló romjai alatt lévő 50 
embert élve sikerül napvilágra hozni. 
Ujabb megállapítások szerint a halot-
tak száma 120, a sebesülteké 47. 

BELVÁROSI MOZITdefon 
6-25. 

Ma és a következő napokon 
Vidáman b ú c i i á z n o b a pcngSIol! 

Stan és P8n boxbajnokok 

Stan és Pan »>*... 
ed a legizgalmasabb vidám detektív-

regény 
Nick Carter nem téved 

Főszereplő: Walter P idgeon 
Tekintettel a műsor rendkívüli hosz-

szára kérünk pontos megjelenést 
Előadások kezdete; 4, »/«6 és fél 8-kor. 

Elővétel délelőtt 11—12-ig. 
Pénztárnyitás az előadás előtt félórával. 


