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ynló viszonyunkról éj Ismertette a 
Csehszlovák reakciónak as ott élő ma-
gyarsággal szembeni helytelen támadó 
politikáját. 

A magyar demokrácia külpolitikai 
wlva — mondotta Kiss elvtárs — nap-
ról-napra /tó. Ennek belső okai demo-
kráciánk győzelmei. Az első győzelem 
• földreform végrehajtása, a második 
*t újjáépítés sikere. Népünk lendüle-
tes, hősies munkakcszsége nemcsak a 
vasutat, a postát, a gyárakat épiti ujjá, 
de emeli népünk és országunk tekinté-
lyét a szomszédos népek előtt. 

Kiss elvtárs végül belpolitikai kér-
déseket, pártunknak a választások kér-
désében elfoglalt álláspontját ismertette. 
A hallgatóság meleg tapsokkal hono-
rálta Kiss elvtársunk értékes felvilágo-
sításait. 

A népbiróság fel mentette, 
a rendőrség internálta 
Nagymihály Gáspárt 

(Szeged, augusztus 2; Mindenki is-
merte Szegeden Nagymihiily Gáspár 
dorozsmai szövőgyárost, fényesen be-
rendezett tcxtilüzlelc előtt naponta 
elsétáltunk a Kárász-utcán s éppen 
Ilyen közismert volt antiszociális ma-
gatartása, mindenki tudta róla, hogv 
munkásaival rosszul bánt, rosszul fi-
zette őket. Nagymlhály érezte, hogy 
•mikor közeledlek az orosz csapatok, 
•zárnám is rossz lett a levegő s ő 
Is Budapestre meneküli. Visszatérte 
Után n rendőrség őrizetbe vette s a 
kihallgatott tanuk vallomása olyan 
lerhelő volt. hogy Xugymihály ügyét 
li népbiróság elé utalták. A népbiró-
sági tárgyaláson a rendőrségen ter-
helő vallomást telt tanuk mindent 
.visszavonlak, védték Nagymihúlyt — 
nem tudni mi okból — s igy a nép-
biróság felmentette és a rendőrség 
szabadlábra helyezte. Most azonban 
egy kérvény került a rendőrség ke-
zébe, umelyben Nagvmikály Gáspár 
3944 október 23-iki' dátummal iót 
zsidóüzlet kiutalását kérte a Szálasi-
kormánytól s "kérvényét »Kitartás! 
Éljen Szálasi*-köszöntéssel fejezie be, 

A rendőrség politikai osztálya új-
ból letartóztatta a nyPns szövőgyárait 
» m'a utalta, ahová való: az inle'rnál*-
lókorba. 
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RETTENETES IVÁN 
KORZÓBAN 

Élelmiszerrel segíti 
az orosz parancsnokság 

a város napközi otthonait 
(Szeged, augusztus 2) Kartyenov al-

rzredes, helyettes városparancsnok, 
Dénes l.eó helyettes polgármester és 
dr. Dobay Pál tanácsnok társaságában 
meglátogatta a város néhánv szociális 
intézményét. Jártak a szeretetházban, 
nz árvaházban, a Boroméi Szent An-
talról elnevezett gyógy jtedagógia inté-
zetben, ahol a szellemileg fejletlen, 
vagy deft'kliiMx, nyomorék gyermeke-
ket ápolják. Végűt" az ujsomogvilelepi 
modem napközi otthont és n napközi 
otthonok olt felállított központi konv-
háját • zcmléllék meg. 

Ezek az intézmények a mai élelme-
zési viszonyok közölt nehezen tu-' ák 
betölteni hivatásukat, holott elsőrendű 
fontosságúak szociális szempontból. 
Kartyenov alezredes latva azt a fontos 
feladatot, amelyet ezek az intézmények 
l;en jól ellátnak, megígérte, hogv az 
< rosz kulonai parancsnokság élelmiszer-
segítséget juttat részükre. 

Különösen megnyerte nz alezredes 
tetszését az ujsoin'ogyilelepi napközi 
otthon, ahol a munkáscsaladok gyer-
mykei részesülnek gondozásban és ele-
gendő tápláló kosztban, amig a szüleik 
dolgoznak Az otílion növendékei lán-
cokat. énekeket, játékokat mutattak be 
a vendégeknek. 

A napközt otthonokban jelenleg kö-
rülbelül üoh gyermek részesül gondo-
zásban, ezek m>nd az IJjsoinogyitelepeu 
levő központi konyháról kapják az 
élelmezésüket 

A nyomorék gvermekek otthona 
gyógyszerhiányban, főleg csillapitósze-
rek hiányában szenved. Az alezredes 
kilátásba helyezte, hogv a parancsnok-
i g gyógyszereket juttat az otthonnak. 

Rövidesen hazakerülnek az oroszországi 
táborokban 
A Magyar Vöröskereszt emberfeletti mt nkáia a ha-
difoglyok érdekében — Akik Németországban har-

coltak, azok egyedére nem kerülhetnek haza 
tik közös megegyezéssel a kérdést A 
polgári személyekre vonatkozóan pe-
dig az a szabály hogy ha a háború 
után az államok között a békés együtt-
működés megkezdődik, akkor hat hó-
nap után elengedik őket. Ez pillanat-
nydag folyam ílban van és egyre több 

- Magyarországon semmi ok sincs polgári személy J t a j u** -
• ° • -- Kistaá-' — Most van folyamatban a nadi-

Budapest, augusztus 2. (Saját tudó-
sítónk telefonjelentésc) A magyar tár-
sadalomnak kétségkívül legfájóbb sebe 
a hadifogly-ügy. A Szabad Nép munka-
társa felkereste Kisházi Iváut a Vörös-
kereszt országos előadóját, hogy tájé-
koztatást kérjen a hadifogoly kérdésről, 

H I R F , K 
Szolgálatos tyágyzzertárak 

K. Keresztes Ilona, Szent György, 
tér ő., Frankó Andor, Dugonics-tér 1 , 
Snrjányi József, Kossuth Lajos-sugár* 

a türelmetlenségre — mondotta 
zi. — A debreceni kormányalakítás után 
olyan fogolytáborokat is likvidáltak, 
ahol a foglyok csak néhány hónapot 
töltöttek és aunak a hadseregnek a 
tagjai voltak, amelyek más fronton még 
harcban álltak a szovjet csapatokkal. 

fogolyposta megszervezése is. A Vörös-
kereszt százezer fogollval áll érintke-
zésben és ezeknek hozzátartozóit is ér-
tesíti. Bizottságokat is szerveztek már. 
akik a román táborokból a foglyokat 
átveszik is Dudapestig kisérik. 

A nemzetközi jog szempontjából vizs-1 Azok, akik Oroszországban kerül-
gálva » dolgokat, minden egyén, aki t tek fogságba, rövidesen hazaké-
fegyveres alakulatnak tagja volt és a i . rulnek. 
ellenség kényszeritetle fegyverletételre, Ezeket követni fogják a többi tábor 
hadifogolynak minősítendő. Aki viszont lakói is. Senki ne reménykedjen azon-
fegvveres alakulatnak tagja nem volt,! Ihm abban, hogy akikel Németországba 
mégis az ellenség fogságába került.1 hurcoltak, azokat minden előzetes tár-
nem kezelhető hadifogolynak. Katonai, nyalás nélkül hazaengedik, bár itt sem 
egyénekre a nemzetközi jog szerint az I kezelik a magyarokat egyforaidn a n£-
a szokás, hogy a békekötés után rende-\ metekkel. 

Csak saját épületében végezhet 
eredmónyes munkát a felsőipariskola 

és a vegyipari középiskola 
az ú] fan évben 

A város vezetőségéhez fo rdu l a felsőlparfskola t aná r sága 
A kereskedelmi és I p a r k a m a r a akc ié ja a vegyipari középiskola 

műhelyének fe lszabadí tásáér t 
A közoktatás kérdése végre komo-

lyan és félretolbatatlanul nz érdeklő-
dés előterébe került s a komoly meg-
oldás sem odázható el Fiatal demokrá-
ciánk itt is épp ugy megtalálta a radi-
kálisba teljes megoldást, mint a föld-
reform és az ujj&épités minden moz-
zanatában.-- * •• t -i -» ...» 

Az uj iskolai évnek csonkitatlannak 
kell lennie és olyannak, amely pótolni 
is tud már valamit az elmúlt évek 
nagy hiányaiból és ferdeségeiből. De 
éppen ennek tudatában mindenütt gon-
doskodni keli arról, hony az iskolai 
oktatás megfelelő helyen lörténhissen. 
A biboru sok iskolát kiszorított az 
épületéből. Az épületeket föltétlen 
rendbe kell hozni, a tönkretett eszkö-
zöket kijavíttatni. 

Szegedi viszonylatban különös figyel-
met htoán most az átlami felsötpari 
iskola. Mint tudjak, ilyen iskola csak 
négy működik az ország területén-: Bu-
da pesten. Szegedem, Debrecenben éa 
Pécsett. Nem közömbös tehát, hogy mi 
lesz a szegedi felsöiparisUotn sorsa. 
Különös meggondolást kiván már azért 
is, mert otyzn iskolatípus, ahol az ok-
tatás esak a legwesszebbraenöen gya-
korlati módon történhetik. Nem tud 
működni műhelyek és felszelés nélkül 

Mindennek elengedhetetlen föltétele 
lenne, hogy visszatérhessen Kálvária-
Ur 5b. alatti épületébe, ahol ezek — leg-
alább is a műhelyek — megvannak. Tud-
juk, mert emlékezzünk rá, hogy az 
orosz parancsnokság az iskolaügyeket 
a legteljesebb pártfogással kezeli. 

Most van az ideje, hogy a város ve-
zetősége napirendre tüzse a felsőipar-
iskola kérdését. Akkor, amikor az or-
szág nagy része még romokban hever, 
amikor a mezogaidaság is a gépesítés 
útjára kell hogy tépjen, érthető, hogy 
a felsőipariskoiá tanársága is igyekszik 
mindent megmozgatni annak érdeké-
ben, hogy visszakapja a maga helyét 

A Szegedi Újságírók éa Ma-
vészek Otthona rendezésébea 

augusztus ó-én. vasárnap d. e 11-kor 

ZILAHY LAJOS 
é s HAY GYULA 
előadást tart a magyar-szov-
jet kulturális kapcsolatokról 

a Város"? Sznházban 
Bevezető beszédet mond 

d r . PAlfyGyhrgy 
h. polgármester, az otthon elnöke 
Jegj ek a színházi pénztárnál kaphatók 

Igazuk van, mikor arra hivatkoznak, 
hogv bármely iskola könnyebben dolgoz-
hat kevésbbé megfelelő épületben. Bár-
mely iskolát el lehet ideiglenesen he-
lyezni más épületben, de a felsőiparis-
kolát nenu. Nem elégedhetünk meg az-
zal, ha hiányos marad az oktatás. Tel-
jes, sőt fokozott munkát kell kérnünk 
minden iskolától. 

* l 
A felsőipariskola tanulói és tanár-

sága azt reméli, hogy a város vezető-
sége megtalálja a megoldást, hogy az 
eredményes munka érdekében saját 
épületében kezdhessék meg az u j tan-
évek 

Hasonló a helyzet a szegedi vegyi-
ipari középiskolában, amely Szeged 
egyik legfontosabb tanintézete és mint 
ismeretes, jelenleg badifogolykórház 
céljául szolgál. Az iskola növendékei 
az elmúlt tanévben a Margit-utcai pol-
gáriban folytatták tenutmányaikat, de 
Csak nagyon hiányosan, mert műhely-
gyakorlatot nem tudtak fotytatui. Hogy 
a következő tanévben ez elő ne fordul-
hasson, a kereskedelmi éa iparkamara 
kéréssel fordult dr. Pilfg Gyftrgy h 
polgármesterhez, eszközölje ki a város 
orosz katonai parancsnokságánál, hogy 
as iskolához tartozó nagy műhelyépü-
letet szabadítsák fel ét adják vissza 
rendeltetésinek, hiszen maga az iskola-
épület bőven elegendő kórház céljaira. 

Rámutat a kamara a hetvettes pol-
gármesterhez intézett kérésében, hogy 
a vegyipari középiskola célja müveit 
szakiparosok nevelése, amire az el-
következőévekben különösen nagy szük-
ség van. Ezt a célját pedig csak ugy 
tudja betölteni az intézet, ha műhe-
lyei rendelkezésre állanak, mert a ta-
nításnál rendkívüli jelentőséggel hir 
a műhelygyakorlat. Pálfv helyettes 
polgármester megígérte: mindent' elkö-
vet, hogy az iskola visszakapja műhely-
épületét 

— Kilencévi f e l h á z r a Ítélték a 
darusamat baltái gyilkost Ézsajás An-
tal dorozsmai napszámos vetélytársát, 
Fekete Antalt, ölési szándékkal, baltá-
val fej bevágta, később pedig két bűn-
társával együtt behatolt Miklós Mihály 
dorozsmai lakos lakásába és baltival 
agyonverte. A mult hónapban veit az 
első tárgyalás, amelyet kiegészítés vé-
gett akkor a törvényszék elnapolt. 
Szerdán dr. Szűcs Andor elnökletével 
a bíróság kihallgatta az ujabb tanukat, 
meghallgatta a vád- és óéüőbeszédeket 
s Ézsaiás Antalt 0 évi fegyházra és 
tizévi hivatalvesztésre, bűntársait, id. 
és ifj. Dudás Istvánt pedig 3—3 évi 
börtönre és ötévi jogvesztésre ítélte. 

— ZUahv Lajos éa ( l iy Gyula vasár-
nap d. e. 11 órakor a Városi színházban 
tartandó előadására jegyek a színházi 
pénztáron kivül a Kommunista Póri 
központi székkázában (Kálvin-tér),-• 
Szociáldemokrata Párt székháziban és 
a MaDISz központi székházában 5 7 
és 10 pengőt áron kaphatók péntek es-
tig. A rendőrség kért az elvtársakat, 
idejében gondoskodjanak jegyről. 

— As egv ele ml igazaié bizottság 
keddi ülésén Bognár Cecil egyetemi 
tanárt, a neves pszichológust igazolták. 
Frőhtich Pál professzort áthelyezésre 
ítélték, mert a bizottság megállapította, 
hogy I röhlich professzor, mint rektor 
és mint dékán demokráciaellenes esz-
méket hangoztatott és hogy a tudo-
mányos nevelés terén munkálkodása 
sok kívánnivalót hagyott hátra Jano-
vich György professzor, a tudominyoz 
érdemei rőt ismert bskterfotógus ügyét 
péntekre halasztották. Ugyancsak a 
pénteki igarolóbizottsági ülésen várható 
döntés Halavj-Nagy József professzor 
ügyében is. 

xFolMváu. Értesíti ük mindazon fo-
gyasztóinkat. kik a junius havi inkasszó 
során ötszörös egységárral fizették Id 
a májú* havi számláj ikat, hogy a négy-
szeres különbözeti ősszeg visszatérítése 
a szeptember havi inkasszó során nyer 
elintézést, mivel az idő rövidsége miatt 
azt előbb nem tudjuk feldolgozni. S z * 
gedi Gázgyár és Villanytelep. 

J B l f t ! Az orosz ftlmóriis. J t f n f 

RETTENETESiVAN 
K O R Z Ó B A N 

x Az Alsóvárosi Kisgazdapárt 
este 8 órakor nagyszabású vacsorát 
rendez tánccal egybekötve reggelig a 
Vőneki-féle párthelyiségben. Jelentkezni 
lehet péntek estig a pár" iielyiségbdn. 

X Halálozás. Keresztes Péterné ju-
lius 31-éti elhunyt. Temetése augusztus 
2-án détután fél 7 órakor lesz a bel-
városi temető kupolacsarnokából. 

— Rendszabályok a titkos prosli 'a-
t i é megfékezésére. Az egészségügyi és 
rendészeti hatóságok tapasztalata sze-
rint Szegeden az utóbbi időben rend-
kívüli módon elterjedt a titkos prosti-
túció. A dolog nemcsak a magvar ha-
tóságoknak tűnt fel, az orosz Katonai 
főügyész is szóváteüe é r javasolta, 
hogy a titkos prostitúció megfékezésére 
hozzanak rendszabályokat A kérdés 
beható megvitatás tárgyát képezte az 
illetékes hatóságok közólt, mivel fontos 
egészségügyi és szociális probléma meg-
oldásáról van szó. Dénes Leó elvtárs, 
h. polgármester tervezetet készített, 
eszerint a kérdést nem rendőrt bünte-
tőbíráskodás utján oldanák meg. ha-
nem megszerveznék a titkos prostituált 
uők munkábaállitását. A terv szerinl 
szövőmúhelyeket állítanak tel és itt 
foglalkoztatók azokat a nőket, ekik 
egyébként munka bijján tisztességtelen 
pénzkeresethez fordulnának A meg-
szervezésre társadalmi nóbizottságot 
állit fel a helyettes polgármester. 

— Kélszázeserpengoft erlébü ruha-
Ispáa a belvárosban. Pirich János is-
meretlen tettes ellen feljelentést tett a 
rendörségen, akik Mikszáth Kálmán-u. 
13. alalti üzletének redőnyét kiemelték 
a sinböl és igy bebatoiva a helyiségbe, 
kétszázezer pengő értékű férfi és nőt 
ruhát elvittek. A rendőrség megindította 
a nyomozást 

— Felhívási A zárdai tanítóképző-
intézetnek, az ipari középiskolának, 
valamint a gimnázium felső tagozatá-
nak tanulói ó-én, szombaton délelőtt 10 
órakor jelentkezzenek az alsóvárosi 
zárdában 

X Szegedi bacsó. Haviboldogasszouy 
bucsut vasárnap megtartják. Niván és 
ptaei árusok, mutatványosok helykije-
lölés végett szombaton 2 órára a szo-
kott helyen jelenjenek meg 

X Esküvé. Fereaczi Szabó Klára éa 
Sziiber I ráa szombaton délután fél S 
órakor esküsznek a fogadalmi templom*' 
bah." " 

Kárpitosokt Tört lenszaltna van el* 
adó nagyobb tétetben is az óföldeáW 
Kendcrtcimelő, Feldolgozó és Ér té 
kesitő Szövetkezetnél, Földeákon 


