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A honvédelmi minisztérium 

köszönete a szegedi 

Nemzeti Segélynek 
Péntek délelőtt 7iíárhtlyi altábor-

nagy lAczai ezredes is Merényi fő-
hadnagy kizéretébén látogatást tett a 
Nemzeti Segély székháziban és a hon-
védelmi minisztérium nevében köszö-
netet mondott a Nemzeti Segély titkár-
nőjének, Szirmai Istvánnénak, a Nem-
zeti Segély értékes munkájáért, amelyet 
a hadifoglyok ellátásának biztosítása 
érdekében kifejtett, valamint a hadi-
foglyok részére juttatott pénz- és élel-
miszeradományokért. Szirmai Istvánná 
válaszában kifej let te, hogy a munka 
sikere az összes munkatársak munka-
vállalásának, továbbá annak köszönhető, 
hogy a demokratikus pártok, a Vörös-
kereszt, az egyházak a Nemzeti Segély-
lyel együtt, a honvédség hathatós se-
gítségével, közösen intézik a hadifog-
lyok sorsát. Egyben örömét és köszö-
netét fejezte ki azért, hogy a honvé-
delmi minisztérium értékeli a Nemzeti 
Segély nehéz munkáját. 

1945 szeptemberi 12 

Szeptember 6-ig 52.194 hadiíogoly 
szabadalt Szegedről 

Elszámolás az u j abban érkezeit adományokró l — A honvédség 
biziositja, hogy az élelmiszerek a hadi foglyokhoz ju tnak — A 
Vörös Hadsereg üres vasúti szerelvényeket ad a foglyok haza-
száll ítására — Vigyázat : szélhámosok kéregetnek a hadifoglyok 

nevében 

Szép (ember 20. Széchenyi Mozi. 

„ L E N I N 1918" 

Tizennyolc uj vendéglős-
mestert képezett ki a most 
végei ért szegedi vendéglős 

szaktanfolyam 

(:zeged szeptember 11) Ámult héten 
ert véget a szegedi vendéglősök számára 
rendezett ipari szaktanfolyam, amely 
egyhónapi állandó előadássorozaton ké-
pezte ki az uj vendéglősöket. Az elő 
adásokat a legkitűnőbb szakemberek 
tartották és a vendéglősipar minden 
igában pontos és alapos kiképzést ad-
lak a résztvevőknek. Az előadók sorá-
ban ott láthattuk többek között a tan-
folyam helyi vezetőjét, dr. Lehel Pál 
kamarai segédlitkárf, Palzauer Dezső 
ismert szegedi nagykereskedőt, Tombácz 
László vendéglősmestert, Kisziváth Ede 
igazgalót és sok más ismert szakembert. 

' A szaktanfolyam üzemi látogatásai 
során szombaton délután a szegedi 
Dreher-sörraktárba* látogatolt el. A 
megjelenteket Kalocsay Vilmos gyár-
igazgató fogadta, aki nemrégen érkezeti 
Szegedre, hogy mint kitűnő műszaki 
ember átvegye a szegedi Dreher-sürgyár 
vezetését. A látogatáson megjelent dr. 
Cscrzy Mihály kamarai ügyvezető titkár 
Is és szeretettel üdvözölte az iparkamara 
részéről az uj vendéglösmestereket, 
majd összefogó munkára szólította fel 
őket. Ezután Kalocsay igazgató tartott 
értékes előadást a sörkészitésrőt és igen 
szemlélteid módon vezette végig a hall-
gatóság előtt a sörgyártást az árpától 
• .sörkezeléscu, csapoláson keresztül 
sddig, amig a fogyasztóhoz jut. EIő-
idása közben a gyár vendégszereteté-
aek jóvoltából bőven állt sör a hallga-
tóság rendelkezésére, a szegedi vendég-
lősök pedig friss pogácsákkal és sós-
kiflikkel látták el a résztvevőket. 

Mozik műsora: 

Belvárosi Mozi 

Ma és a következő napokon: A 3 
Lalabár, a nevetletés nagy mestereinek 
kis vigjátékcsokra a : TArtKA BARKA 
és a magyar filmek legjobbika: Ida 
regénye, Gárdonyi Géza bűbájos regé-
nyének filmváltozata. Főszereplők: 
Jávor Pál, Ágai, Mály, Gombaszögi, 
Rajnai és a magyar filmszínészet leg-
java. 

Következő műsorunk, szezonnyitóul, 
Budapesttel egyidőben Charles Boyer 
Világfilmje . SZERELMI RECEPT. 

Széchenyi Mozi 

Ma, kedden és szerdán, még csak 
két napig bemutatásra kerül az iz-
galmas amerikai filmtörténet: Zsák-
utca. Főszereplők: Joel Mc. Crea, Syl-
via Sidney, Altén Jenkins, Ilutz Hall. 
Azonkívül: Győzelem Délen. Magyarul 
beszélő orosz film. Jassy és Pioesti el-
foglalása. 

Korzé Mozi 
Ma és mindennap az uj amerikai film-

jeink aranvsorozatából bemutatjuk 
r«l a csendes tengeren. Kémdrámai 
Humnhrey Bogart és Mary Astor izgal-
mas főszereplésével. Ezt megelőzi: A 
leguiahh I ld i Hírek. 

Bár. a hadifoglyot érdekében meg-
szervezett gyűjtés lényegében lezá-
ru l j még mindig érkeznek pénz- és 
élelmiszeradományök. 

A3 ujabb adományokkal együtt a 
gyűjtött pénz szeptember 5-ig össze-
sen 778.235.27 pengő. 

Az ujabb adományokat az alábbiak 
küldték be: 

Délvidéki Iparosok és Kereskedők 
Szabad1 Szakszervezete 200 P. Demo-
kratikus Nők Szövetsége utján a Ste-
fánia Étterem 1000 P. Szegedi kis-
vasút 9868 P. Nemzeti Segély gyűj-
tése 13.100 Korönvári ny. vezérőr-
nagy 100 P. Csanádjaiba község 
1600 P. összesen 25.868 P. 

Természetbeni adományok szeptení-
ber 5-ig: 

Főzőliszt '40 kg. Kenyérlíszí '428 kg. 
Zöldbab 90 kg. Alma 55 kg. Hagyma 
12 kg. Burgonya 773 kg. Kenyér 412 
kg. Tojás 1456 kg. Bab' 78 kg. Zsir 
10 kg. Borsó 100 kg. Buza 200 kg. 
Kalács 132 kg. Vaj 6 kg. Turó 26 kg. 
Sajt G kg. Cigarettadöhány 2 kg. Pék-
sütemény 800 drb. 

Fenti mennyiségekben az újságok 
utján mái* közölt adbmányok nem 
szerepelnek. Az adományozásban e 
héten különösen kitűnt Kiskundö-
rozsma* lakossága. A hadifoglyoknak 
összesen 4000 adag ebédtet adlak1 át. 
Az ebéd1 elkészítéséhez többek között 
117 csirkét és tyúkot használtak fel. 
Ezenkívül kiosztottak 50 liter bort és 
5 liléi- pálinkát is. 

A hadifoglyok ellátásával kapcsolat-
ban eddig felhasznált legfontosabb 
cikkek imennyisége: kenyér 8346 kg. 
Burgonya 3600 kg. Rántásliszt 850 
kg. Baí> 2960 kg. Borsó 2250 kg. 
Olaj 176 liter, zsir 75 k'g. 'Hus 2321 
kiló.' 

A fenti élelmicikkek nagyr'észél a 
honvédség biztosította. 

Szeptember 6-ig a Vörös Had-
sereg parancsnoksága összesen 
52.194 hadifoglyot adott át az 
5. fceriiicü parancsnokságnak. 

A hadifoglyok igazolvánnyal való 
ellátását sikerült ugy megoldani, hogy 
a reggel átvett hadifoglyok az esti vo-
nalokkal már otthonukba i» indulhat-
tak. A szegedi üzletvezetőség körül-
tekintésének és fáradságot' nem1 is-
merő munkájának volt köszönhető, 
hogy a hadifoglyok legnagyobb részé-

nek 'elszállítása néha órák alatt vég-
rehajtható volt, pedig előfordult, hogy 
egyeúen napon 10 hadifoglyokat szál-
lító szerelvény futott be. Az üzlct-
vezelőség nemcsák a személyvona-
tokkal való továbbutazást segítette 
elő, de ha mód volt rá, kieszközölte 
azt is, hogy a Vörös Hadsereg üre-
sen elindított szerelvényei! is fel le-
hessen használni. így azután egész 
vonatok vitték ollhonukba a hadifog-
lyokat. 

Szeptember 6-án a gyűjtés utján 
nyert pénz "felhasználása ügyében a 
hadifoglyokat segélyező bizottság tár-
gyalást tarlóit és ugy határozott, hogy 
590.0G0 peng" értekben gyógyszere-
ket vásárol, hogy a beteg hadifoglyok 
közül minél többet, minél rövidebb 
idő alatt egészségesen adhasson visz-
sza! családjának. A vásárlásoknál fő-
leg életmentő injekciókra fekteti a 
súlyt. 

250.000 pengőért gyümölcsöt, para-
dicsomot, paprikát, tejet és tejtermé-
kei vásárol a bizottság. Ez az értékes 
és a hadifoglyok állal oly sokáig 
nélkülözőit vitamindús tápszer két-
ségtelenül lényegesen hozzájárul ah-
hoz, hogy a hadifoglyok szervezete 
a' termelő munkára minél rövidebb 
idő alall ismét alkalmas legyen. 

A még fennmaradó összeget előre 
nem látott kiadások fedezhclésérc tar-
totta vissza a bizottság. 

Sajnos, mint mindennek, a hadi-
fögólykérdésnck is vannak lelkiisme-
retlen vámszedői. Munkakerülő és a 
társadalom dolgos rétegében elhclycz-
kednt nem fikaró egyének a hadifog-
lyokkal szemben megnyilvánult álta-
lános szimpátiát arra használják fel, 
hogy munka nélkül könnyen és jól 
éljenek, magukat hadifoglyoknak ki-
adva kéregcinek. 

Ezért' a "bizottság felkéri mindazo-
kat, akiknél kéregetés céljából magu-
kat hadifogolynak kiadó egyének je-
lentkeznek, tőlük az clboésátásra vo-
natkozó igazolványt kérjék. Az igazol-
vány a"z 5. kerületi parancsnokság 
körbélyegzőjével van ellátva', magyar 
és brosz nyelven van kiállítva. 

Amennyiben a kéregetők "ezt az 
igazolványt felmutatni nem tudnák, 
őkét a legközelebbi rendőrnek ál keli 
adni. 

Mandarin 
narancs-, citrom-, m á l n r & 
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A tótkomlóst szervezet vezet a Magyar 
Kommunista Párt tagtoborzó versenyén 

(Szeged, szeptemberit) A Délmagyar-
országi Területi Bizottság pártszerve-
zetei részére tagtoborzó versenyt hir-
detelt. A szervezetek nagy lendülettel 
vesznek részt a nemes versengésben s 
mindegyik a maga számára akarja el-
hódítani az első díjként kitűzött ván-
dorzászlót, vagy a többi értékes dijat 

A szeptember 30-án befejeződő 
versenyben jelenleg a tótkomlósi 

szervezet áll legjobban, amely 
pugusztus í. óta hOO százalékkal 

növelte meg laglétszámát. 
De a csongrádi, medgyesegyházi és 

a többi szervezetek is hasonló ered-
ménnyel dolgoznak és fogadkoznak, 
hogy a tagtoborzó verseny végére a 
pártszervezetek sorrendje meg fog vál-
tozni 

OQO 

A reakció mesterkedése a népbiróságon 
Avagy: hogyan akartak bossznt á l ln i a fö ldjüket vesztett 

nagygazdák a Fö id igény lö Bizottság jegyzőjén 

(Szeged, 1915 szeptember 11) Érde-
kes tárgyalás volt tegnap délelőtt a 
népbiróságon. Zöldi Kovács Lajos, 
pusztaszeri kovácssegéd az oltani Kom-
munista Párt vezetőségi tagja, a Föld-
igénylő Bizotlság jegyzője állott a nép-
biróság ró/h-tanácsa előtt. 

A julius 22-c óla előzetes letartózta-
tásban levő Zöldi Kovács Lajos a múlt 
rendszerben mint levente, ügyességé-
vel feltűnt fellebbvalóinak és segéd-
oktatónak nevezték ki. M>ut segédok-

lató, sohasem élt vissza hatalmával s 
ahol lehette, terjesztette a baloldali 
eszméket. A felszabadulás után serdüiő 
demokráciánk egyik leglelkesebb har-
cosa lett Pusztaszeren, a párt bizalma 
a párttitkári tisztséggel ruházta fel, 
majd a Földigénylő Bizottság jegyzője 
lett. 

A földreformrendelet végrehajtása 
során Zöldi Kovács mindenben ragasz-
kodott a rendetetekhez és a leglelkiis-
meretesebber végrehajtotta az rt 

utasításokat. Természetesen azok, akik-
től a rendelet értelmében et kellett 
venni a földet, megharagudtak rá. A 
közmunkákra való Idézések és előveze-
tések hálátlan ügyköre miatt is sok 
haragost szcrzcil magának az eddijz 
igen népszerű ember. 

A pusztaszeri reakció megunta Zöldi 
Kovács erős kezét és elhatározta, hogy 
elteszi láb alól. Igen furfangos móri-
szerhez folyamodtak. Koholt vádat al-
kottak, mely szerint Zöldi Kovács, mint 
leventeoklntó több Szovjetellenes be 
szédet tartott, a fasizmust dicsérte és 
a németek melletti kitartásra buzdított. 
A frontról hazatérő Barlu Bálint tanító 
tiszteletére rendezett ünnepségen is 
állítólag a németek melletti harcról 
beszélt. Maga a tanitó sem tud Zöldi 
Kovács semmiféle németbarát kijelen-
téséről, igy a felhozott vádak, nyilván-
valóan valótlanok. A tanúvallomások-
ból is kiderült, hogy Zöldi Kovács be-
csületes demokrata volt. Hiába pró-
bálta egy-két politikai haragos és anyagi 
érdekből gyűlölködő nyakát venni, az 
igazság kiderült. 

A Kommunista Párt, noha tisztában 
volt Zöldi Kovács Lajos tiszta demokra-
tikus magatartásával, engedte, hogy le-
tartóztassák, hogy erőszakkal kikap-
csolják az újjáépítés munkájából. En-
gedte azért, hogy az igazság a tárgya-
láson végre kétségtelenül kiderüljön, 

Az igazság kiderült, a reakciósok <• • ;< 
lódluk. Most már csak az a kérdés, 
hogy a népugyészség mikor készíti el 
az uj vádiratot — a hamisan vádaskodó 
reakciósok ellen. 

Itt ierfláldsolt és letartózta' 
tások a hishundorozsmai 

járásban 
Kcrsch J5zscT~svaD szarfliázasu pi 

tamérgesi birót akiskundorozsmai járási 
rendőrkapitányság internálta, mert két 
éven keresztül" főiilkára volt a Magyar 
Élet Pártjának, ennek soráu állandóan 
antidemokrata magatartást tanúsított és 
zsidóbirtokot is igényelt. Tulajdonosa 
volt a nemzetvédelmi" keresztnek is. 

Ugyancsak internálta a kiskun do-
rozsmai járási rendőrkapitányság p 
tikai osztálya Krémer Mária Vunibalda 
apácát, inert kiderült róla, hogy nem 
szolgáltatta be a fasiszta sajtóterméke-
ket, továbbá nyilvános helyen demo-
krataellenes és zsidók ellen uszító kije-
lentéseket telt. 

A kiskundorozsmai járási rendőrka-
pitányság átadta a népügyészséguek 
Juranics Péter pusztamérgesi plébánost 
és Maróti S. István kiskundorozsmai 
zsomboly-dülői lakost. Juranics ugyanis 
szidalmazta a vörös hadsereget, a de-
mokratikus Magyarország elleni rém-
híreket terjesztett és nem szolgáltatta 
be a fasiszta sajtótermékeket. Marófii 
1919-ben elkövetett kommunistaellenes 
bűncselekményekkel, gyilkossággal é* 
besugással gyanúsítva adták át a szegedi 
népügyészségnek. 

fl MAGYAR KOMMUNISTA PÖRT 

S T U D i O m 

Állandó iniisor 

Reggel 7'30-tóI 8 óráig: Hanglemezek, 

közben hirck. 
Délben 12 30-tól tóráig: Hanglemezek 

közben hirek. 
Este 6-40-kor: Ilirek. 

Kedd, szeptember 11. 
Este 6-30: Hanglemezek, 6 40: Hirek, 

6 50: A Városi Zeneiskola növendékei-
nek hangversenye, 7T5: Hanglemezek, 

Szerda, szeptember 12. 
Este 6-30: Hanglemezek, 6-40: Hirek, 

650: Horváth Júlia és Sebes Tibor Ady 
Endre és József Atíüa verseiből adna* 
elő, 715: Hanglemezek. 

NN báránybunda, fekete gyapju-
kabát eladó. Paptanbrokát bútorszö-
vetért, aranyóra fáért elcscrélh 
Hainal-u. 25a 


