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és e ls5 ü l é s é i 18 egyetemi tansr* éa 
tisztviselő Igazolási ü l j é l tárgyalta. 
A i ülésen Jelen voltak az egyeleml 
Ifjúsági axabadszerveiet képviselőt, 
akiknek bevonásával tárevatta a bízott-
aág minden egyes Igatolásra kitűzött 
személy ügyét A zárt Oléaen megjelen-
tek mindazok, akik az előzetes felhi-
vás értelmében az fgazoiandók népei-
lenes tevékenységéről tanúvallomást 
óhajtottak tenni. Azokat a személyeket, 
akik ellen semmiféto bejelentés nem 
érkezett, az igazoló bizottság leigazolta. 
Azok ügyében, akik régebb: magatar-
tása ellen panasz érkezett, a bizottság 

Íunius 8-ra nyílt tárgyalást rendelt el, 
iclyen megállapítja igazolhatóságukat. 

Első értekezletén ugyancsak tár-
gyalta az egyetemi igazoló bizottság 
n/gv távollevő professzor ügyét ls. 
Megállapították, hogy dr. F e r e n c z i 
István ny. r. tanár elszőkéségig is aktiv 
azélső jobboldali magatartást tanúsított, 
majd vezetője volt annak az akciónak, 
amely a szegedi egyetemi ifjúság Né-
metországba költöztetését végrehaj-
totta. A lassan visszaszivárgók elbeszé-
lései szerint dr. Ferenczi Németország-
ban mint a magyar egyetemi ifjúság 
vezetője működött, önszántából és 
meggyőződésből hajtolta végre a ma-
gyar ifjúság elhurcolását és kénysze-
ntette a fiatal egyetemi hallgatókat 
arra, hogy az SS kötelékeibe lépjenek 
Dr. K o g u t o w i c z Károly ny. tanár 
Szegeden vezetője volt a szélső jobb-
oldali ifjúságnak, dr. K r a m á r Jenő 

Sr. r. tanár lelkes híve volt a náci 
émelországnak és a népellenes ma-

gyar törvényeknek és nem csinált tit-
kot abból, hogy a németek győzelmét 
várta. Dr. K u l c s á r Ferenc ny. r 
tanárt is népellenes magatartással vá-
dolják a beérkezett jelentések és azért 
a szegedi egyetemi és főiskolai igazoló 
bizottság inind a négy tanárt állásától 
megfosztottnak |elentiette kl és ügyü-
kéi áladla a Népttgyéezségnek. 

Az egyetemi igazoló bizottság nagy 
tempóban folytatja a további igazolá-
sokat is, mert minél előbb meg akarja 
tisztítani azt a légkört, amelyben az 
egyetemi épitő munka folyik. 

Két népellenes bűnügyet 
az ügyészséghez küldött 

vissza a népbiróság 
Uj vádiratol szerkesztenek 

, dr Temesváry László és Bősze 
László bünügyében 

(Szeged, junius 4) Két népellenes 
bűnügyet tárgyalt legutóbb a népbiró-

.ság M a r g i t t a-tanácsa. B ő s z e László 
Ismert szegedi üvegkereskedő volt az 
ügy első vádlottja. Bősze az ügyészség 
vadirata szerint zsidóüzletet igényelt 
ki, zsidókat nem szolgáit ki és egész 
magatartásában fasisztának mutatko 
zott. A tanúkihallgatások után a biró 
aág ugy látta, hogy az ügy nincs kel 
Kieg előkészítve, ezért a aktákat visz-
azaküldlc a népügyészseguek n j vád 
Irat szerkesztése végeit. 

Dr. T e m e s v á r y László városi 
aljegyző volt a következő vádiolt. 
Ügyét nagy érdeklődés mellett kezdte 
tárgyalni á négbiróság, A népügyészség 
azért emelt vádat ellene, mert köztu-
domásúlag erősen jobboldali gondol-
kozású volt s mint ilyen, hivatali mű-
ködésében származás és pártállás sze-
rint megkülönböztetést lett a hozzá-
forduló ügyfelek között. 

Temesváry védekezésében tagadta a 
terhére rótt népellenes bűncselekmé-
nyeket és ezt igyekezett bizonyítgatni, 
hogy kifejezetten zsidóbarátként visel-
kedett. Felemlítette, hogy amikor Bu-
dapestre menekült, ott uienekültigazol-
vanvokat szerzett bujkáló zsidóknak. 
Szekely nénbiró megkérdezte tőle: 
„Mennyiért 7" A vádlott tiltakozott meg-
vesztegethetősége elten, mire a népbiró 
fejére olvasta, hogy egyizben fegyelmi 
Is Indull e l lene a városnál vesztegetés 
g y a n ú j a miatt. 

' Töbli lanu kihallgatása után a vád 
és a védelem blzonyiláskiegészitési in-
dítványt terjesztettek elő. A népbiró-
ság, mivel a rendelkezésére álló és 
várhaló bizonyítási anyagból nem látta 
•lbirálhatónak az ügyet, ugy határo-
zott, hogy a p e r aktáit visszaküldi 
uépügyészségnek n j vádirat kész í tése 
•éget t . Temesváry László előzetes le-
tartóztatását 30 nappal meghosszabbí-
tották. 

MaineoLa-l adnék lórfíszövet vagy 
bársonyruhaanyagért vagy bokszbőr-

^ Ü c t . Ordőa, iTópéj-u. l i . 

Tisztogatás a vasali tizlelvezelőségnél 

A szegedi rendőrség letartóztatta 
dr Szilágyi Ferenc üzletigazgatót, 

Uy Sándor főtanácsost és Tóth Gyufa 
főfelügyelőt 

(Szeged, Junius 4) A szegedi állam-
rendőrség politikai osztálya befejezte 
a nyomozást a szegedi vasúti üzletve-
zetőség területéről a hadmüveletek 
következtében történt gördülő anyagok, 
értékek és készpénz Németországba 
való elvitele tárgyában. A nyomozás 
adatai szerint a fentiekért felelősség 
terheli dr. Szilágyi Ferenc üzletigaz-
gatót és Uy Sánder MAV főtanácsost, 
a számosztály főnőkét. Igaz, hogy a 
gördülőanyagok kiszállítása ügyében a 
vonalparancsnokság intézkedett, dr. Szi-
lágyi Ferenc azonban az erre vonat-
kozó rendelkezéseket minden mérlege-
lés nélkül, vakon teljesítette. Teljesí-
tette azért, mert németbarát volt és 
feltétlen bízott a német győzelemben. 
A gyüj főpénztárban tárolt körülbelül 
egymillió pengő készpénz kivitelét nem 
akadályozta meg, sőt annak becsoma-
golása és szállítása tekintetében intéz-
kedéseket is tett 

U y Sándor, mint a számosztály 
főnöke a gyüjtőpénztárban tárolt fenti 
összeg becsomagolására és elszállítá-
sára utasítást adott, annak ellenére, 

ihogy ennek Jogtalan voltára figyel-
meztették. E cselekedete által 

a visszamaradt Máv. személyzetet 
nyomorba döntötte, mert azok 
hónapokig nem kaptak fizetést 
és családjukkal együtt a legna-
gyobb nélkülözéseknek voltak 

kitéve. 
T ó t h Gyula és id. K U v é n y i 

Károly Máv. főfelügyelő ellen az utóbbi 
években elkövetett népellenes cseleke-
delek miatt indult me? az eljárás, 
mert igazságtalan és tulszigoru áthe-
lyezésekkel és büntclésekkel az alkal-
mazottaknak erkölcsi és anyagi kárt 
okoztak. Tóth Gyula cselekedeteiben 
emellett politikum is bizonyítható. 

Mindannyájukat előzetes letartóz-
tatásuk fenntartása mellettátkisérlék a 
Népügyészségre, kivéve id. Klivényi 
Károlyt, aki a becsatolt orvosi bizo-
nyítvány szerint súlyos betegségben 
szenved, a főtárgyalásig rendőri fel-
ügyelet alá helyezték. A másik három 
népellenes bűnös a Népügyészségen 
várja a Népbiróság Ítéletét. 

Szögi nyilas államtitkár levetaj 
mint terhelő bizonyíték 

Nyilasy Pál városi aljegyző 
népellenes biinperében 

Szögi nem tutija megérteni, 
rőf, noha nagy. 

hogy »NylIasy Pali« nem menekül i el Szeged-
híve volt a hungarista mozgalomnak. 

(Szeged, junius AJ A népbiróság 
Bózsó-tanácsa nagy érdeklődés mel-' 
lett kezdte meg szombaton dr. Nyilasy 
Bál városi aljegyző népel lenes bűn-
ügyének tárgyalását. A népügyészség 
luírom pontba foglalta a Nyi lasy e l len 
felhozott vádakat: 1. Köztudomásúlag 
erősen Jobboldali beállítottságú volt 
é s belépett a nyilaspártba. 2. Zsidó 
származásúak tanusilványaiuak ki-
adását több alkalommal megtagadta. 
3. Egy Ízben Szálasi mellett tett nyi-
latkozatot. 

Nyi lasy Pál lagadta, hogy nyilas 
lott volna. Igaz ugyan — ismerte e l 
—i hogy 1039-ben belépeti a hun-
garista pártba, do csak négy hóna-
pig volt tagja. Tavaly nyáron egy do-
maszóki tanyára költözött családjával 
a bombázások elől , ott várta be az 
oroszok bejövetelét. Ha nyilas lett 
volna, módja lett volna elmenekülni. 
Ezt még akkor sem telte, amikor ok-
tóber 15-én Szálasi került uralomra, 
pedig megtehette volna, ha Szálasi 
hive, mert Domaszéken ekkor még 
színét sem látták orosz katonának. 
A tanúsítványokra vonatkozóan meg-
jegyezte, hogy azok kiadásáról Katona 
tanácsnok döntött és ő Irta alá min-
den esetben. 

Bőzső tanácsvezclő Ismertette Wel-
ner-Siró György é s dr. Szántó Dénes 
budapesti hirlapirók, valamint Bala-
bán Éva tanúsítványainak esetét . A 
vádlott először kiadta a tanúsítvá-
nyokat, később a belügyminisztérium 
utasítására megsemmisítette, Illetve 
visszavonta azokat. 

Dr. Nával Dénes elmondotta tanú-
vallomásában, hogy mint budapesti 
ügyvéd többszőr járt Szegeden tann-
sitványok ügyében, így került Isme-
retségbe Nyilasyval. A városházán a 
SIró-félo tanúsítvány esetében azt ta-
nácsolták neki, használja ki a szabad-
ságon levő Nyi lasy távollétét, mert 
az aljegyző, mini jobboldali ember, 
nehézségekei támaszthat. Később Back 
Bernát tanúsítványának kiadásánál 
akadékoskodott is Nyilasy. Egy anya-
könyvi kivonat becsatolásához ragasz-
kodott, pedig erre nem ís volt szük-
ség. A kivonatot Bécsből kellett be-
szerezni. ö nagy nehézségek árán meg-
szerezte, olyan módon, hogy 10.000 
márkái adott a bécsi ganteilernek. 
Amikor Ifihozta Szegedre a k ívánt ok-

iratot, Nyi lasy megcsinálta az elő-
admányt, d e Kalona tanácsnok nem 
irta alá. A közigazgatási biróság ugy 
döntött, hpgy a tanúsítványt ki kell 
adni, Nyi lasy ismét elkészítette .iz 
előadmányt, Katona mcginl nem Irla 
alá. A hátsó szándék az volt, hogy 
megfosztassák Back Bernátot felső-
házi tagságától, ami sikerült is . Tanú-
vallomása végezetéül szenzációs be-
jelentést tett dr. Nával. Elmondotta, 
hogy az orosz csapatok szegedi be-
vonulása után a politikai rendőrsé-
gen olvasott egy levelet, amely két-
ségtelen bizonyítékot nyújt a vádlott 
nyilassdga mellett. A levelet dr. Szögi 
Géza, Szeged nyilas képviselője intéz-
te a Kaposvárra menekült dr. Kalona 
István tanácsnokhoz, válaszképpen ar-
ra a levélre, amelyben Katona gra-
tulált Szöginek államtitkári kinevezé-
séhez. A levélben Szögi sajnálkozik, 
hogy aNyilasy Pali? Szegeden ma-
rad! s azt irja, nem tndja ezt meg-
érteni, amikor Nyilasy olyan nagy 
híve volt a hungarista mozgalomnak. 
A levél akkor érkezett már Kapos-
várra, amikor az oroszok odá is be-
vonultak. Innen visszaküldték Buda-
pestre, majd Debrecenbe, az ideig-
lenes nemzeti kormány akkori szék-
helyére továbbitoltók, mivel a borí-
tékra rá volt nyomtatva, hogy kül-
dője a miniszterelnökségi államtitkár. 
A levél dr. Balogh István államtitkár 
kezébe került, 6 juttatta mint fontos 
dokumentumot a rendőrségre. 

Szabadós Ferenc, Grüner István, 
Stelnet Tiborné, Skultéti Sándor, 
Klopfer Ernőnó tanúvallomása utón a 
népbiróság ugy döntött, hogy a tár-
gyalást elnapolja, mivel több tanú sza-
bályszerű idézésre nem jelent meg. 
A junius 21-én tartandó folytatólagos 
tárgyaláson kihallgatják dr. Bakos Gé-
zát, dr. Szűcs Istvánt, dri Pap Ró-
bertet, Beek Aladárt s megidézik dr. 
Valentiny minisztert, valamint dr. Ba-
Icgh államtitkárt. A tárgyalás végén 
dr. Biró népügyész bemutatta a Szögi-
féle levelet, amelyet a tanácsvczctő 
felolvasott. Jezernltzty védő kérte 
Szögi Géza aláírásának szakértővel 
való megrizsgáltatósát, mert szerinte 
az aláírás eltérő az eredetitől. A bí-
róság ezt Is e lrendelte s ezzel a tár-
gyalás .véget ér t 

Az egyetemi és főiskolai 
hallgatók szabadszerveze* 

lének nagygyűlése 
(Szeged, Junius 4) Az egyetemi él 

főiskolai hallgatókat összefogó egysfc 
ges szabadszervezet az elmúlt heten 
tartotta első nagygyűlését a női klini-
kán. 

A nagygyűlésen B I a u Imre titkár 
Ismertette az uj szervezet létrehozását 
megelőző harcokat, kifejtve, hogy a i 
egységet végső fokon csak azok gán-
csolták akik mindkét táborban a szél-
sőséghez, a túlzókhoz tarloztak. Mind-
két oldal túlzóit azonban teltekkel éa 
tényekkel kell meggyőzni véleményük 
helytelenségéről. Beszéde végén érdek-
lődésre és munkára buzdította a végrs 
egymásra talált egyetemi i f júságot 

A szabadszervezetet titkárának szrí 
vai után K o c z k á s Sándor bölcsész 
hallgató, a szervezet elnöke szólt az if-
júsághoz. Vázolta a demokrácia és fa-
sizmus főbb jellemvonásait, majd rá-
tért a középosztály és az értelmiség 
problémájára. Az elnök ezután a diák-
ság gyakorlati kérdéseiről: igazolás, 
érdekvédelmi szervek, MaDISz-szel való 
kapcsolatról, stb. beszélt Bejelentette 
a szociológiai, művészeti, természettin 
dományi és sportszeminárium megin-
dítását. 

Balogh Lajos főiskolai hallgató fel-
szólította az ifjúságot a parasztság 
megsegítésére irányuló nyári meze i 
munkára. •Adnunk kell a közeledé-
sünket é s kapjuk az egymásratal i -
l á s lk — mondotta. 

R á « János jegyző az egyetemi if-
júság nagy fegyveréről , a sztrájkról 
beszélt é s ezzel kapcsolatosan fel-
hívta az ifjúságot a tanári testülel 
megrostálására, a tanügyi reformb® 
való beleszólásra é s az egyetemi é le i 
modernizálására. 

Magos László alelnök Javasollak 
hogy a tanárok igazolása során vizs-
gálják mca tudományos működésűkéi 
ls . 

A nagygyűlés meghizfa Laszgallnea 
Zoltánt, hogy hivja meg a szabadszefl-
vezet nevében előadás tartósára Daü» 
vas Józsefet, a kiváló irót. 

A nagygyűlés az e lnök zárószaval-
val ért véget. 

Párthirek 
A Magyar Kommnnlsla Párl kerü-

leti szervezetei szokásos heli párfnap-
jaikat o héten is szerdán 6 órakor tart-
ják. Az előadók neveit és az előadások 
tárgyát holnapi számunkban közöljük. 

A Szociáldemokrata Párl belvárosi 
szervezete csütörtökön, 7-én délután A 
órakor pártnapot tart Csekonics-utcü 
4. sz. alalt. 

A Szociáldemokrata Párt ujszegedi 
szervezete szerdán, 6-án délután 6 óra-
kor pártnapot tart Főfasor 17-18. alatt. 

A Szociáldemokrata Párl szőregea 
junius 7-én, csütörtökön délután 6 óra-
kor pártnapot tart a Iíasza-féle ven-
déglőben. 

A Szociáldemokrata Ifjúsági Moí-
galom belvárosi csoportja és az egye-
temi hallgatók junius 5-én, keddeq 
este 7 órakor tartják szokásos össze* 
jövetelüket Csekonics-u. 4. sz. alall* 
előad ifj . Kerényi Károly: A szociáUM 
mozgalmak története 1017-től nap-
jainkig. 

Szakszervezeti hírek 
Hétfőn, junius 4-én délután 6 óra* 

kor Szakszervezeti Bizottsági ülés • 
szakszervezeti székházban. 

Kedden, junius 5-én délután 5 óra-
kor fodrászmunkások taggyűlése • 
a székházban, 

délután 4 órai kezdettel a fehér" 
nemű- és vegytisztitó mesterek tag-
gyűlést tartanak a szakszervezeti szék-
házban (Horthy M. utca 8). 

Az Ideiglenes Nemzeti 
kormány rendelelete nek 

1., 2. és 3. 
f ü z e t e 
kapható a Délmacyarország kiadóhivre 
tálában ós az újságos paVillonokba* 

Ara 5.— p n f l 
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