
D É L M A G Y A R O R S Z Á G 1945 Julius H . 

lanuk a vád adatait támogatták vallo-
másukkal. 
V Báló Ferencné; amikor lavaTy nyá-
ron a Széchenyi-téren a vádlott mö-
gött haladt, hallotta a kővetkező ki-
jelentését: >Most el kell mennem a 
Gestapóra, <Io mindjárt visszajövök.* 
Bakai Jenő látta Menlnst Gestapo-
fiöESéEk^.níöifinnnriryőrgy, 
eljárt édesapja kiszabadítása ügyében 
• Gestapónál. ott egy ismeretlen szem-pa v<vm»*|*\/*****< 7 Pv — — -
lüVcges embertől azt a_yálaszt kagter, 
tíogyez az ügy Mentnalak sztvlgyc, 
nem~TrWPT i rmmlTsc csInáloT ' " 

Lnpunk zártakor U tárgyalás lart. 

Rusznyák és Balé 
szegedi professzorokat 
meghívja a budapesti 

egyetem 
(Szeged, julius 13) Legutóbb, midőn 

lirül adtuk, hogy Szent-Györgyi Albert 
budapesti katedrát kapott, aggodal-
munknak adtunk kifejezést abban az 
az irányban, hogy Szent-Györgyi Al-
bert távozását a szegedi egyelem több 
hirneves tanárának Budapestre való 
meghívása fogja követni Amint értesü-
lünk, ez be is következik rövidesen, 
mert a budapesti egyelem orvostudo-
mányi karának keddi ülésén elhatároz-
ták, hogy Rusznyák István professzort, 
• szegedi egyetem kiváló belgyógyász-
tanárát a belgyógyászati tanszékre Bo-
Boross József utódaként meghívják. 

A budapesti egyetem kórbonctani 
ts törvényszéki orvostani katedráját is 
izegedi professzorral akarják betölteni: 
Baló Józseffel, a neves patológussal. A 
lét katedrát legutóbb Balogh Ernő és 
i hírhedt Orsós Ferenc töltötte be. A 
budapesti egyetem szemészeti tanszé-
kére Szily professzort hívják meg, aki 
1 múltban a münsteri egyetemen taní-
tott és a hitleri uralom idején hazatért 
jíagyarországba, ahol mostanig nem 
juthatott katedrához. 

Amilyen örvendetes at a megbecsü-
lés és tisztelet, ami a szegedi egyetem 
kiválóságaival kapcsolatosan Bpesten 
megnyilvánul, annyira aggasztó, hogy 
egyetemünk elveszti éppen azokat a 
professzorokat, akik tudományos érté-
keik mellett a demokratikus nemzet-
nevelésnek is legfőbb támaszai. 

Bernéljúk azonban, hogy a pro-
fesszorok helyét részint azokkal, aki-
ket ők neveltek maguknak, részint 
más, fiatal, értékes vezetőemberekkel 
lehet majd betölteni. A tudományos 
felkészültség mellett tekintetbe kell 
venni azonban, hogy azok, akik az 
Ifjúságot legmagasabb fokon nevelik, 
politikai beállítottságuknál fogva is 
méltók legyenek erre. 

Százezer libát, tízezer nyulat, 
ötezer sertést és százötven ^ 

szarvasmarhát vesz a közellátási 
hivatal a húsellátás biztosítására 

Tót nyelvű hetilap 
jelenik meg Tótkomlóson 

(Szeged, julius Í3) Az uj demokra-
tikus Magyarország kisebbségi poli-
tikájának egyik igeu szép megnyilat-
kozása az a lény, hogy Tótkomlóson 
a magyarországi szlovák kisebbség 
számára saját anyanyelvükön jelenik 
meg hetilap. A hetilap cimc: Slobodny 
Illas (Szabad Síé). A szerkesztőbizott-
ság tagjai között szerepel Szobeá 
'András főispán is. " 
í A lap első számának vezércikkét 
Adamec Ernő irta »Mit akarunk mi?« 
címmel. Ebben kifejti, hogy a ma-
gyarországi szlovák kisebbség soha-
sem akart több jogot a többi kisebb-
ségnél vagy éppen a magyarságnál, 
de igenis köveleli, hogy egyenlő jogú 
polgárai legyenen az országnak. En-
nek érdekében sajál anyanyelvi knl-
larál, Isfcnláfcal, lapokat és könyve-
ket követelnek. Harcot hirdetnek 
ezcukivül a fasizmus, n kapiln-
lizmus és az arisztokrácia ellen is. A 
fclkk végül élteti a felszabadulást, a 
magyar demokráciát és Sztálin tá-
bornagyot, továbbá kifejti, hogy a ma-
gyar demokrácia első eredményének 
tekinthető, hogy ez a lap kezükben 
lehet. 

Az újság többi fcikke a szlovák 
kisebbség feladataival foglalkozik, rö-
vid irodalmi ismerielést és hírek"! 
kőzöl, 

(Szeged, julius 13) A polgármester-
nek a város május és junius hónapról 
szóló jelentése, amelyet a legutóbbi 
közgyűlésen ismertettek, érdekes ada-
tokat tartalmaz Szeged kőzcllátásá-
ról: 

Május és junius hónapban 62 va-
gon gabona érkezett Szegedre, en-
nek következtében Szeged kenyér-
ellátásában zavar nem mutatkozott. 
Kompenzáció ulján beérkezett 40.000 
kiló só, 04.503 tojás, 6000 kiló maró-
nátron, 1300 kiló kékkő, 600 kiló 
karbid és 2S0 kiló szesz. Ezekért el-
lenszolgáltatásként kiadlak 47.976 do-
boz gyufát, 5825 kiló paprikát és 
186.72 kiló sót. 

Májusban és junlusban a követ-
kező kiosztást eszközölte a közellá-
tási hivatal: Ab ipari munkásság ré-
szérő kiosztott 706 ldló sót, 20 kiló 
paprikát, 286 liter ecetet, 4511 do-
boz gyufát, 310.80 kiló olajat, 226 
kiló diót, 1962.50 kiló babot, 283.10 
ldló mákot, 6106 tojást, 2220.60 kiló 
szappant, 160.85 kiló vajat, 180 kiló 
marhahúst, 80 ldló disznóhúst, 120 
ldló baromfit. 

A polgári lakosság részére kiosz-
tott 26.000 kiló sót, 6500 kiló papri-
kát, 40.000 liter ecetet, 390.000 do-
boz gyufát, 5000 kiló (Aajat, 58.397 
tojást. 

Az orosz hadsereg részére kiad-
tak 32.488 tojást, 2525 kiló túrót, 434 
kiló vajat, 3439 kiló níarhahust, 808 
kiló baromfit, 49.351 liter tejet, 510 

liter tejfölt, 180 kilő disznózsírt, 
1749.50 kiló Juhhusl és 25.067 kiló 
zöldségfélét és gyümölcsöt. Ezenkívül 
a Nemzed Segélynek, a Nemzetközi 
Vöröskeresztnek, a szeretelháznak, a 
hadifogblykórháznak, tüdőbetegott-
honnak, napközi tfllhonnak, stb. a 
lehetőséghez képest esetről esetre 
történt éielmiszerkiutalás éspedig 
350 kiló zsir, 1200 liter te j és 760 
kiló szappan. 

A város lOieKfaellilisáaak biztosí-
tása céljából a Kárpát-Ukrajnai Köz-
ellátási Szövetkezettel folytatott tár-
gyalásokat nagyobb mennyiségű fá-
nak Szegedre való szállítása érdeké-
ben. A Salgótarjáni Kőszénbánya Rt., 
valamint a Borsod-Királdi Szénbányá-
val szén beszerzése szempontjából 
felvették az érintkezést Eddig 25 va-
gon szén érkezett. 

A város lakosságának huseRálása 
biztosítása céljából folyamatban van 
150 szarvasmarha, 5000 serlés, 10.000 
nyul beszerzése és tervbe van véve 
100.003 libának és ehhez szükséges 
takarmány beszerzése. 

A szegcdi ^azdaközönség aratási 
munkálatainak biztosítására 5000 ka-
szát szereztek be, amely a gazdakő-
zönség rendelkezésére áll a Mező-
gazdasági Közraktárakban kompenzá-
ciós alapon: 7 kiló O^ás liszt és 8 
kiló Eb liszt ellenében. Az étkeztetési 
akció keretében 300 adag ebéd ke-
rült naponta kiosztásra mérsékelt 
áron. 

444.612 pengő munkabéri fizettek ki 
májusban és iuniusban 

a közmunkásoknak 
(Szeged, julius 13) Szeged város te-

rületén májusban és juniusban is to-
vább folyt a közmunka — mondja a 
közgyűlésen ismertetett polgáámesteri 
jelentés. — Májusban közmunkán dol-
gozott 5597 állandó munkás, akik részé-
re kifizettünk 444 612 pengőt, juniusban 
pedig 4979 munkás, akik részére kifizet-
tünk 831.524 pengőt. Heti átlagban dol-
gozott májusban 1180 és juniusban 
pedig 1100 munkás. A heti átlagos 
órabér májusban 85, juniusban 161 
pengő volt A nem állandó kizárólag 
kézierő vei dolgozó közmunkás napibére 

15, a szakmában dolgozó szakmunkás 
napibére szerszámhasználattal együtt 
40, az állandóan foglalkoztatott begya-
korlott munkások napibére pedig 30 
pengőben van megállapítva. A közmun-
kán dolgoztatolt személyeken kivül 
május és junius hónapban a munkás-
század utján 3650 ember nyert foglal-
koztatást. akik legnagyobb részt Ruzsa-
járáson és Várostanyán dolgoztak a fa-
kitermelésnél. a város területén pedig 
a köztisztasági üzem keretén beiül 
nyertek foglalkoztatást 

- o — 

í9í9-beíi politikai bűncselekmény 
a népbiróság előtt 

(Szeged, julius 13.) A népbiróság 
I. sz. tanácsa csütörtökön reggel 8 órakor 
kezdte meg László Mihály alsótanyai 
gazdálkodó népellenes [bünügyének fö-
tárgyalásál. László Mihály ügye azért 
keltett nagy érdeklődést, mert azokat 
a cselekményeket, amelyek elkövetésé-
vel vádolta a népügyészség, a vádlott 
még 1919-ben követte el. A fehérhajú, 
de még mindig életerős gazdálkodó 
1919-ben fiatal gazda volt, aki akkor 
szerzett magának másfélszázholdas 
bérletet. Két tanyája volt, az egyik ma-
gyar területen feküdt, a másik a szerb-
magyar demarkációs vonal mentén hú-
zódott 

Egy napon — mint Félegyházi ve-
zető biró kérdéseire elmondotta a vád-
lott — 11 tagu vörösőrség jelent meg 
a tanyáján. A Vörös Hadsereg részére 
ugyanis igénybevették marhaállomá-
nyát, de László Mihály nem akarta ki-
szolgáltatni a jószágokat Emiatt keres-
hették Lászlót, aki az őrség közeled-
tére kiugrott tanyája ablakán és elfu-
tott. A vádlott ekkor elhatározta ma-
gában, hogy megkeresi azt, akinek 
marhaállománya elvesztését köszönheti. 
Guczi alsóküzponti direktórium-tagra 
gyanakodott, hogy ő küldte el hozzá a 
vörös őrséget és revolverrel a kezében 
bement Alsóközpontra, hogy Guczit fel-
kutassa. Útközben találkozott a direk-
tórium egy másik tagiával: Kolroczó 

Andrással, aki szintén revolverrel a ke-
zében közeledett feléje. László Mihály 
kiütötte a fegyvert Kotroczó kezéből, 
majd — most már két revolver birto-
kában — bekísérte a szerb örségre. A 
szerbek másnap hajnalban Kotroczót 
Horgosra vitték, onnan később Szabad-
kára került s itt valószínűleg kivegezték. 

László Mihály a vádirat szerint 
részt vett még egy tűzharcban a szer-
bek oldalán, amikor a magyar kato-
nákat becsalták László Jakabnak, a 
vádlott nagybátyjának tanyájába. Itt 
ket magyar ka'ona meghalt, illetve az egyik 
a helyszínen kiszenvedett, a másikat súlyos 
set ölessel elszállították Horgosra. A vád-
irat arra is kiterjedt, hogy László 
Mihály szúrta le az egyik áldozatok 

A tanúkihallgatások előtt dr. /ezer-
niezhy Akos védő bejelentette, bogy 
László Mihály bűncselekménye elévült, 
mert nem fedezhető fel sehol a politi-
kai színezet. A népbiróság ugy hatá-
rozott, hogy mégis kihallgatja a tanu-
kat, közöttük Guczi Mihályt és a meg-
gyilkolt Kotroczó András özvegyét. A 
tanuk emlékeztek még a 26 év előtti 
eseményekre, de valamennyien mástól 
hatották s egyetlen szemtanú sem je-
lentkezett. A népbiróság ugy döntött, 
hogy az ügyet visszaadja az ügyészség-
nek a nyomozati rész kiegészítése 
végett 

H I R E K 
Szolgálatét gyógyszertárak 

Borbély József, Tisza Lajos-köroi2l| 
Telefon: 22-68. Nagy Gy. öró«c. K 
Hangay Levente dr, Boldogasszo x , 
sugárut 31. Zakar örök. Máthé Mihály, 
Valéria-tér 1. Telefon: 16-95 

Magyar könyvnapok 
Elérkeztünk végre a szabad magyal 

kőnyvnapokhoz és Budapesten csütÖP 
tökön délelőtt nyíltak meg a könyv* 
sátrak, hogy eljuttassák a szabad ran* 
gyar gondolatot mindenki kezébe. A 
könyvnapok három napig tartanak éa 
a csütörtök délelőtti ünnepélyes míg 
nyitáson jelen volt a miniszterelnök, 
a kormány és a pártok több vezető* 
tagja, további az Írótársadalom kiváló* 
ságal 

A magyar könyvnapok mindig o r 
szágos ünnepet jelentettek, hiszen u 
irott gondolat jelentőségét nem keU 
külön hangsúlyoznunk. Éppen ezért 
csodálkozunk azon, hogy Szegedéi 
éppen az idén nem tartották fontosnak 
a könyvnapok megrendezését. Remét 
jük, hogy csak technikai oka van en-
nek és ha késve is, de sor kerül Sz* 
geden is a könyvnapok megrendezd/ 
sére. 

Hozzátesszük még azonban azt in 
hogy legalább a könyvnapokon remén 
hetöleg olcsóbb áron juthatunk a köny* 
vekhez, mert a mai körülmények ko« 
zött éppen azok nem vásárolhatna! 
könyvet, akiknek Íródtak: a szegé* 
nyebb és egyetlen igazi szórakozási! 
csak olvasásban megtaláló néposztály. 
A könyv, a költészet, és irodalom a( 
egész magyarság egyetemes tulajdona 
kell hogy legyen és minél gvakoribk 
alkalmakkal kell valóra váltani Pető! 
szavait: „A költészet nem társalgót®-
rem, Hova fecsegni jár a cifra nép 
hova belépni Bocskorban, sőt mezitláf 
is szabad Ju 

— Miseres iskalal évzárálaaepély, 
Szeged város községi szakirányú ipa* 
rostanonciskolája julius 14-én fél 1| 
órakor műsoros évzáróünnepélyt rea* 
dez. Az ünnepélyt az iskola Ifj. ön. 
képzőkóre és a Diákszövetség rendezi 
A változatos műsorban számos Ady dl 
József Attila vers, népdalok, megemld^ 
kezések szerepelnek. Amint a müsa* 
ból kitűnik, az iparosifiaság knlturáüi 
élete igen jó uton halad Szegeden ét 
reméljük, hogy az iparosifjuság iskolai 
nevelése terén is ugyanez a helyzet 
Magyarországnak ugyanis ma külöafr 
ser. szőksége van müveit, öntudatot 
iparosokra. 

— Megalakult a szegedi nyalté* 
nyészték szövetkezete. A szegedi nyul* 
tenyésztők 8-án tartott alakula közgyű-
lésén megállapították a,,Szeged és Vidéke 
Nyul- és Kisállattenyésztők Beszerzést, 
Termelő és Fogyasztási Szövetkezeiét, 
melynek főcélja a husnyultenyészlés 
nagymérvű fokozása által a város la* 
kosságának olcsó hússal való mielőbbi 
ellátása. A szóvetkezet tagjai részére • 
lehelőség szerint takarmányt, ketreo 
anyagot és egyéb szükségletet szerea 
be és gondoskodik a tagok termeivé-
nyelnek, készítményeinek, valamint efc 
adó nyulaik mindenkor megfelelő értő 
kesiléséről és egyébként is segítségéin 
van a szövetkezet tagjainak. A nagy 
érdeklődésre] való tekintettel és bogy 
minél több nyultenyésztő tagja legyen 
a szövetkezetnek, az igazgatóság a tag-
felvételt julius 31-ig meghosszabbította, 
mely időponlig bármely hétköznap 
délután 3—5-ig és vasárnap délelőtt 
19—12-ig a Tisza Lajos-körut 20. (Gróf-
palota) I. emeleti helyiségében, a szö-
vetkezetbe be lehet lépni. Egy üzletrész 
100 pengő (Egyszázpengő), beiratási dij 
pedig 20 pengő. 

— A városi kereskedelmi leány-
kfzéptskelákan a beiratkozások julius 
16-án és 17-én (hétfőn, kedden) lesznek 
reggel 8 órától, 

Halálozás. Mák József és feleségi 
szül. Korpány Ida megtört szívvel kó» 
lik, hogy 17 éves gyermekük, Mák Sán-
dor, hosszas szenvedés után elhányt 
Az elhunytat ma 3 órakor temetik a 
róra. kat egyház szertartása szerint n 
rókusi temetőbe. 

z Meghívó. A Délmagyarországi 
Kertészek Szabadszervezete felhív* 
ja tagjait, hogy julius 15-én, vasár-
nap délelőtt 10 órakor gyűlést 
tart Újszegeden, a Tóth-vendég* 
löben. Tárgy: AnncgáUaoilá& 


