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Szeaeden letaríóztaHák 
dr Hollóssy Antal 
törvényszéki bírót, 

aki Turul-vezér volt 
/Szeged, julius 24) A vásárhelyi 

polilikai rendőrségtől értesítés Jött, 
bogy a szegedi törvényszékhez beosz-
tott dr. Ilollésy Antal birót a rend-
Brség tartóztassa le, mert a nevezett 
|i vásárhelyi jobboldali élet egyik 
legagresszívebb harcosa és a fasiszta 
|TuruN Bajtárs! Egyesület Dominusz 
fővezére volt. Hollósy a Délvidék 
Megszállása 6la Újvidéken teljesített 
kzolgálatot mint járásbiró és a Vörös 
Hadsereg bevonulása után Szegedre 
lőtt és törvényszéki megbízottként 
jikarla kikerülni a demokrácia bünte-
tését. De Hollósy >bnjtárs< rosszul 
kzámtlott, mert a vásárhelyi politikai 
kendőrség rájött hollétére. A szegedi 
rendőrség politikai osztálya letartóz 
latta Hollósyt és Hódmezővásárhelyre 
kzállitja, ahol népbiróság elé kerül. 

Rákosi Mátyás bejelentMte: 

Néhány napon belül napirendre kérül 
a szénbányák államosításának ügye 

(Budapest, Julius 24) A .Szabadság* írja: Rákosi Mátyás va-
sárnap délután Tatabányán beszédet mondott. Kijelentene,hogy 
a Kommunista Párt ígéretéhez képest néhány napon belül napi-
rendre kerül a szénbányászok régi vágya a szénbányászai álla-
mosdása. Beszéli a széntermelés nagy jelentőségéről. A bányá-
szok élelmezési helyzetének nehézségeiről Is beszélt. BeJelentel-
te. bogy ezentnl a tatabányai bányászok a budapesti ipari munká-
sokkal egyenlő élelmiszerellátásban részesülnek. (MTI) 

„A széles népi rétegeknek joguk van 
arra, hogy Szegeden a tudományok 

univerzitásához hozzájussanak" 
Elkészült a törvényhatóság felirata az egyetem jogi karának 

visszaállítása érdekében 

A törvényszék elvi ieten-
főségti döntése egy vissza-
perelt zsidó üzlethelyiség 

ügyében 
('Szered város, 

ftmint ismeretes, 1941-ben a fasiszta 
kormány rendeletét túllicitálva fel-
mondott minden zsidó bérlőjének. 
'Antikor aztán a deportáltak hazaér-
keztek, régi üztethelyiségctkbcn' u j 
bérlőket talállak és Szeged városá-
tól mint háztulajdonostól üzlethelyi-
ségük visszaadását kérték. 
! A város (Jngár Irén baromfikercs-
kedő kívánságára fel is mondott Gyo-
>al Imre vaskercskedőnek, aki azon-
ban a felmondást nem fogadta el. 
' Dr. Csonka Miklós tiszli főügyész a 
város képviseletében próbapert indí-
tott Gyovai Imre ellen és a járásbíró-
ságtól az azonnali hatályú felmondás 
érvényességének kimondását kértei A 
Járásbíróság elutasította a várost köre-
hetével azon á cimcn, hogy a jelen-
legi bérlő a felmondásra nem szol-
gáltatott okot. 

A tiszti főügvész fellebbezése alap-
ján a szegedi törvényszék fellebb-
viteli tanácsa dr. Ilódy István el-
nökletével hétfőn foglalkozott a fel-
lebbezéssel. 
: — A fegyverszüneti egyezmény 
Ülnpján és az azt követő magyar kor-
mányrendeletek értelmében a fasisz-
ta uralom mindazon tőrvényei és ren-
deletei, amelyek az ország lakosai 
között vallási vagy faji alapon kü-
lönbségei lettek, hatályukat vesztei-
lék és érvényteleneknek tekintendők. 
A fasiszta jogfosztó törvények és ren-
deletek nem a magyar nép akaratát 
fejezték ki, hanem egy, a nemzet 
byakára telepedett némctbérenc tár-
saság tiszavirágéletü parancsai voltak 
— adta elő a tiszti főügyész helyet-
teseként dr. Nával Dénes ügyvéd a 
város álláspontját. 
i A törvényszék közel kétórás ta-
nácskozás után a járásbíróság iléle-
fét teljes egészéhen megváltoztatta, 
he'yl adott Szeged város kérelmének 
ét kötelezte Gyovat Imre vaskeres-
kedő a'pfrest. hogy a városi bérház-
ban béreli üzlethelyiségei ezcvl au-
gisitns elsejének déli 12 érájáig 
•rilse kl. Kötelezte továbbá az alpe-
rest arra Is, bogy a felmerült összes 
perköltséget megfizesse. 

Hogy az alperesnek határidőt enge-
délyezett a kiköltözésre és azt az u j 
lakhérnegyed első napjaiban állapí-
totta meg, azt igen érdekesen indo 
holta meg a bíróság. A demokráciának 
az a célja, hogv minél lőbb életké-
pes egzisztenciája legyen, ennélfogva 
— mondja az itélct — figyelemmel 
kellett lenni art-a Is, hogy a'jelenlegi 
bérlő tönkre ne menjen és módjában 
legyen mcgfolelő üzlethelyiségét ta-
lálni, ahol iparát folytaihalja. 

A törvényszék elvi Jelentőségű dön-
tése rendkívül fontos mindazok szá-
mára, okik a jogfosztó fasiszta tőr-
vények és rendeletek érle!mél>cn la-
kásuka\ illetőleg üzlethelyiségüket 
'kivesztették. 

(Szeged, julius 24) A legutóbbi tör-
vényhatósági közgvülé — amint em-
lékezetes - - foglalltoz t a kultuszmi-
nisztériumban tartott gyetemi értekez-
letnek azzal a határozatával, hogy 
egyelőre nem állítják fel a szegedi 
egyelem jogi karát A közgyűlés nagy 
megütközéssel vette tudomásul a ha-
tározatot mert nem sokkal előbb 
Teleki Géza kultuszminiszter kijelen-
tette az egyetem előtte megjelent kül-
döttségének, hogy a szegedi jogi kar 
az ősszel megkezdheti működését és 
felhatalmazást adolt dr. Riesz Frigyes 
rektornak, hogy a felvételi hirdetményt 
eszerint fogalmazza meg. A törvény-
hatósági bizottság mindjárt el is hatá-
rozta, hogy feliratot intéz, a miniszter-
elnökhöz, valamint a kultuszminiszter-
hez és kéri az egyetem jogi karának 
haladéktalan megszervezését. A felirat 
szóvegét most készítette el dr. Bakos 
Géza tanácsnok, a kulturügyosztály ve-
zetője és ebben éles okfejtéssel mutat 
rá Szegednek a jogi karhoz való jo-
gára. 

A felirat hivatkozik arra, hogy a 
törvényhatóság a demokratikus pártok 
ösgzéstfSgérnevében hozta meg •határo-
zatát, hogy kéréssel fordul a kormány-
hoz a- jog ' kar haladéktalan felállítása 
érdekében. 

„Szeged törvényhatósági bizottsága 
önmaga felett mondana ítéle-
tet — irja a felirat —, ha nem i'.élné el 
súlyosan a vallás- és közoktatásügyi 
miniszternél tartott ankét azon maga-
tartását, amely a szegedi egyetem jog-
és államtudományi karának visszaállí-
tását célzó mozgalommal szemben legi-
timizálni látszik a letűnt politikai 
rendszer egyik rosszemlékű szereplő-
jének, Hóman Bálint volt kultuszmi-

niszterek azon kezdeményezését, amely 
a jogi kartól való megfosztásunkat 
eredményezte. Ha valamikor, ugy ma, 
a demokratikus átalakulás napjaiban, 
fokozottan szükség van arra, hogy jogi 
tudás fegyverévei felszerelt és világo-
san látó hallgatók ujabb, meg ujabb 
csoportjai kerüljenek ki Szeged egye-
teméről. Ez az egyetem nem elsor-
vasztásra ítélt egyetem akar lenni, ha-
nem virágzó helye az Alföld kultúrá-
jának. 

A továbbiakban a kulturális decen-
tralizáció fontosságára mutat a felirat, 
majd arra hivja fel a kormányténye-
zők figyelmét, hogy a széles népi réte-
geknek, amelyek a szegedi egyetem 
hallgatóságának eddig is jelentős ré-
szét képezték, megvan a joguk arra 
hogv Szegeden a tudományok univerzi-
tásához hozzáférjenek és ne legyenek 
elzárva annak egyik igen jelentős terü-
letétől. 

Hivatkozik azután a felirat arra a 
jelentős anyagi áldozatra, amelyet a 
város eddig egyeteméért hozott, majd 
Szeged és a délvidéki városok nevében 
kijelenti, ezek érdeke megköveteli, 
liogy fiainkat és lányainkat tsn-ilrná-
tiyaik elvégzése céljából ne kelljen a 
messze fővárosba küldeni, amikor köz-
tudomású, hogy a főváros fokozott 
élelmezési nehézségekkel küzd. Szege-
den az ifjúság befogadására alkalmas 
internátusok részben sértetlenek, ré-
szint csekély befektetéssel rendbehoz-
hatók, 

A közgyűlés feliratát már el is küld-
ték Budapestre a miniszterelnök és a 
kultuszminiszter címére, kérve, hogy 
terjesszék azt a minisztertanács elé. 

—oOo— 

Miért nem hajtják végre a szegedi 
utcanév változtatásokról szóló 

határozatot? 
Nincs pénz a löbbezer házszámtábla elkészíttetésére 

Minden átkeresztelt utcába egyelőre csak egy uj névtábla kerül 
(Sáeged. julius 24) Emlékezetes, hogy 

a törvényhatósági közgyűlés a demo-
kratikus idők kívánalmainak megfele-
lően egész sor szegcdi utca és tér nevet 
megváltoztatta. Több, mint egy hónap 
telt már el a névváltoztatások óta, az 
elkeresztelt sz> gedi utcák azonban még 
must is régi feudális- es fasiszlaemlikü 
neveiket viselik. Kérdést intéztünk dr. 
Bakos Géza tanácsnokhoz, a városi kul-
turügyosztály vezetőjéhez, bogy miért 
késik az utcák átkeresztelésének végre-
hajtása? 

Bakos tanácsnok elmondotta, hogy 
a város már el akarta készittelni az 
uj név- és házszámtáblákat, meg pedig 
öntött vagy kovácsolt vasból, ehhez 
azonban egyrészt r.etn tudott elegendő 
anyagot kapni, másrészt ez olyan 
sokba kerülne, hogy a város most érre 
nem talál fedezetet költségvetésiben 

nem is szólva a zománctáblákról, ame-
lyeknek elkészítése most szintén lehe-
tetlen anyagbeszerzési nehézségek miatt. 
Közölte a tanácsnok, hogy a legutóbbi 
tanácsülés ugy határozott: kézifestésü 
bádogtáblákat készíttetnek, egyelőre 
minden ujnevü utcába egyet s rtiajd ha 
a város anyagi helyzete megengedi, az 
utca másik végét is ellátják névtáblá-
val. Egyelőre a házszámtáblák kicseré-
lésére sem kerül sor, mert a többezer 
tábla kicserélése is súlyos anyagi meg-
terhelést jelentene. 

Vájjon arra nem gondoltak, hogy 
minden háztulajdonos készíttesse el á 
maga házszámtábláját, illetve a város 
által elkészíttetett egységes táblák árát 
szedjék be a háztulajdonosoktól ? Akár-
hogy is, sürgősen tűntessék el a sze-
gedi utcákról a régi, rosszemlékű el-
nevezéseket I 

H Í R E K 

Kik tar! fialnak meg 
300 hóidat 
a nagyb ttokká! ? 

Budapest, julius 24 (Saját tudósítónk 
te!elon;e!eiitésr) Az ideiglenes nemzet-
gyűlés politikai bizottsága határozatot 
bozolt, amelynek értelmében a követ-
kező 13 nagybirtokosnak, akik szemé-

lyesen résztvettek az ellenállási moz-
galomban, vagy legalább is hozzátarto-
zóik magatartása révén érdemelték ki 
a kivételezést,300holdat engedélyezett: 

Csuhási T.ajosné, Forgách Antal, Gá! 
Olivérné, Huszár Atadárné, Dálnoki 
Miklós IJéla, Odescalchi Margit, gról 
Fálíy József, őrgróf l'allavicini Győrgv-
né, gróf Széchenyi Györgvné, Vörös Ti-
bor, Vargha Béla, özv. Dcrkovils Osz-
kárné. l'álfv Géza. 

Szolgálatos gyógyszertárak 
Nyilassy A. bérlő Kotsia Kálmán, R6-

mai-kórut 22, Barcsay Károly, Tisza 
Lajos-kőrut 32, Bulcsu Barna, KálvA-
ria-tér 7. 

—oOo— 
Hirdetési d í j s z a b á s u n k : 

Apróhirdetés 10 szóig 40 — pengő 
minden további szó 8'— „ 
hasábhirdetés millimé-

lerenkinl 10— „ 
—oOo— 

— Ui államügyész Szegeden. Am'.nl 
a Magyar Távirati Iroda jelentig az 
igazsugügyminiszter dr. Serényi Cvörgf 
m iramarosszigeti államüsvészt. aki ed* 
dig mint népúgyész működött Szegeden, 
saját kérelmére a szegedi államügyész 
séghez helyezte á t 

— A szegedi vegykisérlelt állom is 
•1 vezetője. Budapestről jelentik : A 
földművelésügyi miniszter a szegedi 
magyar mezőgazdasági és vegykisérlet! 
és paprikakisérleti állomás ideiglcn-s 
vezetésével dr. B e n e d e k László k'-
sérletügyi elsőosztályu fővegyészt bizta 
meg. (MTI) 

— A Nemzett Segély kőztem Snya. 
A Nemzeti Segély felhívja a nyílt ára-
silásu fűszer- és gyümölcskeresked >k 
figyelmét arra, hogv a 16.711/1 JiS 1V/J, 
polgármesteri rendelet értelmében a 
Nemzeti Segélynek fizetendő napi 1 !J 

illetéket, azaz "havi 3 ) pengőt havonta 
készpénzben eay öss egben fizessék le 
a Nemzeti Segély pénztárának (Kálv.i-
ria-utca 10.). Felhívjuk továbbá a szó-
rakozóhelyek, éttermek, étkezdék, kifő-
zések, cukrászdák, büffék. stb tulajdo-
nosait, hogv ugyancsak az előbbi ren-
delet alapján az eddigi személyenki ít 
számitolt 20 filléres illetéket 50 fillérrj 
emelték. Közöljük még azt is, hogy i 
táncmulatságok és bálák alkalmát) ál 
fizetendő 1 pengő illeték minden el-
adott jegy után értendő. 

— Csersemőhnlla a róknsl lemr l i 
árkában. Ekmesz Jánosné ólhalom-
utca 1. szám alatti lakos amint csibéit 
legeltette, a rókusi temető mellett, a 
Francia-hegyre vezető ut árkában egv 
osztásnak indult csecsemő holttestére 
akadt. Az esetről Márton Mihály teme-
tőgondnok jelentést tett a rendőrségen, 
ahonnan bizottság szállott ki annak 
megállapítás i végett, hogy a csecsemő-
hulla hogyan került az árokba. Márton 
Mihály egy cigányférfit és egy 10—lj 
év körüli leányt látott elmenni a kü» 
zelből, igy a bűntett elkövetésével ezo» 
ket gyanúsítják. A hullát beszállították 
a törvényszék bonctani intézetébe, ü 
rendőrség megindította a nyomozást. 

— Öngyilkosság a kisteleki reaü* 
őrségi fogdában. A szegedi állami 
ügyészséget értesítették, hogy a kiste-
leki börtönben egy Borsos Imre nevü 
fogoly ismeretien okból felakasz-
totta magát. Az eset kivizsgálására d*. 
Vilos István vizsgálóbíró kiszállt a 
helyszínre. 

— Halálos áldozata van a vasárna-
pi strand al isnalu Vasárnap délben 1 
órakor a Takács-fürdő tetőteraszáról a 
Tiszába ugrott egv ismeretlen fiatal-
ember s vizbemerülcse után többéne .1 
jött fel a felszínre. Értesítették a inc 
töket, akik végigkutatták az egész Tisza 
vonalát, de a holttestet nein talált:''c 
meg. Az ismeretlen fiatalembert va! »-
szinüieg szívszélhűdés érte a hid g 
vízben. Személyazonosságának megáll i-
pitására a rendőrség megindította a 
nyomozást. 

— Ilalál a kiszolgáló patt mő*i f. 
Dr. Gazdag mentőorvos jelentette a 
rendörségen, hogy l'üspőW-utca Í j . «-z. 
alatt levő füszerüzletben özv. Biu 
Antalné, az üzlet tulajdonosa, a kiszol-
gáló pult mögött hirtelen meghalt. 
Bánné 65 éves volt, halálát szivbénu.is 
okozta. Mivel nem történt bűncselek-
mény, megadták a temetési engedélyt. 

x Felhívom a nem állami tansze-
mélyzet uyugdijintézclétöl ellátúsbuuj 
részesülő nein á l lani tanerőket, altist^ 
teket, özvegyeket és árvákat, hogys 
•Jelentkezési ív« átvétele céljáb >| 
hivatalomban mielőbb jelenjenek rarg, 
Tankerületi főigazgató. 

- Mesrdélntáa. A Magvar Nők Do. 
mokratikus Szövetsége julius 26-án me-
sedélutánt rendez 4 - 6 éves gyermekele' 
számára. A msscdélutánra jegyek dij-! 
mentesen kaphatók szerda délelőtt <k 
órától 12-ig a Nőszöv tségben. Az elő-
adás a Nős övetség Ti-sa Lajos-körut 
57 alatti székházában délután 4 órákon 
kezdődik. 


