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zül keltei főparancsnok, Jodel vezér-
kari főnök, Röder, a hadiflotta volt 
főparancsnoka és Dünitz szerepel a 
listán. Ez azonban még csak az első. 
A többi háborús bűnös ügyében még 
most folyik a nyomozás. A háborús 
bűnök kivizsgálására alakult bizottság 
amerikai vezetője kijelentette Rómá-
ban, hogy az első tárgyalásokra való-
színűen késő ősszel kerül sor. 

A Daily Mail és a Daily Sketch 
közli mind a" 24 háborús főbünös arc-
képét. Hozzáfűzik, hogy mindenki oí-
róság elé kerül , aki felelős a háború 
előkészítéséért. 

A News Chronteie őrömmel veszi 
tudomásul, hogy Streícher is szere-
pel a listán és más olyanok is, akik 
bűneik legnagyobb részét a háború 
előtt követték el. 

Zsidónak álcázva bujkált 
Vásárhelyen egy újvidéki 

tömeggyilkos 

(Hódmezővásárhely, augusztus 30) 
Dános Ármin álnéven zsidónak adva 
ki magát, heteken keresztül Hódme-
zővásárhelyen bujkált az újvidéki vé-
rengzések egyik tevékeny résztvevő-
je: PerepatScs. Perepatics azelőtt tex-
tllnagykereskedő volt és Újvidéken a 
Baross-Szövetség alelnökéül is meg-
választották. Vásárhelyen is foglalko-
zott kereskedelemmel, amennyiben 
korlátlanul feketézett mindaddig, amig 
a rendőrség el nem fogta. Annakide-
jén Újvidéken 30 szerb partizánt vég. 
yé't '.5. A többszörös gyilkos fasisz-
tát kiadták Jugoszláviának és már üt-
n i l< is indították Újvidékre. 
g— un i — 

Német terroristák merény-

letei készítettek elő a cseh 

kormány két tagja ellen 

(London, augusztus 30) A prág aj 
rádió jelentette, liogy összeesküvést fe . 
deztek fel Cseliszolvákiúban. Német 
terroristák meg akarták gyilkolni a kor-
mány két tagját. A jelentések szerint 
két szudéta német akarta meggyilkolni 
Golíwald elvtárs helyettes miniszter-
elnököt és a nevelésügyi minisztert. Egy 
gvanus németet máris agyonlőttek, mert 
ellenállt, amikor le akarták tartóztatni, 
bűntársa pedig megszökött. 

Dr Purjesz Béla rektor fontos 

bejelentései az egyetemi ifjúság 

nagygyűlésén 
Az ifjúság maga határoz ezentúl saját ügyeiben — ősszel meg-
nyílik Szegeden a munkásgimnázium — A Magyar Kommunista 

Párt nagylelkű adománya a vidéki egyetemisták számára 

(Szeged, augusztus 30) A szegedi 
tudományegyetem ifjúsága szerdán 
délután nagygyűlést lartott a női kli-
nikán, hogy megbeszélje az u j tanév 
legfontosabb kérdéseit. A gyűlésen az 
egyetem ezidéi rektora: dr. Purjrsz 
Béla igen fontos bejelentéseket tett, 
amelyek mind arra mutatnak, hogy 

laz u j rektor valóban komolyan gon-
dolja a demokrácia megvalósítását és 
mindenben meghallgatni és teljesíteni 
igyekszik az ifjúság kívánságait. Igen 
nagy tetszéssé! fogadta az ifjúság azt 
a bejelentését, hogy a tandíjkedvez-
mények kérdésében ezentúl először 
az ifjnságt bizottságok döntenék és 
csak ezután kerül az egyetemi ta-
nács elé jóváhagyás végett. Ezenkí-
vül fegyelmi, diákjóléti és koHéjffnmi 
bizottságok megalakLására szólította 
fel az Itjnságot, hogy ezentúl saját 
ügyeiről valóban saját maga döntsön 
és sajái maga intézze azokat. Beje-
lentette a rektor azt is, hogy rövid1 

időn freljD visszakapja az egyetem az 
Ady téri 'Szukoválhy-tér) épSTe'éf. An-
nak rendbehozása és rendbentartása 
terén is komoly ós szép feladat vár 
az ifjúságra. A tanárjelölt ifjúság pe-
dig most megmutathatja, mennyire 
viseli szivén a parasztság és mun-
kásság fiainak műveltséghez való ju-
tását, össze! ugyanis megüt i h Sze-
geden a mnnkás^fninárlnm. Utt alap-
vizsgát tett tanárjelöltek is taníthat-
nak majd, feladatuk az eddig isko-

lába nem kerülhetett paraszt- és 
munkásifjak vizsgára való előkészíté-
se lesz. Hangsúlyozta Purjesz rektor, 
hogy ezen a téren is és a diákbizott-
ságokban való működés terén is mi-
lyen sulvos felelőssé* hárul az egye-
temi ifjúságira, de az ifjúságnak vál-
lalnia kell ezt a felelősséget és eleget 
kell tennie a ráváró feladatoknak 

A diákság nagy lelkesedéssel fogad-
ta a rektor bejelentéseit. 

A továbbiakban a különböző idő-
szerű egyetemi kérdésekre adott fe-
leletet Purjesz professzor. Felmerült 
a- diákmenza ügye is, ahol az arány-
lag kis élelmiszerbeszolgáltatás is 
gondot okoz némelyik szegényebb 
sorsú hallgatónak. Az ifjúság nagy 
ürömmel és lelkesedéssel fogadia ez-
ért azt a bejelentést, amely szerint 
a Magyar Kommunista Párt az éleimi-
szerbeszerzés egy részét magára vál-
lalja, hogy ezzel is megkönnyítse az 
uj értelmiségi ifjúság kialakítását. 

Elhatározta az ifjúság azt is, hogy 
igazoló bizottságot fog alakítani a 
Németországból visszatérő hallgatók 
megrostálására, nehogy nemkívána-
tos elemek kerüljenek be az egye-
temi ifjúság közösségébé. 

Ezután sor kérült a diákjólét! és 
tandíjbizottságok karonkinli megvá-
lasztására, majd a nagygyűlés véget 
ért, 

fi- T.) 

megtámadtak és véresre 
weriefe eg? remfirt az algyői hídnál 

A népbiróság szabadlábra 

helyezte, a rendőrség inter-

nem la dr. Pataki Dezsőt, a 

közismert nyilas orvost 

(Szeged, augusztus 30) Városszerte 
ismerős alak volt dr. Pataki Dező or-
vos, a MONE vezetőségi tagja, a fasiszta . 
szegedi orvosi kamara volt titkára, aki I 
köz udomásulag németbarát, nyilasér-1 
zelmü volt A rendőrség mint a de-J 
mokráciára veszélyes egyént, annak-
idején letartóztatta és antiszociális és 
né: etbarát magatartása miatt átadta a 
népbiróságnak. A népbiróság azonban 
ngvlátszik," nem igyekezett Pataki bün-
ü • öt tárgyalni, hogy miért és mi okból, 
n::m tudni. De az bizlos, hogy Pataki 
előzetes letartóztatásában letelt a tör-
vény által előirt hat hónap s igy a nép-
ügyészség kénytelen volt szabadlábra 
he \eztetni. A rendőrség politikai osz-
tálya azonban tudta, mi a kötelessége 
és internálta a nvilas orvost. 

(Hódmezővásárhely, auguszlus 30) 
A feketézők ma már odáig merészked-
nek, hogv az ország egyes részeiben 
egyenesen rémuralmat teremtettek. Igy 
Hódmezővásárhely közelében az algyői 
Tiszahldnál egtj feketézd banda meg-
támadta az ökcl igazolásra szóliló rend-
őrt. A rendőr ugyanis megtudta, > hogy 
egy feketéző társaság több kocsirako-
mány élelmiszert szállít Tápé felé. 
Utánuk sietett és a banda hátvédjéül 
szolgáló három kerékpárostól a szállí-
tási igazolványt kérte. AZ elszánt tár-
saság résztvevői erre nekiestek a rend-
őrnek és ütlegelni kezdték kerékpár-
pumpával és autóvassal. Közben le-
ugrált a kocsiról a banda többi tagja 
és leteperte a rendőrt. Nyolcan támad-
tak az egyedül álló rendőrre, akit olyan 

váratlanul ért a támadás, hogy még 
fegyverét sem tudta használni. 

Nyakára és torkára tapostak, eltör-
ték orrcsontját, állkapcsát és majdnem 
kiverték a szemét, ugy hogy rövidesen 
eszméletét is vesztette. Ezután vérbe-
fagyva sorsára hagyták a derék rend-
őri, aki azonban magához térve, tovább 
teljesítette kötelességét. Egy közeli 
házba vonszolta magát, onnan telefo-
non az egész Tisza-vonalat lezáratta, 
személyleirást adott a banda tagjairól 
és csak akkor hagyta, hogy a ház lakói 
elsősegélyben részesítsék. Á hódmező-
vásárhelyi rendőrség a legerélyesebb 
nyomozást inditotta a fekelézők kézre-
keritésére és közülük hármat néhány 
órán belül máris sikerült >elfogni. 
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(Szeged, augusztus 30) Azokat a 
súlyos zavarokat, amelyek a város 
szénéilátásában az elmúlt hetekbéh 
jelentkeztek, a bányatulajdonosok 
szabolázsa okozta. A bányakapitalis-
iák, akik ugy látszik érzik, hogy kis-
khrályságuknak a bányák államosítása 
hamarosan véget vet, a kitermelt sze-
net olyan utakra igyekeztek terelni, 
liogy lehetőleg ne jusson él az ipari 
termelésbe és ne szolgálhassa az or-
szág Újjáépítését Most sikerült véget 
vetni a reakció ilyen mesterkedésé-
nek. 

Tegnap visszaérkezett Szegedre 
Hegedűs Vince elvtárs, Lóránt Gyula 
iparügyi miniszteri biztós titkára és 
Budapesten az iparügyi miniszté-
riumban folytatott tárgyalások ered-
ményéről informált bennünket. A mi-
nisztériumban megállapodás fölt lét-

„ünnepel a reakció 
Felsőközponton u ! 

Élő, szemléltető példája a reakciós 
erőlködéseknek a felsőközponti gazda-
sági iskola igazgatói állása körül folyó 
harc. 

Történt még a mult év szeptemberé-
ben, amikor ennek az iskolának a sváb 
igazgatója, aki fanatikusan hitt a nácik 
győzelmében, az iskola értékéivel as 
oroszok bevonulása elől kereket oldolt, 
gyáván, könnyelműen magára hagyva 
egy gazdagon felszerelt közintézményt, 
állatállom anyával, felszerelésével. Nem 
is kell mondani, hogy a teljesen elha-
gyott iskolát minden anyagi javaitói 
megfosztották és az azelőtt g izdag in-
tézmény elhagyatva, szomorúan állott 
a nemzetközi ut szélében, mint valami 
csárda. A szakembereket lámpával kel-
lett keresni, a termelés mielőbbi meg-
indítása életkérdés volt. Az iskola szép 
gazdasága parlagon feküdt és várta a 
gazdáját 

A szegedi tankerületi főigazgatóság 
idejében sietett intézkedni és az Iskola 
vezetésére feluérte Molnár Tivadar sze« 
ged-alsóközponti végzett gazdát, akinele 
felesége gazdasági tanítónő. Molnár Ti-
vadar nem volt tanitóember, de gazda,, 
akinek egyedüli érdeme, hogy ez az is-
kola ma visszanyerte régi képét és fe 
termelésben első helyen kért részt. 

Május közepén Nikkel ur, az elszö-
kött sváb megérkezett világkörüli utjá-i 
ról és mint aki jól végezte dolgát^ 
Szombathelyen a hadügyminisztérium-
ban, ahol megérkezésekor azonnal fel-
ajánlotta szolgálatát, korábbi vezető-
állását azonnal elfoglalni akarta. Látva 
azonban, hogy egyelőre nélkülözhető: 
személyiség, hadjáratot indított Molnár 
igazgató ellen, felhasználva erre első-
sorban volt gazdasági kocsisát, aki 
Molnáréi; ellen Nikkel ur sugalmazó-
sára a legképtelenebb feljelentésekel 
küldte az illetékes hatóságoknak A gaz-
dasági kocsist most nélkülözni kény-
szerül Nikkel ur további reakciós akna-
munkája közben, inert Csányi gazdasági 
kocsis ezidöszérint a politikai rendőr-
ség Őrizetében van. 

Van azonban Felsőközponton mégj 
nyilasbarát elég, igy Nikkel ur a harcéi 
a győzelem biztos tudatában erőteljesen 
folytatja. — Keresd a reakciót a köz-
hivatalokban! Itt is van Nikkel úrnak 
összeköttetése! Egvik holló nem váj.jfc 
ki a másik szeméi! Nik;el ur tovább 
Szervezkedik, aláírásokat gvüjt, küldött-
ségeket meneszt az illetékesekhez, egy-
szóval mindent elkövet, hogy a gyáván 
elhagyott vezető helyét visszanyerjeéS 
tovább mérgezze a telsőlanyai jóérzésű 
magyarok lelkét, hogy ismét német fei-
irásökat függesszen ki az iskolában é j 
várja az idő* „lobbraforJulúsát". 

Az igazoló bizottság még nem mon-
dott Ítéletet Nikkel ur felett, de a fő* 
Igazgatóság mégis visszahelyezte állá-
sába és Molnár igazgatót felmentette, 
tnég a lakásból is ki akarták tenni 
azonnali hatállyal. 

Érdeklődéssel nézünk az igazolási 
tárgyalás elé, kíváncsiak vagyunk » 
felvonuló reakciós tartusra, de méíj 
Idváncsiabbal; vagyunk ezek sorsára. 

Havonta hatezer tonna szenet 
kap Szeged 

Belátható időre biztosítva van a város szénellátása 

j rc, ennek értelmében havonta hat-
ezer Iónná szenet kap Szeged. Ez a 
mennyiség fedezi a villanytelep és 
az összes ipari üzemek szükségletét, 
úgyhogy a jövőbén nem kell fennaka-
dástól tartanunk, hacsak szállilási za-
varok nem fordulnak elő. A MAV 
igazgatósága mindenesetre megígér-
te, hógv a szén szállításáról gondos-
kodni fognak. Igy léhát Szeged szén-
ellátása. remélhetőleg, belátható idő-
re biztosítva van. 

Hegedűs elvlárs beszélt a komlói 
bányászokkal, akik kijelentették, hogy 
i irümmfl látják a segítségükre siető 
iinkcn'ég munkásesapatnt. A roham-
munkások, akik' nem szakképzett Bá-
nyáitok, nem tudnak Ugyán magában 
a bányában dolgozni, de a felszíni 
munkák elvégzésénél hasznos szolgá-
latot tehetnek. 

Rendeztet 

az észaherdélyick 

állampolgárságát 

(Bukarest, augusztus $0) A rom*® 
hivatalos köZlőnvbén megjelent ws 
éSZákerdélylek állámpolgárságát szabá-
lyozó rendelet. Eszerint fomátt állane-
pdigáfök az észdkerdélvl területek la-
kosai, akik lúio anyiisztü* 30-ig römón 
állampolgáruk voltak, ezeknek gyerme-
kei, valamint az 19-tó augusztus 30 óta 
ezekén a területeken $tüfetéttt gyerme-
kek. Rotnán állampolgárnak tekintik 
azt az idegen állampolgárságú nőt, aki 
román állampolgárral házasságot kötött, 
amennyiben a házasságkötés alkalmá-
val nem tartotta meg előbbi állampol-
gárságát. 

Elvesztik román állámpólgárságukat, 
akik 194 > április 4-ig valamilyen, 'ma-
gyartól különböző állampolgárságért 
optdltak. továbbá azok az erdélyi lako-
sok, akik önkényesen léptek olyan ide-1 
gen állam katonai szervezetének szol-
gálatába. amelyekkel Románia 1944 
augusztus 23 után hadiállapotban volt. 
valamint azok. akik az ellenséges had-
sereg éSZákérdélyl visszavonulása al-
kalmával önként távoztak onnan és | 
ezzel az ellenséggel való szolidaritásu-
kat tanúsítottak. 


