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Mire a rendőrség 
a helyszínre érkezik 

C s e n d é l e t N e w Y o r k b a n 
Estefelé Járt az idő, ami-

kor »z egyik new yorkl 
gyorsvasúti szerelvény uta-
sait korbácsütésként pattogó 
lövések zaja riasztotta fel. 
Azonnal értesítették a sok 
bevetéstől fáradt közponll 
rendőrség ügyeletes tisztjét. 

Két banda tűzharca 
Mire a rendőri készültség 

a helyszínre érkezett, esak 
egy 15 éves kislány, Therese 
Gee holttestét találták a jár-
dán. A nyomozás kiderítette, 
hogy két szembenálló fiatal-
korú banda ütközött össze 
Manhattan utcáin és a t ű z -
h a r c a halalos aldozat mel-
lett szamoa sebesültet is kö-
vetelt. A rendőrség nem 
tudta a tetteseket megtalálni. 

De néhány órával később 
újabb összecsapásról érkezett 
hír. Az eredménytelenül tá-
vozott rendőri készültségnek 
néhány utcával odább kellett 
kiszállnia. A tettesek ismét 
hamarabb távoztak, de a vér-
nyomok az eRyik bérkaszár-
nyába vezettek. 16 késszú-
rassa 1 a felsőtestében még 
szülei lakásáig tudta von-
szolnia magát a 16 éves 
Róbert Young. 

Több hetes nyomozás után 
sikerült a véres összetűzések 
öt tettesét letartóztatni. 
Portó-Ricóról bevándorolt 
csaladok gyermekeiről volt 
szó. A bevándorlók a legna-
gyobb nyomorban élnek, csu-
pán időnként jutnak kisegítő 
munkához. 

A kábítószer 
mindent elfeledtet 

A New York-i. fiatalkorúak 
nagyrésze különböző kábító-
szerek rabja. Rablással, lo-
pással szereznek pénzt ma-
guknak, hogy a kábítószer 
legolcsóbb fajtáját, a mari-
huana cigarettákat meg tud-
ják vásárolni maguknak. A 
kábítószeres cigaretta min-
dent elfeledtet, rózsaszínűnek 
látják nyomorukat. 

A kábítószeres cigarettá-
kat a különböző újságárus 
pavilonokban és drogériák-
ban lehet -feketén vásárol-
ni®. Darabja a kínálattól 

függően 25—50 cent között 
mozog. 

A rendőrség tehetetlen. De 
a fentemiitett példa nem 
egvedül álló. Az »american 
way of life® (amerikai élet-
forma) már unalmasnak és 
semmi izgalmat nem okozó-
nak tartja az alkoholorgia-
kat. Mar a fiatalkorúak is 
kábítószert élveznek. Úton-
állás, gyilkonság és rablás a 
kábítószeres kicsapongasok 
eredménye. A new yorki 
tanügyi hatóságok jelentése 
szerint tizenötezer 12—16 
éves tanuló rendszeres élve-
zője a különböző kábítósze-
reknek. A nagy világváros-
ban százezer gyógyíthatatlan 
kokainistát tartanak számon. 

Nem régen kellett ismét 
elmegyógyintézetbe szállítani 
a Hilton szálloda-konszern 
tulajdonosának fiát, Nick 
Hiltont, valamint a hires 
hollywoodi sztár, Edwar Ro-
binson fiát. Az utóbbi ellen 
eljárást is indítottak, mert 
kábítószeres mamorban rab-
lótámadást intézett bandájá-
nak tagjaival taxisoförök el-
len. hogy -—valami kis ideg-
izgalmat érezzenek® — je-
lentett* ki cinikusan a ren-
dörségen. 

A gengszterek 
befolyása növekszik 
Erle Stanley Gardner ne-

vét nyugaton mindenütt is-
merik, ahol a bűnügyi Iro-
dalmat kedvelik. "Népszerű-
sége® vetekszik Agathe Chris-
tie olvasottságával. Gardner 
újabb könyveiben elsősor-
ban a kábítószer csempészek-
kel foglalkozik. 

Az elmúlt év őszén Gard-
nert két idősebb férfivel és 
három csinos modellel ko-
kain mamorban meztelenül 
találta meg a rendőrség 
Hollywood luxusnegyedének 
parkjában. A riadókészült-
ség legénységének hosszas 
küzdelem után sikerült a hat 
magankivül lévő személyt az 
elmegyógyintézet kocsijaiba 
betuszkolni. 

Mit tettek a hatóságok a 
kábítószer elterjedésének 
megakadályozásóra? A nem-

zetközi szindikátus befolyása 
olyan nagy. hogy a gyanúsí-
tottak nagy részét a letar-
tóztatás után szabadon kell 
bocsájtáni. A gengek vezetni 
a társadalmi élet nagyon 
sok ágában gyakorolnak be-
folyást. De erről még nem 
volt szó a Fehér Ház sajtó-
értekezletein. 

(Sz. L.) 

Nemcsak az egyetem feladata 
Törődjenek többet tártadalmi ösztöndíjasaikkal az üzemek, 

intézmények vezetői! 
Évről évre több a társa-

dalmi ösztöndíjasok száma a 
Szegedi Tudományegyetemen 
is. Az elmúlt tanévben még 
csak 39-en voltak, most pe-
dig már összesen 126-an ta-
nulnak a három karon. Egv 
före eső ösztöndíjuk átlaga 
is lényegesen magasabb, mint 
tavaly volt. Most 517 forint 
az egy hallgatóra eső átlag 
a tavalyi 456 forinttal szem 
ben. Többségük Igen jól 

Rádióműsor 
Péntek 

k o s s u t h - k a d i o 
4,26 Rákóczi induló. 4,30 Hi-

rek. 4.40—7,59 v idáman. fns -
«en. Közben: 4,30 Hirek. 6.00 
Fuluradio. k,3s 30 reggelt: 6.39 
Idójelzft,. 7.00 Hírek. 7,lfl Uj 
könyvek. 7,30 Müsornaptar . 7.59 
Idojeizes. n.ofl Múaoriomertetcs. 
0,10 A Radio operet t jeiből . 8,49 
Mozíparoduik 9.no iskolai koru-
sok énekelnek. 9.10 A rozsai'i-
vag. Részletek, to.oo Hirek. io 
örn 10 Napirenden.. . 10. tö Nepi 
zene. 10,59 Lot tóeredmények, 
ll.on Ítélet. Regenyismertetee. 
11,20 Zenekari muzsika. 12.00 
Déli harangszó. 12,15 Pesti ran-
devú . . 13,10 Gazdaszemmel a 
nagyvtiak mezőgazdaságáról. 13 
ora 25 Hegedümuzsikn. 14.no A 
kékszemű Dávidkáne. Folytatá-
sos regény. III. rész. 14,20 Két 
operanyi tany 14.40 Hogyan kép-
zelem a Jövőt? 15.no Hírek, köz-
lemények. 15.os Időjarás je len-
tes. 15.10 A Overmekrad ló enek-
szakkőre. 15.35 A túr tak eneke. 
Versek. 15,50 Szív küldi . U>.25 
Periszkóp. 18.40 A Kobel- es 
Sodronykötélgyar es a HVDSZ 
Liszt Ferenc férf ikara énekel. 
10.55 Műsorismertetés. 17.00 Hí-
rek. 17.15 Ötórai tea. 17,45 Rá-
dtnlskola. 18,30 Puccini tenor-
ár iák. 18,45 A budai Sándor-
palotéban történt . 19.00 Pén-
teken este . . Tonv Osborne 
zenekara játszik. 19,14 Terólad 
álmodtam az éjjel . . . Versek. 
10.22 Négv dal. négy énekes. 
19.33 A hazaspár viccet mesél. 
19.43 Weber: Felhívás korlngő-
re 19.54 Jő éjszakát , gyere-
kek! 20.00 Fsti krónika. 20.25 
„ö rökzö ld" si-. serek. 20.40 Pén-
tekesti Rádiószínház: A gvanú 
kórbejar . Rádiójáték. 21..38 Könv-
nyűzette Moszkvából. 21.45 Mai 
ventiéciink: Fótér Tsván. 21.55 
Ebe SUenani énekel. ?2.oa Hi-
rek. 22.20 Körkapcsolás . . . 22 
óra 43 Léteküdítő. 22.30 Fellán-
cot a - ívem . . . Madrigálok. 
23.00 Zenekari muzsika. 23.45 
Eifél előtt éjfél után . . . 
Közben: 24.00—0.10 Hirek. 0.30 
Himnusz. 

P F T Ó F T - R 4 d i ó 
3.30 Hírek. 6.00 Reggeli zene. 

6.25 Műsornaptár , 5.50 Torna. 
8.00—0 10 Hírek. I4.no Idő.iárits-
és vízállásjelentés. 14.15 Tánc-
zene. t.3.10 Robita. Elbeszélés. 
15.30 Virágénekek. 15.60 Az áp-
rilis 4-t díszszemlére készülő 
katonak között, is,nn Hírek. 16 
óra 06 Werner Mária enékel. 
16,50 Ez*r szó franetaul. 17. Oo 
Fiatalok zenei t i jsáeja . 17.23 Bra-
ztharól f ia taloknak. 17.45 Ci-
gánydalok. 18.00 Hirek. 18.05 
A csortatükrtr Operettreszleték. 
18.30 Bemuta t ták . . . 18.35 A 
prágai varórséc fúvószenekara 
Játszik. l».oo Hírek. 19.03 Aián-

dekmúaor. 19.40 Falurádió. 20.00 
Heti hangversenykalauz. 20,43 
Sporthíradó. 21, on Hírek. 21.10 
Könnyű szimfonikus zene. 21 
ora 40 Márciusi vallomás. Ver-
sek. 22.00 Az Orosz—Svarba— 
Kovacs-trió is iszik. 2Í.20 Ope-
rareszietek. 23,00 Hírek. 23,15 
Műsorzárás. 

Teievi i lA m b i o t g 
18.45 panoptikum. A háború 

diplomatája , I. II. A ITT. U-an 
fé lbemaradt müaor ismétlése. 
Kb. 19.25 Algéria • bekr küszö-
bén. Kisfilm. 19.58 Műkorcsolya 
VB. .Jégtánc. (Közvetítés Prága-
gaból.) Kb. 22,10 Hírek. 

megállta a helyét a félévi 
kollokviumokon. A jo© kar 
23 társadalmi ösztöndíjasa 
közül mindössze kettőnek 
volt harmasnal gyengébb 
eredménye, s egy-egy tárgy-
ból kelten buktak. Tanul-
mányi eredmenyük azonban 
így is jobb volt a kar atla-
gánál. A bölcsészhallgató 
társadalmi ösztöndíjasok 
többsége ugyancsak jól meg-
állta a helvét. Félévi ered-
ményük átlaga 3.97. Egy ki-
tűnő. 10 jeles. 17 jó és hat 
közepes rendű. Csak ketten 
buktak. A természettudomá-
nyi kar hallgatóinak 11,11 
százaléka kap társadalmi 
ösztöndíjat. 

Róluk azonban, sajnos, 
nem mondható el, hogy ta-
nulmányi eredmenyük átla-
ga jobb. mint a karé. Fél-
évi átlageredményük 3.4-1 
volt. s főleg az elsőévesek 
szerepeltek gyengébben. 

Az o k t a t ó k segítsége 

Az egvetemen mindent 
megtesznek annak érdeké-

A Patyolat és a felelősség 
— Meg-rnegtré-

fál engem a Sze-
gedi Patyolat 
Vállalat. Vala-
hányszor ruhát 
viszek oda tisztít-
tatni, azt mondja 
az átvevő: "Ez 
kérem több he-
lyen flekkes, a 
nyaka földszínű, 
nem biztos, hogy 
minden kimegy 
belőle.® Legutóbb 
írásban is adta 
ezt egy Erdős ne-
vezetű kartárs, 
cseppet sem res-
tellkedve a dol-
gon. 

Miután kisila-
bizáltam a "Vál-
lalási ,iegy®-re fel-
tüntetett többféle 
kifogást, ártatla-
nul megkérdez-
tem: Mondják, 
miért vannak! 
maguk itt, ha 
még azt sem tud-
jak, hogy »ki-
megy-e® a zakó-
ból minden pi-
szok. Hát hova 
vigyem, ha nem 
Önökhöz? Talán 
adjam át a MÉH-
nek csupán azért, 
mert kifényese-

dett a könyöke, 
vagy mert egy 
szemtelen veréb 

éppen akkor 
könnyített magán 
a nagyposta előtti 
platánfa tetején, 
amikor elhalad-
tam alatta? 

Jól ismert váll-
vonogatás követ-
kezett, majd az a 
furcsa válasz, hogy 
-sajnáljuk, nem tu-
dunk érte felelősé-
get vállalni.® Már-
már úgy volt, 
hogy fogom az cn 
flekkes kabátomat 
és viszem tovább 
De megint elém 

"ugrott a na©- kér-
dés, h o © hová. 
Mivel sem a vas-
ipari szövetkezet, 
sem az újszegedi 
ládagyár nem fog-
lalkozik ruhatisz-
títással, a Patyo-
latnak monopol-
helyzete van Sze-
geden Tehát nem 
nagyon ugrálha-
tok és tátoghatok, 
mert könnyen 
megkaphatom azt 
is. h o © el sem 
vállalják a tisztí-
tást. Vagyis én 

húzom a rövi-
debbet. 

Mit tehet ilyen-
kor az ember? 
Megalkuszik a 
helyzettel, s ott 
hagyja a ruhát, 
majdcsak csinál-
nak vele valamit 
azéri a 32 forint 
60 fillérért. És az 
a legérdekesebb, 
hogy csinálták is 
Szépen, takarosan I 
kitisztítottak a ru-
hából minden fol-
tot, tán még a 
rosszakarat sem 
találhat benne hi-
bát. S ez nem vicc 
— valóban iga/. I 

De éppen ezért! 
teljesen érthetet-
len a ruha leadá-
sakor tapasztalha-
tó se vége. se ; 

hossza kifogás. 
Talán nem bíznak 
saját, tudoniá 
nyukban? Pedig 
számíthatnak rá, 
hogy új ruhát 
ezentúl sem visz-
nek hozzájuk tisz-
títtatni. Csakis 
olyat. amelyik 
rászorul a rend-
behozatalra. 

N. I. 

ben, ho©- egyetlen társa-
dalmi ösztöndíjas se marad-
hasson el a követelmények-
től. Mindenre kiterjedő fi-
gyelemmel kísérik őket, 
professzorok és e©etemi ok-
tatok épp ú©% mint a párt-
ás KISZ-szervezetek. Bár a 
küldő szervek, üzemek, in-
tézmények és vállalatok 
képviselői is olyan lelkiis-
meretesen foglalkoznának 
társadalmi ösztöndíjasaik-
kal, mint ahogy ezt az egye-
tem vezetői teszik! Kevés még 
az olyan példa, mint a me-
zőkovácsházi. Mind a párt-, 
mind pedig tanácsi vezetők 
időnként személyesen érdek-
lődnek társadalmi ösztöndí-
jasaik előmenetele iránt. 

Az ösztöndíjasoktól 
többet várnak 

Joggal elvárja tehát az 
egyetem a küldő szervektől 
a fokozottabb érdeklődést. 
Ne maradjon ez csak a 
tanácsok művelődésügyi osz-
tályainak a feladata. A tár-
sadalmi ösztöndíjat alapító 
intézmények, üzemek fele-
lősek azért, hogy ösztöndí-
jasaik útját lelkiismeretes 
ellenőrzéssel kísérjék. 

Rendelkezés intézkedik 
arról, hogy a társadalmi ösz-
töndíjas is elveszítheti ösz-
töndíja egy részét, ha rossz 
tanulmányi eredményt ér el. 
Erre az intézkedésre szük-
ség volt. Egyesek ugyanis 
azt képzelték, hogy rossz tá-
nulmanvi eredményeik láttán 
sem vehetik el tőlük a tár-
sadalmi ösztöndíjat, mert ők 
-kivételesek®. Éppen fordít-
va érvényes ez a -kivétele-
zettség®. A társadalmi ösz-
töndíjasoktól sokkal többet 
várnak, mint a többi hallga-
tóktól. 

Előzetes t enn iva lók 
Az egyetem vezetőinek ta-

pasztalata szerint a társa-
dalmi ösztöndijasokjfal egye-
temi tanulmányuk megkez-
dése előtt is foglalkozni 
kell, hiszen az illetékesek 
előre tudják már. h o © a 
középiskolákból kiket külde-
nek az egyetemekre, főisko-
lákra. Hasznos lenne, ha 
ezekkel a fiatálokkal a kö-
zépiskolák és az ösztöndíjat 
alapítók egyaránt többet 
foglalkoznának, h o © e © e -
temi előkészítésük alapja 
még szilardabb legven, s 
később biztosabban építhes-
senek rá. 

L. F. 

MAGYAR LÁSZLÓ: 
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De hiábavaló minden igyekezet. A kis beteg állapota 

nem javul. Csak a szentelt ostya segíthet rajta, ha segíthet. 
Az. ha igaz. visszarántja az életbe a haldoklókat, sőt föltá-
masztja még a halottakat is. de csak akkor, ha tolvaján kí-
vül senkisem tud róla. I©- tanítja a titkos ha©romány, ami 
suttogva száll századok óta anyáról leányra. A tilók örökös 
és egyedüli tudója Nagy Anna Kökény Andrásné. ikf azon-
ban még sohasem merte kipróbálni az erejét. Csak most 
először. Mert hat annyira szereti azt a kis Bagi-ivadékot. 
0 segítette a világra még az apját is. anyját is. Azok szin-
te mindenüket odaígérték neki nagy szegénységükben, ha 
megmenti a csöppség életét. Párnát, szalonnát, búzát, tö-
rők kalárist. 

Amint elősompolygott most a templomból és érzi szá-
jában a már málladozó ostyát, remegve gondol arra, hogv 
•z lesz az utolsó próba. Óvatosan körülkémlel, nem veszi 
észre, hogy a két asszony. Vastag Demeterné. meg Miletián 
Sztijóné a szeme sarkából lest minden mozdulatát A temp-
lomkapu mellett mély falszöglet van, odahúzódik, befelé 
fordul. Az. ostyát óvatosan fújja kl a markába. 

Ebben a pillanatban vércsekarmok mélyednek mind a 
két karjába és hátrarántjak. Feje keményen koppan a kö-
vön. Éles fájdalmat érez, feljajdul és marokraszorított ökle 
kinyílik. Látszik benne az elmázolódott ostya. 

— Kiköpte a szent ostyát! — rikolt Miletánné. — Ide, 
Ide asszonyok, emberek! 

Pillanatok alatt nagy tömeg sűrűsödik köréje, Hatan is 
fogjak a rúgkapáló bábaaszonyt. Éktelen lárma, mindenki 
kiabál és boldog, ha rúghat egyet rajta. A nagv Jármára 
a templomból is kitódul a nép. jönnek a papok is. az e©-ik 
füstölőt lóba! a kezében. A levegő megtelik tömjénszaggal 

Kökénynél tüstént 3'allatni kezdik. Mire kellett neki 
ar Ür szent teste? 

— Bizonyára Belzebúbnak ígérte — erősítgeti Vastag 
Demeterné —, azon akarta megvásárolni magának a na-
gyobb boszorkányhatálma!. 

— Nem nekem kell — hörgi a földön Kökényné —, egy 

haldokló kisgyereknek kell, Ba© Szilveszter unokájának, 
csak ez tarthatja meg. 

Nem hisznek neki. 
— Apaee Satanas! — mondja Jakab páter és erősebben 

lóbálja a füstölőt. 
— A © o n kell ütni, most nyomban — rikáesolja egy 

vénasszony és ködarabot hajít a védtelen felé 
— Hívjátok a hajdúkat, vigyék a városházára. Miller 

főbíró majd kiszedi belóle az igazságot. 
A hajdúk már jönnek is. hátrakötik kezét és maguk-

kal vonszolják. A bábaasszony eszelősen rikácsol. Belzebúb-
bftl. a Sátánnál, a gyehenna örök tüzével fenyegeti von-
szolóit. 

— Lám. hogv boszorkány! — rémüldözik Miletánné 
Jakab páter pedig nagy áhítattal szedi föl a földről az 

eltaposott ostyát. 
A /.REI.I.ftR-rrSPÓK 

Rúzsa Dániel háza a legszebb ház Szegeden. Hiába, 
ügyesen sáfárkodott, egész életében a nyolcvankét éves ag-
gastyán. Szegény pásztorfiúként került a városba vagy het-
ven évvel ezelőtt, még a törökvilágban. Eszes, ügyes fivé-
rek. Mire legénnyé cseperedik, már a maga gazdája. Abban 
az időben még a török parancsolt Szegeden, a vár bástyáján 
a félholdas zászló lengedezett és a búsképű basa pipázgatott 
alatta. A fiatal Rúzsa Dániel velük kalmárkodott. Me=sze 
vidékre eljárt kocsival, lóval, hogy megszerezze azt. amiért 
a török csengő arany piaszterekkel fizet, szattyánt, kordo-
vánt. bársonyt, selymet, zamatos gvümölcsöket. dióval hiz-
lalt pulykát, kappant, arany es ezüst kösöntyű ket. drágakö-
ves gyűrűket. Sőt — urambocsáss! — még tüzes szerémsegi 
borokat is. mert a saját istenétől is elrugaszkodott pogány 
bizony megitta a hegy levét, ha nem érzett valami dervist 
vagy imómot a közelében. Rúzsa Dániel ig.v évről évre gya-
rapodott. egyre újabb és újabb holdacskákat ragasztott a ta-
nyájához. Ezt a részt egyszer csak az ő nevéről Rúzsaszállás-
nak, Rúzsajárásnak kezdték nevezni a környékbeli népek. 

Vagyonával együtt gyarapodott tekintélye. Már bele-
szólt a várni dolgába, jelölteket tamogatott a biró-. a szens-
torvalasztásokon és egy szép napon őt magát is beválasz-
tották a magisztrátusba. Akkor mar az elsők között volt. 
tisztelt, becsült polgár. Igencsak elfelejtették, hogy idegen-
ből vetődött a városba, tehát csak olyRn -©ütt-mönt®. írni-
olvasni sohasem tanult meg, nem is volt szüksége rá, 
különösen attól kezdve nem. hogv Tömösvárv János lett a 
fónólárius. A világot járt. nagytudású főjegyzővel n«©on 
összebarátkozott. Az megbecsülte Húzsa Dániel borotvaéles, 
paraszti eszét, leleményességét, igy aztán jól megfértek 

egvmás mellett Mindig ők tanácskozták meg először azt a 
politikát, amivel a legjobban lehetett túljárni a várost any-
nyira sanyargató császáriak eszén* de a csanádi püspökén is, 
aki túltett törökön, németen a sanyargatásban. Rúzsa Dá-
nielt már ú © emlegették, mint a város leggazdagabb pol-
gárát, amikor Tomösváryval együtt Szeged követeként je-
lent meg a pozsonyi diétán a tekintetes karok és rendek 
között, de méR Bécsben is. a császár előtt, hogy viaskodjon 
a város kétségbevont jogaiért. Az adólajstromban mindenki 
láthatja, hogy a legnagyobb adót ő fizeti Szegeden. Nem 
kevesebbet, mint évi ötvenkét forintot, ami töméntelen pénz 
volt abban az időben. Igv aztán azt is természetesnek vet-
ték. hogy a legközelebbi tisztújításon őt választották a vá-
ros főbirájává. 

Csak éppen a két gróf nem találta természetesnek. Ná-
dasdy László csanádi püspök, meg Herberstein generális. 
Ezek kérlelhetetlen ellenségei voltak Gometh József ka-
marai felügyelővel együtt. Sohasem bocsátották meg neki. 
hogy írástudatlan paraszt létére annyira túljárt úri eszü-
kön. A kapzsi püspök, különösen a kistized miatt feneke-
dett rá. Neki. a juhászlegénvből lett főbírónak, meg Tömös-
várynak köszöníiette. hogy nemcsak a bécsi udvar, de az 
érsek is eltiltottá a kistizedszedéstöl. Az udvar azon az ala-
pon. hogy Szeged ősidők óta szabad város, birtokosa régi 
királyok szabarialomlovcleinek, polgárai tehát szabad em-
berek nem pedig a püspök jobbágval. az érsek pedig azért 
mert Szeged nem a csanádi püspök, hanem közvetlen az ő 
lelki fennhatósága alá tartozik. A pénzsóvár főpap eleinte 
fittyet hányt ezekre a tilalmakra. Cimborája. Herberstein 
rendelkezésére bocsátotta a várbeli muskétásokat és Ná-
dasdv hosszú esztendőkig ezeknek a martalócoknak a segít-
ségével zsarolta ki a város annyit szenvedett nincstelen 
népétől a törvénytelen adót. 

De sanyargatta másképpen is a szegedieket. Jogosulat-
lanul. nem törődve a magisztrátus tiltokozasával, püspöki 
rezidenciájában kocsmát, mészárszéket nyitott és tönkretet-
te vele az amúgyis nehezen élő szegedi iparosokat. Sze-
gedre csak ritkán Jött. Tatardúlással ert föl minden láto-
gatása Ilyenkor * német katonák még jobban me©adul-
tak és meg kegyetlenebbül hajtották a sarcot. Kihúzták a 
szegény zsellér gvereke alól az egyetlen párnát és udvará-
ból a püspök aklába hajtották az egv etlen malackát. Rúzsa 
Dániel szorgalmasan küldözgette a panaszos jelentéseket 
Bécsbe. Pozsonyba Olykor-olykor jelentéseinek volt is né-
mi foganatja, de csak rövid időre. 

(Folyt. Icöv.) 


