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Szegeden elfoglak Szögi Géza 
voll nyilas áltamlilhár feleségét 
(Szeged, Julius 27 Csütörtökön dél-

elölt szenzációs előállítás történi a 
politikai rendőrségen: a nyomozók 
Szegeden elfogták dr. Szögi Géza, Sze-
ged voll nyilas képviselőjének, a 
Szátasl kormány miniszterelnökségi á' 
amtltkárának ieleségél. Szöginé mosl 

érkezeit meg Szegedre, az éber p#-
ilfkal nyomor ók azonnal lecsaplak 

rá. Kihallgatása már meg Is kezdő-
dött. Eddigi vallomása során férje és 

a Szálasl-kor, .ány többi tagja német-
országi meneküléséről szolgáltatod 
adatokat Szöginé elmondotta, hogy 
férjével együtt a legnlolsó Időkig Szá-
las! környezetében voltak. Amikor 
Szálasit májas 5-én elfogták, Szögi 
Géza Is az amerikaiak kezére került 
és Szilasival egyiill elvitték. At sza-
hadon engedték és Így pár béllel ez-
előtt elindult ha/a. 

—oOo— 

fl zsidó hitközség igazoló bizottsága 
Kertész Ernő ügyét 

áttette a népügyészséghez 
(Szeged. julius 27) A zsidó hit-

község igazoló bizottsága csütör-
tökön délután Garlncr Sándor el-
uöklésével ülést tartott. A bizott-
ság Kertész Ernő kereskedő, dr. 
I.öw Lipót, dr. Franki Jenő rabbi 
és dr. Dculscli Imre ügyvéd ügyét 
tűzte ki igazolásra. Kertész Ernő 
és társai voltak tagjai tavaly ju-
niusban annak a bitközségi bi-
zottságnak^ amely összeállította a 
téglagyárból elhurcolt zsidók lis-
tájá'tí Amint ismeretes, a bizott-
ságnak három listát kellett össze-
állilani. Az összeállítóknak tudo-
másuk volt róla, bogy az egyik 
listán levőknek a németek előnyö-
sebb helyzetet biztosítanak az el-
burcolásnáL 

A csütörtöki tárgyaláson Franki 
rabbi, aki még nem érkezett ha*a, 
nem jelent meg, távolmaradt dr. 
Löw Lipót is, az ő ügyük tehát 
már nem került tárgyalásra. 
Dcutsch Imre ügye elhalasztását 
kérte, kérését teljesítették is* mert 
szereplése ujabb adatok szerint 
nem hozható kapcsolatba a lista 
összeállításával. 

IRY egyedül csak Kertész Ernő, 
az ismert kereskedő igazolására 
került sor. A bizottság gyanuoko-
kat látott fennforogni arranézve, 
hogy Kertész súlyos népcllones 
cselekményeket követelt el, ezért 
nein igazolta és ügyét áttette a 
népügyészségre. 

—O— 

MI a fasizmus? 
Püíler György elvtárs előadása a tani Iák és tanárok szaba&sze rvezetében 

Itásság Igazi képviselőit legyilkoltattq 
vagy bchörtönőztette. A fasizmus is-
mer le16 jegyeivel pon tről pon tra Assztf-
hasonlilotta ezután as előadó a Hor-
thy-rendszer tevékenységét és megál-
lapította, bógy igeals fastzaaas volt 
az ehnall 25 év politikája annál ls In-
kább, mert többen szóban és Irásbaq 
is bitet tettek e mellett és büszkéd 
vallották magukat és az elmnlt rend-
szert fasisztának. 

Plkler György előadását a hosszan-
tartó taps után Kahoár László ma-
gántanár, a szakszervezet alelnökd 
köszönte meg. Szabé Lóránt hitoktató-
lelkész, a szakszervezet elnökének In-
dítványára a vitát az idő előrehala-
dottságára való tekintettel 30 ára, hét-
főre halasztották el és ekkor tart ja 
meg Pikler György előadását. 

A fasiszta szellem 
még nem lette le a fegyvert 

Romániában, Bulgár á-
ban és Jiigsszláv ában 

is mznsléának 
a reakciósok 

(Moszkva, julius 27) A moszkvai 
rádió németnyelvű adásában a fasiszta 
szeltem megsemmisítéséről beszélt o 
megszállt terü.eteken. Bulgáriában 
mozgolódnak a reakciósok. Romániá-
ban, Jugoszláviában egyaránt mozgo-
lódás mutatkozik az egész vonatom 

Az események megmutatják, hogy i 
fasiszta szellem még nem tette le a 
fegyvert. Tehát a reakciós szellem kiir-
tása legnagyobb feladat a felszabadított 
országokban. De ehhez a népek segíté-
sére is szükség van. (MTI) 

Az alkalmazottak 
ml kereseti adója 

A hivatalos lap legújabb száma sza-
bályozza az alkalmazottak kereseti és 
állami pótadójának kirovását. A kél 
adó együttes kulcsláhlázat a kővet-
kező: 

Ha a jövedelem hetcukint nyolcszáz 
pengői meghalad* 

P-n felül P-ig •xázalélí 
800 1000 2 

1000 1250 3 
1250 1500 4 
"1500 20ro 5 
2000 3000 6 
3000 '4500 7 
!4500 '6000 8 
6000 7500 9 
7500 .10000 10 

.10000 15000 15 
15000 20000 20 
20000 25000 25 
25000 30000 30 
30000 40 

a jövedelem havonldat 3203 
oengőt meghalad* 

P-n rqjül P - i g . százalék 
3200 '4000 % 2 
14000 5000 3 
5000 6000 4 
6000 8000 5 
"8000 12000 6 

H2000 18000 7 
1RC00 24000 8 
;2400<1 30000 9 
3000G 40000 10 -

':4000C 60000 15 
60000 80000 20 '» 

'80000 00000 25 
100000 120000 30 
120000 40 

A kegyelmes arat 
lelök ózták 

Shve.T Kálmán Ismét szerepel. Most 
«flár nem politizál, csak egyszerű 
rendőri hírnek megfelelő közlemény 
foglalkozik személyével. Közli a Ma 
gvar Távirati Iroda, hogy alláhornngyi 
rai.gjálól közigazgatást uton megfősz 
tolták, nvugdiiigény nélkül. At ügy 
régül is illetékes hely elé, népbiróság 
flé kerül. 

Nagytvén Jánosnak nincs altábof-
aagyi "rangja, dc ugy tudjuk, hog> 
I Kisgazdapártban még mindig magas 
tlnőki jogokat gyakorol. Talán mosl 
már öt Is megfosztja trangjálóU n 
Kisgazdapárt. Nagyiván vt)lt ugyanis 
»r, aki ezt a lefokozott kegyelmcst 
pártcltaökkó akarta megválasztntni, oki 
• Nemzeti Bizottság tagjává, a kisgyűlés 
tagjai közé akarta emelni és ezért 
nyílt harcot vállalt Ideje volna, ha 
követné kegyeltjét, a ma már nem 
kegyclmest Nem a népbiróság elé, 
hanem kl a pártból. Vagy Shvoy ur 
még mindig tagja a Kisgazdapártnak? 
iVégül is ideje lenne tisztázni, hogy 
a Kisgazdapárt szegedi szervezete élén 
mit keres egy bérháztulajdonos fa-
siszta bujtató és miért fogadja be 
tagként a város virilista volt kegyei-
mesét. Meg akarják talán várni a 
népbiróság Ítéletét is? 

H Í R E K . 
Szolgálatai gyógyszertárak 

Nvilassy A. bérlő Kotsis Kálmán. Ró-
mai-körűt 22, Barcsay Károlv, Tisza 
Lajos-körut 32, Buicsu Baraa, Kálvá-
ria-tér 7. 

—oOo— 
— Első segélynyújtás Julius 29-én 

délelőtt 10-től délután 2-ig a következő 
helyen van: Széchenyi Mozi előcsarno-
kában, a Klauzál-téren levő honvédke-
rületi parancsnokságon és a tiszti orvosi 
hivatalban. 

— Part háza válás a szegedi szoeiál-
demekrata párlbau. A Szociáldemo-
krata Párt vasárnap, julius 21)-én avatja 
fel uj pártházáL Az avatási ünnepély 
u Kommunista Párt ünnepségeinek íte-
letein kivül és attól függetlenül tórté-
rnlT-^zmcíiavírasa^ KRKly 
Anna éa Va/ep/i'ny Adnston mond Qn-
neprürszédet. 

— A "Szegedi Ujságlrék és Müvé-
nek Oflheuáuak vezetősége közli, 
bogy iulius 28-án, szombaton délben 
12 órakor választmányi ülést tart a 
városháza 5. számú termében. Kéri a 
rálaszlmányi tagok teljes számban 
•aló megjelenését. 

x A Halit Sz pénteki Ifi-déluláu élő-
idéinek névsora Előadás címe: Az új-
jáépítés eddigi eredményei. Andorka 
Sándor: Alsóváros, Róka-utca 3, ifj. 
Komócsin Mihály: Rókus, Hétvezér-u. 
17, Tóth Róbert: Felsőváros. Timár-
ntca 1?, Hontby Géza: Belváros. Szé-
ehenyi-tér (Zsótér-ház), Darvas Imre: 
Somogyitelep VII. u. 364, Vértes Imre: 
Fodorlelep, Vásárhelyi-sugárut 110, La-
dányi Benedek : Újszeged, Főfasor 45, 
/ndorka Sándor: Lemezgyár. Vendé-
geket sziveseu látunk. 

— Szüléi értekezlet. A sövényházi 
nyaraltatásl akcióban résztvett gyerme-
kek szülei részérc szombaton, 28-án 
déluinn fél 5 órakor szülői értekezletet 
tartunk a Nemzeti Segély Kálvária-u. 
10 sz un alatti székházában. Kérjük a 
szülők szives megjelenését. Nemzeti 
Segély. 

x Térzene. A szegedi 5. honvéd ke-
rületi parancsnokság újonnan alakított 
honvedzenekara kedvezőidőesetén 28-án 
d. u. 6 órakor a Széchenyi-téren bemu-
tatkozó térzenét od, melyre Szeged kö-
zönségét meghívja és elvárja az 5. hon-
véd kerületi parancsnokság. 

— Az egy elemi Igazold bizottság 
njabb határozatai. Az egyetem igazoló 
bizottsága csütörtökön tárgyalta dr. 
Greguss Pál egyetemi tanár ügyét. A bi-

, zoltsáe megfedte a professzort, mert 
• -Örökléstan" cimü könyvében deino-

kraciueltenes eszméket hirdetett. Men-
nihg Gyula ellenőr ügyének tárgyalását 
elhalasztották, Vicsai Lajos főiskolai 
tanárt áthelyezésre Ítélték, mert „F.löbb 
igazságot, aztán békét" cimü könyvé-
ben a háborúra buzdított. Weider 
Jánosáé tanárnőt ugvancsak áthelyez-
ték, mert Szálasira letette az esküt. 
Somogyi János, Kalmár I^josné, Szi-
lágyi Margit és Bujtó Anna diínokokat 

(Szeged, julius 27) Csütörtök dél-
után a tanítók és tanárok szabad 
szakszervezete gyűlésén a városháza 
közgyűlési termében igen Jól felépí-
tett és közvetlen hangú előadást tar-
tott a fasizmusról Pikler György elv-
társ, tanár, főispáni titkár. Bevezető-
jében rámutatott arra, hogy nemcsak 
az ország, de az egész viiág romok-
ban hever, körülbelül 30 mHHé ember 
halt meg, vélt esnnkivá, byemerébká, 

Ez a fasizmust — mondotta 
—, majd áttért a fasizmus részletes, 
tudományos szempontból való meg-
világi tására. 

A szó maga olasz eredetű és ere-
detileg csak a Mussollnl-féle Irány-
zatot jelentette. Egy néven kell azon-
ban neveznünk az olasz fasizmust, a 
német nenv 'tiszocializmust, a spa-
nyol fallang.zmust és a Japán rend-
szert. sőt a IIoi Ihy-rendszerl ls. Rá-
mutalott arra, hogy a fasizmhs szük-
ségszerűen Jött létre a társadalom po-
litikai és gazdasági fejlődése folya-
mán. Az emberi társadatomban fenn-
álló ellenléteknek sorolhatók: 1. El-
lentét áll fenn az uralkodó osztály: a 
tőkések és a munkások: a proletariá-
tus kőzött. 2. Elleniét áll fenn 1917 
óta a kapitalista országok és a szo-
cialista köztársaságok szövetsége kö-
zött. 3. Az egyes kapitalista. Impe-
rialista államok között fennállő ellen-
tétek. 

A továbbiakban részletesen foglal-
kozott a fasizmus keletkezésével, sze-
repével, megállapítva, hogy a fasiz-
mus olyan országokban Jött létre, 
amelyek a nemzetközi viszonyok szem-
pontjából és gazdaságilag kedvezőt-
len helyzetbe kerüllek, továbbá a te-
rületileg megcsonkított országokban, 
vagy általában olyan országokban, 
amelyek — miután az Ipari tormelés 
számára területre volt szükségük — 
terjeszkedni kezdtek. A gazdaságilag 
kcdvczlőlen helyzet folytán ezekben 
az országokban az osztályharc kiélező-
dött és a szervezett inunkástömegek 
elégedetlensége erősödőt!, majd for-
radalmi jelenségek léplek fel. A fa-
•1/aias at uraikadó esztálv végső esz-
köze a pro'eiartálBS forradalmával 
azembra. Mind*? fasisztarendszer 

diktatúrát gyakorol tehát a munkás-
sággal szemben. Nyers erőszakkal el-
fogatja, megsemmisül a munkáspár-
tokat, a szakszervezeteket és bebőr-
tönri vagy legyilkoltatja a vezetőket. 
A fasiszta Államok más népek rová-
sára kívánnak javítani helyzetükön, 
mégpedig fegyveres erővel, háborúval. 
Minden fasizmus ellensége a szocia-
lizmusnak és legfőképpen a szocialista 
köztársaságok szövetségének: a Szsv-
Jelnalőnafc. A fasizmus célja az erő-
szakos hódítás Is. Minden fasiszta-
rendszer ezért előbb-utóbb háborúba 
viszi az országot, mégpedig igazságta-
lan háborúba a szabadságszerető né-
pek ellen. A fastzmns a belső gazda-
sági éleibe való fokozott beavatko-
zást Is jelenti. A fasizmus baloldali, 
szocialista jelszavakkal is dolgozik, 
hazug módon azt hangoztatva, hogy a 
fnsiszlarendszer a dolgozó nép ér-
dekeit szolgálja, ugyanakkor viszont 
a tömegek megvetéséi Jelenti és ki-
zárja a dolgozókai saját ügyelnek In-
tézéséből. Esetleg juttat is valamit 
néha n munkásságnak a fasiszta ál-
lam, do ezt ls saiát elhatározásából 
teszi, amint és amikor ő akarja, nem 
pedig a tömegek kívánsága szerint. 
A fasizmus ezenkívül ál-ncmzeti jel-
szavakat is hangoztat, rendszerint va-
lamiféle revánspolitikát hirdet és gyű-
löletet sz.lt a szomszédos országok és 
a zsidók ellen, hogy ezzel vezesse le 
a tömegek elégedetlenségéi. A fasiszta 
államrendszer Ifjúsági szervezetet lé 
teslt és ebben háborúra készíti elő az 
Ifjnsácot és kaszárnyaszellemhen ne-
vel. Végeredményben a forizmns meg-
tagadása mtuáannak, ami hnntánnm 
és emberi. Hirdeti végül azt Is, hogy 
egy bizonyos népnek Joga van más. 
alacsonyabbrendü népeket kizsákmá-
nyolni. 

A nagy politikai látókörű előadó 
végül feivetetto a kérdést, hogy n 
Horthy-rendszert lehet-e fasizmusnak 
nevezni. Megá'lapltotta, hogy az el-
múlt 25 év politikája nem volt homo-
gén, egységes rendszer. A Horthy-
rendszer megtartott bizonyos demo-
kratikus vonásokat, mint például n 
parlament, azonkívül nem verto szét 
a Szociáldemokrata Pártot, de a mnn-

A két egyesífclt adóból a kerescTT 
adóra 30 százalék, az állami pótadóra 
70 százafék érik. Az u j adókulcsot 
1945 augusztus 1 tői kell alkalmazol. 

Nem számitható az adóalaphoz a 
kereseti és pétadó, ha azt a munka-
adó kollektív szerződés alapján Fizeti 
a munkavállaló helyett. 

Dc nem lehet hozzászámítani « 
munkáltató által a munkavállaló he-
lyett befizetőit újjáépítési közmunka-, 
váltságot sem, ha a munkavállaló 
ennek ellenében megfelelő ingyenesé 
munkát végzett el. 


