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Megalakult Szegeden 
a Szovjet-Magyar 

Művelődési Társaság 
(Szeged, szeptember 27) A Szovjet-

Magvar Művelődési Társaság szerdán 
felelőit 12 órakor Dénes Leó elvlárs, 
polgármester eliiúkléscvcl clŐkészilo 
ölést tarlóit. Az előkészítő ülésen meg-
>.Ienlck mindazok, akik a tavasszal 
megalakult oroszbnrát társaság tagjai 
Toltak. Az előkészítő ülés kimondotta 
t Szovjet-Magyar Művelődési Társaság 
Oegalakulását, majd Vúrós József fel-
olvasta az előkészítő bizottság által ja-
vasolt tisztikar névsorát. A névsort az 
ülés elfogadta és ennek értelmében 
elnök dr. ISartucz Lajos egyetemi tanár 
lett, alelnökök pedig Vörös József elv-
társ és dr. Purjrs: Bcla egyetemi tanár, 
főtitkár Pereg Géza elvtárs, hírlapíró, 
iénztáros Csikós Jenő, ellenőr dr. Er-
délyi Jenőné Lengyel Vilma. Ezenkívül 
kilenctagú választmányt is alakított az 
értekezlet, továbbá kimondotta, hogy 
körülbelül ötven zártkörű tagja is lesz 
jz egyesületnek az alapitótagok közül 
»s ezek a legszélesebh körben megin-
dítják a tagtoborzást. 

A továbbiakban Berey Géza elvlárs 
előicrjcsztetlc az értekezletnek, hogy a 
Szovjet-Magyar Művelődési Társaság 
orosz nyelvtanfolyamot akar indítani 
íz egyetemmel karöltve. Ennek előadó-
jául IVoronkoff Teofil városi orosz tol-
mácsot és Szőke Mihályt, a szegedi 
muzeum vezetőjét kérték fel. 
I A szegedi Szovjet-Magyar Művelődési 
Társaság megalakulásáról azonnal érte-
Bilcttéka budapesti Szovjet-Magyar Mű-
velődési Társaság elnökét, Zilahy Lajost. 

Letartóztatták 
és az ügyészségre kisérték 

Gresz Istvánt 
(Szeged7szepleml)cr 27) A főkapitány 

alasitására a rendőrség politikai osz-
tálya őrizetbe vette Gresz István pap-
rikanagykereskedőt, akinek neve a 
Független Kisgazdapárt szegedi szerve-
zetének botrányával kapcsolatban ke-
rült a lapokba. Amint ismeretes 
Gresz István rendőri felügyelet alatt 
állolt, de nem lartolta he a rendőri 
felügyeletről szóló végliatározatbun 
foglalt rendelkezéseket. Heten-
ként kétszer kellett volna jelentkeznie 
ellenőrzés végeit a politikai rendőrsé-
gen. Ezt nem tette meg, sőt politikai 
szervezkedésben vett részt, gyűléseken 
szónokolt mint a Kisgazdapárt igazgató-
főtilkára szerepelt Cs inas olyan levé-
kenykedést végzett, amitől cl volt tiltva. 
A főkapitányság ezért rendelkezett ugy, 
hogy Crcszt örizetéé vegyék. Gresz 
István kihallgatás* után n rendőrség 
politikai osztályáról átkísérték az 
ügyészségre, aliol megindult ellene a 
bűnvádi eljárás. 

Már 430 ezer m u n h á s 
sztrájkol Amerikában 

(London, szeptember 27) Az angol 
hírszolgálat jelentése szerint az ameri-
kai löincgsztrrtjk még mindig tovább 
terjed. Newvork nyüzsgő éleleal lezer 
Jiflkczelö munkabeszüntetése iniatt csak-
nem téliesen leállt. Az ujabb munkabe-
szüntetések kövelkczlében a sztrájkoló 
munkások száma 430.000-re emelkedett. 

A minisztertanács hozzá-
járult a fizetések ujabb 

50 százalékos emeléséhez 
Budapest, szeptember 27. (Saját tu-

dósítónk telefonjelentése.) Az ideiglenes 
magyar uemzeti kormány Dálnoki Mik-
lós liéla miniszterelnök clnüklésével 
azerdán délután uiiuisztertanácsot tar-
tott. A minisztertanács elé került az 
iparügyi miniszternek a kollektív szer-
ződésben megállapított munkabérek 50 
százalékkal való felemelésére vonatkozó 
javaslata. A kormány a javastathoz 
hozzájárult. 
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Ma, csütörtökön és pénteken 
utoljára a legizgalmasabb film, a 

4 toll 
Ai előadások 3, háromnegyed ft 

é« fel 7 órakar kezdődnek. 

Megnyílt 
a Kommunista Párt panaszirodája 
Ingyenes jogsegély és tanácsadás o dolgozók részére 

(Szeged, szeptember TT) A Magyar 
Kommunista Párt szegedi szervezete 
legutóbbi vezetőségi ülésén elhatározta, 
hogy a Kálvin-tér 6. számú pártház-
ban panaszirodát nyit, illetve a belvá-
rosi szervezet panaszirodáját kibővíti. 
A vezetőség elhatározását nyomban 
tett is követte s Tombácz Imre párt-
titkár elvtárs megaiakitolta a panasz-
iroda szervezetét. 

Csütörtökön délután 5—7 óra között 
és vasárnap délelőtt 10—12 óra között 

a panasziroda jogászai és tisztviselői 
közönség rendelkezésére állanak. 

Mindenki, akinek ügyes-bajos dotga 
van bizalommal fordulhat a Magyar 
Kommunista Párt panaszirodájához. 
Jogászok és tisztviselők mindenkit meg-
hallgatnak, felveszik a tényállást éi 
kommunista gyorsasággal és lelkiismc 
retességgel mindenkinek elintézik az 
ügyét, természetesen teljesen díjmente-
sen. A panasziroda már ma megkezdte 
működését. 

A Détmagyarország fcötben t á r á s á r a 

Rádiót kaptak a beteg hadifoglyok 
(Szeged, szeptember 27) A minap le-

velet hozott szerkesztőségüakbe a posta. 
A levelet a Zoltán-utcai honvéd hadi-
fogolykórház betegei irták a következő-
képpen : 

Tisztelt Szerkesztő Elvtársi 
Mi, volt orosz hadifoglyok, akik a 

a szegedi honvéd hadi fogoly kórház-
ban lábadozunk betegségünkből, ké-
réssel fordulunk Szerkesztő Elvtárs-
hoz. 

Tegye lehetővé nekünk, hogy mind-
nyájunk körében megbecsülésnek és 
közszeretetnek örvendő lapja által 
Illetékes hatósághoz fordulhassunk 
azzal a kérésünkkel, hogy a fasisz-
táktól elkobzott, használható állapot-
ban levő rádiók közül egyet nekünk 
használatra ideadni szíveskedjék. 
Egyetlen szórakozásunk és lelki fel-
üdülésünk lenne a rádió, amely a 
régóta nélkülözött édes otthont is 

pótolná számunkra. Tudjuk, hogy 
Szerkesztő Elvtársnak mindég szivén 
feküdt a hadifoglyok ügye, hisszük 
hogy most is az illetékesek elé jut 
tatja kérésünket. 

P'ogadja ezért előre is hálás kö-
szönetünket. 

Szeged, 19(5 szeptember 27. 
A levelet 82 lábadozó hadifogoly 

irta alá. 
A levelet eljuttattuk Dicz/alassy Fe-

renc rendörvezérőrnagyboz, a rendőr-
ség szegedi főkapitányságának vezető-
jéhez. Diczfalussy főkapitány megértés-
sel olvasta el "a beteg hadifoglyok 
kérelmét és készséggel teljesítette azt, 
dr. Csillag Sándor rendőrőrnagy, a 
rádióügyek intézője pedig nyomban ki-
utalt egy készüléket a hadifogolykór-
báz részére. A jövőben rádiószónál 
gyógyulnak a Zoltán-utcai kórház hadi-
foglyai. 

Választási tudnivalók 
K i n e k van ós kinek nincs választójoga ? 

'4. (1) Nemzetgyűlési választójoga 
van minden magyar állampolgárnak, 
aki huszadik életévéi betöltötte vagy, 
a választói névjegyzék összeállításá-
nak évében belülli és 1945. évi szep-
tember hó 1-én Magyarország 1937. 
évi december, hó 31-1 nalárain belül 
lakolt. Ez utóbbi kellék- alól fc mi-
nisztérium a belügyminiszter. előter-
jesztésére felmentést a d u a t . " * < 

(2) Válaszlójogosultság szempontjá-
ból magyar miaui polgárnak kell te-
kinteni — ellenkező adat híján — nzt 
is, aki Magyarország 1918. évi októ-
ber. hó 31-i területén belül született 
óm Magyarország 1937. évf december 
hó 31-i halárain belül lakik1. ' 

(3) Annak, aki á németek' rügy 
fasiszták ellent harcban fegyVeresen 
résztvett és esf az Országos Nemzeti 
Bizottság at* előterjesztett bizonyíté-
kok alapján igazolja, választójoga vnn 
akkor íj , ha tizennyolcadik életévéi 
belöllültc, vagy a válaszlói névjegy-
zék összeállításának évében betölti. 

5. §. A választójogból ki van zárva: 
1. aki elmebetegség miatt gond-

nokság alatt ált á ezt a törvényszék 
gonlnokság: alá helyező határozata 
tanúsítja, " 4 ** • * ! 

2. aki elmebeteg, még ha nem is 
áll gondnokság alatt s" ezt ideigle-
nes gondnokság alá helyező határo-
zat vagy hatósági orvosi bizoúyitvány 
tanúsítja, ' 

3. aki bűntett vagy nyereségvágy-
ból elkövetett vétsd? miatt bírói na-
tárózat alapján előzetes letartózta-
tásban va£v vizsgálati fogságban v«n. 
vagy szabadságvcsztésbüntclésél tölti, 

4. akit politikai jogai gyakorlatá-
nak felfüggesztésére jogerősen elítél-
lek, az ilélclbcii meghatározott idő 
alall, ki»évé azokat, akiket a 200/ 
1915. H. E. és 285/1915. M. K. sz-
rendeletek alapján rehabilitálni kell, 

5. aki cllcú a népbiróság marasz-
taló ítéletet hozott, vapy, "áki ellen 
a népügyészség vádiratot bocsátott 
ki- - ~ 

6. aki e törvény' hatálybalépésekor 
rendörhatósáei őrizetben* (internálva) 

aki mag^ vagy vele közös ház-
tartásban élő házastársa üzleténél 
vagy . foglalkozásánál fogva' erkölcs-
rendészdti ellenőrzés alatt áll, 

* 

' 8. aki a nagybirtokrendszer meg-
szüntetéséről és a földiriüvesnép fóld-
nŐzjuttalásáról szóló G00/1945. M. E. 
sz.) rendelet 5. §-a "értelmében haza-
árulónak, .háborús vagy népellenes 
bűnösnek 'minősül,' azért, mert a né-
met fasizmus politikai, gazdasági és 
fatonai érdekeit a magyar nép" rová-
sára/támogatta, vágy önkéntes jelent-
kezéssel néniét, fasiszta katonai vágy 
rendfenntartó alakulatba belépett. 
Vagy (valamilyen német katonai vagy 
rendfenntartó alakulatnak a magyar-
ság érdekelt" sértő adatokat szolgál-
tatott, vagy, mint besúgó működött, 
vrigy,, ismét felvette hérnethangzású 
nevét, és ellene a hivatkozott rendelői 
4. g-a álapján e tőrvény hatályba-
léptéig ilyen okból az elkubzási eljá-
rás megindult,. " ' 

9. aki áz 529/19(5. M. E. sz. ren-
delet 3. g-ábífn 'említett egyesület-
ben, pártban vágy szervezetben (1. 
Antibolscvista Ifjnsági Tábor, 2. Ba-
ross - Szövetség, 3. EMSZO, 4, Etcl-
kőzi Szövetség, 5. ' Ébredő Magyarok 
Egyesülele, 0. Hon szere let, ,7. Kékek 
Klubja, 8. Keleti Arcvonal Bajtársi 
Szövetség, 9. Kettős Kereszt*,Vérszö-
vetség, Í0. Le ven le Egyesület , 11. 
Magyar Jövő Szövetség, * 12. Magyar 
Országos .Véderő Egyesület JMOVE), 
13. Magyar Élet Pártja, 14. Mogyor 
Megújulás Pártja, 15. Magyar Orvo-
sok Nemzeti Egyesülete, IG. Magyar 
Nemzeti Szocialista Párt, 17. Magyar 
Tudományos fajvédő Társaság, 18. 
Magyar Ügyvédek Nemzeti Egyesü-
lele, 19. Nemzeti MunkaközponL 20. 
Népakarat Pártja, 21. Nyilaskeresztes 
Párt Hungarista Mozgalom, '22. Or-
szágos Vitézi Szék, 23. Országos Nem-
zetvédelmi Bizottság, 24. Turul Szö-
vetség, 25. Zsikókutató Intézet), vagy 
az 1919. Juniusi Bajtársak Szövet-
ségében, h Társadalmi Egyesületek 
Szövetségében '(TESZ\ a Magyar Ke-
resztény Nemzeti Ligában, "vagy, a 
Magyar-Német'Társaságban tisztséget 

viseli éspédíg a Baross - Szövetség 
ben, Honszeretet és Levente Egy© 
sóletben csak az, aki országos vagj 
megyei vezető tisztséget töltött be, 
3 többi egyesületben az, aki bárral 
íven tisztséget viselt; kivétel az, akii 
az igazolási eljárás során feltétel nél-
kül igazollak, vagy aki tisztéről mé® 
1941. évi junius hó 22. előtt lemon-
dott és ízt kövétően antifasiszta ma-
gatartást tanúsított, 

10. akikre nézvo á 3820/1945 M. E-
sz. rendelet alapján alakult bizottság 
megállapította, hogy a Voiksbnndnak 
vezetője, tagja vagy Támogatója volt 
vagv akiről ennek híján is kétségei 
kizáróan megállapítható, hogy a Volk* 
bunduak, Kulturbundnak vagy Hitler-
Jugcndunk lagja vö-lt, vagy magát nő-
met nemzetiségűnek v'allolta, 

r í . akivel szemóen az idevonatkozó 
rcndelelek afapján megalakított bár-
melyik igazoló bizottság nyugdíjazási, 
vagy állásvesztést kimondó vagy jo-
gosítvány, vagy foglalkozás gyakor-
lásától egy évnél hosszúbb időre el-
tiltó határozatot hozott, 

12. a volt. m. kir. csendőrségnek 
9Z a tagja, aki az 1G90/1945. M. E. 
számit rendelet alapján lefolytatható 
különlegc's" igazolási eljárásnak nem 
vefelte alá magát, vagy h lá vetette 
magát, de nem igazolták, 

4. §. Nemzetgyűlési' képviselővé as 
választható, akinek a választás idő-
pontjában választójoga van, tekintet 
nélkül arra, hogy ar választói név-
jegyzékbe feí "van-e véve". Nem vl-
Iászthalók képviselővé a honvédség 
és a rendőrség tényleges szolgálatot 
teljesítő hivatásos állományú tagjalJ 

Elhárultak az akadályok 
a szegedi egyelem jogi 
karának működése elől 

Dr. Parjviz Béla rektor megcáfolja 
• jogi kar megszüntetéséről elterjedt 

álhireket 

JSzeged, szeptember 27) A szegedi 
egyetem most visszaállított jogi kar© 
professzori garnitúrájának; késedül-
mes kinevezése miatt az elmúlt na-
pokban olyan hirck' terjedlek cl c 
városban, hogy a jogi kar felállításá-
ból nem lesz semmi, illetve a fa-
kultás már. megkezdett szervezéséi 
félocszakilja és megszünteti a küld 
luszminiszlérium. Az ügy lisztázárártf 
dr. Fürjest liéia egyetemi rektor Ba-; 
dapestre utazott.' A rektor csütörtö-
kön tért vissza ^budapesti útjáról ón 
kijelentette a Détmagyarország mun-
katársa előtt, hogy a "jogi karról ter-
jesztett vész hírekből semmi sem ((az 
A már fclálkiloll szegedi jogi har lo-
vát* folytatja működését és a Luk 
lauminlszlrrlajnbaa megígérlek, hogy 
l szervezés rövidesen befejeződik, 

írnnyihen a fakultásra kijelölt pro-
tess'/orok rövidesen elfoglalják helyt-
két és megkezdik működésüket a sze-
gedl .egyetemeit. Ennek végrehajtásé 
egyelőre csak technikai nehézségekbe 
ütközik, remélik azonban, hógy, czele 
is^hnmarosan [elhárulnak az ntbóF 
ó i akkor semmi "akadálya sem jckj» 
a jogi kár működésének. 

— Népbiróság elé kerül dr Kersth 
Ferenc. A IV. számú igazoló bizottság 
most tárgyalta dr. Kersch Ferenc ügy-
véd, a szegedi ügyvédi kamara titká-
rának ügyét. Az igazoló bizottság meg-
állapította, hogy Kersch Ferenc libe-
rális múltja ellenére hü kiszolgálóié 
volt az ügyvédi kamarában a'fasiszta 
rendszernek. Buzgón végrehajtotta a 
zsidótőrvény rendelkezéseit és tiltako-
zott az ellen, hogy a sárga csillagot 
viselő ügyvédek közreműködhessenek 
bírósági tárgyalásokon. Az igazoló bi-
zottság ezért Kersch Ferencet az ügy-
védi hivatás gyakorlásától felfüggesz-
tette és ügyét áttette a népügyészség-
bez a népbiróságon való tárgvaláW 
végett. 

x Istentisztelet a zsinagógában. A 
sátoros ünnepi istentisztelet, hajsánő 
rabbó pénteken reggel háromnegyed 
7 órakor, pénteken és szombaton este 
G órakor, szpmbatou cs vasárnap dél-
előtt 10 órakor. Halottak emlékezetet 
szombaton délelőtt fél 11 órakor. 


