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— Bérmálás a fogadalmi székes-

egyházban. Hamvas Endre megyéspüs-
pök pünkösdkor szolgáltatja ki a bér-
málás szentségét a város ifjúságának. 
A bérmálás a jelentkezők számának 
megfelelően csak pünkösd első napján 
lesz és reggel 8 órakor csendes főpapi 
misével kezdődik. A mise közben 
először az asszonyok és leányok, utána 
pedig a férfiak és férfiifjuság bérmál-
iozik. A jelentkezések már lezárultak. 
A bérinálási előkészítő oktatás pénte-
ken délután 4 órakor lesz a fogadalmi 
lempiomban. 

x áíagyar k < > — i P á r l sze-
gedi szervezete május 2ütan, pünkösd 
vasárnapján fél 10 órai kezdettel a 
Belvárosi Moziban matinét rendez. Mű-
sor: 1. Internacionálé. Énekli a mun-
kásdaiárda. Vezényel: Markó Leó. 2. 
Onnepi beszéd. 3. Vers a kuruc kor-
ból: Te vagv a legény, Tyukodi paj-
tás. Petőfi Sándor: liíit nem beszél 
sz a német. Szavalja: Sarlai Imre. 
'4. Debussy: Clair de lune. Chopin: 
Forradalmi etüd. Zongorán előadja: 
Rauchwerger Lívia. 5. Ady Endre: 
Proletár fiu verse. József Attila: Vá-
kos peremén. Szavalja: Hotty Éva. 6. 
Ady Endre: Magyar jakobinus dala. 
Jttiy Endre: Grófi szérűn. Szavalja: 
Par i os Géza. Szünet. 1. Weiner Leó: 
Divertimento. Előadja a Bálinl-Markó 
Vonósnégyes. 2. Petőfi Sándor: Fel-
lámadotl a tenger. Ady Endre: Csilla-
gé'; csillaga. Ady Endre: Áldassál em-
beri verejték. Szavalja: Czézey Margit 
b . ajkovszkij: Canzonelta. Hubai: 
Zepidr. Hegedűn előadja: Bálint De-
fcsó. 4. Ady Endre: Delibáb üzenete. 
'Adv Endre: Hadak utján. Petőfi Sán-
Bc : Kutyák és Farkasok dala. Sza-
va ja: l .ehotav Árpád. 5. Szózat. Énekli 
|t imiukűsdafárda. Vezényel: Markó 
Leó. Jegyek 2, 3, 5 pengős árban a 
Kommunista Párt székhazában, Kál-
yin-lér 6. szám alatt elővételben és 
>z előadás megkezdése előtt egy órá-
val a helyszínen kaphatók. 

\ A .nagyúr Demokratikus Nők dél-
fcerü'eti szervezete Vörösmarty-utea 5. 
Iiáni alá helyezte irodáját. Irodai 
6r;'.k S —12-ig és 2--4-ig. 

x S/oriáhlemokrata Ifjúsági Motga-
raia al.sófoku szemináriumot rendez. 
Az előadás 17-én csütörtökön délután 
5 órakor kezdődik Csekonics-u. 4. sz. 
•Iáit, melyre elvtársaink minél nagyobb 
tzámbau való részvételét kérjük. 

x E kiivő. Kurucz Irénke és dr. 
Sós József május 20. napján déli 
il órakor tartják esküvőjüket a sze-

di kálvintéri református templom-SH 

NEMZETI SEGELY-HET 
SZEGEDEN 

A Nemzeti Segély Szegeden májusi 
20-tól 27 ig Nemzeti Segély-hetei ren- | 
dez. A nagyarányú akciónak kettős 
célja van: anyagi eredményeketakar-
nak és népszerűsíteni akarják a szer-
vezet társadalmi munkáját. 

A Nemzeti Segély ujabb nagy fel-
adatokat akar megvalósítani. A jövő 
hónap elején megkezdődik a Nemzeti 
Segély gyermeknyaraltatási akciója. A 
nyár folyamán 1000 arra rászoruló 
szegedi és szegedkörnyéki gvermeket 
nyaraitalnak a sövényházi Pallavicini-, 
kastélyban. Megkezd'ték a hadbavo-1 
nultak családjainak segélyezését Is.; 
Nyilvános, ingyenes gyermekambulan-
ciát állítanak fel központi székházuk-' 
ban. Ezek a feladatok súlyos meg- ; 
terhelést jelentenek a Nemzeti Se- j 
gély számára. Biztosra veszik, hogy; 
a szegedi közönség sokszor kipróbált] 
áldozatkészsége a Nemzeti Segély-hét j 
alkalmával is segítségükre siet. 

Nem kevésbé fontos célja a Nem-

zeti Segély-hétnek a Nemzeti Segély 
alapeszméjét, a népi szolidarifás gon-
dolatát népszerűsíteni. A célok, ami-
ket a Nemzeti Segély most tűzött 
ki maga elé , azokkal együtt, amelyek-
nek megoldásán már eddig is dolgo-
zott, a népi szolidaritás gondolatának 
gyakorlati megvalósítása. A Nemzeti 
Segély munkája nem egyszerűen a 
sző megszokott értelmében ember-
baráti, jótékony tevékenység, hanem 
annál jóval több: egy önmagára esz-
mél! nemzet igyekezete, hogy segít-
sen önmagán, felépítse otthonát és 
küzdjön azok ellen, akik a rombo-
lást okozták és az építést akadályoz-
zák: a reakciósok és fasiszták, a 
Horthy—Száfasi-rendszcr bujkáló ügy-
nökei" ellen. A Nemzeti Segély-hé/ 
egyik legfontosabb célja az, hogy Sze-
ged népe felismerje a Nemzeti Se-

félyben a fiatal demokrácia harcos, 
pitő szervezetét. 
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lnerisáifálí Veres Efemer egyetemi tanári 
és Zsiítay Imrét, a lolyammimlikí fify^al 

vezeúiét, mert nem szolgáltatták üe 
íasiszta szellemű ícinyvelfiet 

(Szeged, május 17) A szegedi főka-
pitányság politikai osztálya internálja 
dr. Veres Elemér egyetemi tanárt, az 
ismert orvosprofesszort és Zsiday Imre 
miniszteri osztálytanácsost, a szegedi 
folyammérnöki hivatal vezetőjét. Veres 
Elemér és Zsiday Imre lakásán ház-
kutatást tartottak, ennek során fasiszta 
szellemű és demokrata ellenes könyve-
ket találtak könyvtárukban, amelyeket 
be kellett volua szolgáltatniok. Mivel 
ezt nem tették, ezért kerül sor inter-
nálásukra. Veres internálására népbiró-
sági ügyének letárgyalása után kerül sor. 

Amint emlékezetes, nemrégen főka" 
pitányi rendelet jelent meg a fasiszta 
irástermékek kötelező beszolgáltatásá-
ról. A rendeletet a Délmagyarország is 
közölte. A közönség jelek szerint nem 
vette elég komolyan a rendelkezést, 
pedig mint ez a két internálás is mu-
tatja, a hatóság nagy fontosságot tu-
lajdonit annak, hogy a fasiszta métely 
a betű országából is ki legyen irtva. 

Nyomatékosan felhívunk tehát min-
denkit, hogy a birtokában levő jobbol-

Idali sajtótermékeket szolgáltassa be. 
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— Gesztessy Jeuö ax IPOK minisz-
teri biztosa. Budapestről jelentik: Az 
iparügyi miniszter Gesztessy Jenőt az 
Ipartestületek Országos Központja élére 
miniszteri biztosul kirendelte. Mellette 
az öt demokratikus párt kiküldötteiből 
szaktanács működik. (MTI) 

— Rendelet a szeszegyedáruságról 
és a szeszipar müködéséröl . Buda-
pestről jelentik: Megjelent a oénzügy-
miniszter rendelete a szeszegyedáru-
ságról, illetve a szeszipar működésé-
nek biztosításáról. A rendelet kimondja, 
hogy az országban termelt, illetve kül-
földrőt behozott minden szesz felett 
kizárólag a szeszegyedárnsitási igaz-
gatóság rendelkezik. Akiknek birtoká-
ban a rendelet életbelépésének napján 
reggel 8 órakor bármilyen minőségű 100 
hektolitert meghaladó szcszmennviség 
van, kötelesek erről 5 napon belül az 
illetékes pénzügyi hatóságnál irásos 
jeleniést tenni. A rendelet a megvál-
tási árat is megállapítja. Egyébként a 
pénzügyminiszteri rendelettel egyide-
jűleg Budapest polgármestere elren-
delte a főváros területén a szesztila-
lom teljes megszüntetését. 

— Felfüggesztették Vér Tibor ál-
lamtitkárt. Az iparügyi miniszter ren-
delkezése alapján az iparügyi minisz-
térium kebelében az igazoló eljárás 
lefolytatásáig 102 tisztviselőt függesz-
tettek fel a menekülések, illetve múlt-
beli magatartásuk miatt azonnali 
hatállyal. A felfüggesztettek között 
szerepel dr. Vér Tibor államtitkár. 

s z s m l Varas - Szmiiaz 
Igazgató: Dr. Baranvi János. 

Vagyonadó és demokrácia 

x .'hullsz ujszegedi tagozata május 
20-án,. pünkösdvasárnap délután 6 órai 
kezdettel műsoros délutánt rendez, 
melyre szeretettel hiv és vár a vezető-
ié::.'Reggelig tánc. 

x T.mc a Hungária bállermében! 
Szombat, vasárnap és hétfőn délután 
Hú! , Tánckurzusra beiratkozás kezdők 
és hid -Vi Kik. Pillich Olga oki. tánct. 

x Orva ;i hir. Dr. Boga Dezső or-
vos r e . u i e é s é t Szeníháromság-uica 
'4/a., földszint ajtó 0. alatt meg-
kezdte. Rendelés délelőtt 8—10, dél-
alán 3—5-ig. 

x Köszönetnyilvánítás. Mindazon ro-
konoknak, ismerősöknek, a tüzoltótes-
íületnek, akik drága jó feleségem Per-
lési Vencelné, sz. Demeter Rozália te-
metésén virág és koszoruadotnányaik-
xal fájdalmunkat enyhíteni igyekeztek, 
ezúton mondunk hálás köszönetet. Gyá-
xzoló család. 

— nta József és fia ifj. Sánta 
József kereskedősegéd Szombathelyen 
váratlanul elhalálozott Lelki üdvükért 
a szentmise áldozat május 21-én dél-
előtt 8 órakor lesz az alsóvárosi 
templomban, özv. Sánta Józsefné és 
lcánva Ilonka. 

A 28 J 1945. M. E. sz. rendelet sze-
rint: akiknek jövedelmük 1933-tól 
1943-ig terjedő években évi 48 Oüü pen-
gőnél több volt, az évi 43.000 pengőt 
meghaladott jövedelemtöbbletek után 
10 évre visszamenőleg jövedelem-
dézsinát tartoznak fizetni éspedig az 
évi jövedelem azon része után, amely 
48 ezertől 72 ezer pengőig terjed 25, 
72 ezertől 96 ezer pengőig terjed 30, 
96 ezertől 120 ezer pengőig terjed 35, 
stb. és végül 249.000 pengőn felül 80 
százalékot. 

Kimondja a rendelet azt is, hogy 
mindazok, akiknek a vagyona 1943 évi 
december 31-én lényegesen nagyobb 
volt, mint 1932 december 31-én, azok 
a vagyonszaporulat után vagyondézs-
mát tartoznak fizetni, amely vagyon-
dézsma kulcsa 100 ezer pengőn alul 25, 
190 ezer pengőtől 200 ezerig 40, 200 ezer 
pengőtől 400 ezerig 50, 400 ezer pengőn 
felül 60 százalék. 

Ez idáig rendben van. A rendelet, 
ugy gondoljuk, megfelel a népi demo-
krácia elveinek. Nem felel meg azon-
ban a népi demokrácia elveinek az, 
liogy ezt a rendeletet ez év február 
16-án adta ki a miniszterelnök s mind 
a mai napig, tehát május 16-ig a ren-
deletet nemcsak hogy nem hajtották 
végre, de a végrehajtásnak még az elő-
készületéhez sem fogtak hozzá. Miért? 
Ki felelős ezért? A rendeletet a m l 
niszterelnők adta ki. Természetes, hogy 
nem ő hajtja végre. Nem az ő dolga 
Talán nem dolga a pénzügyminiszter-
nek sem, hiszen arra valók az adóhi-
vatalok vagy pánzügyigazgatóságok. A 
pénzügy igazgatóság szerint viszont 
előbb a pénzügyminiszternek kell vég-
rehajtási utasítást adni, stb. Egyszó-
val mindenki másra tolja a felelőssé-
get. 

Csak konlrasztképen említjük: van 
a magyar demokratikus kormánynak 

egy másik rendelete, a 600/1915. ME sz. 
rendelet, amely a nagybirtokrendszer 
megszüntetéséről és a földműves nép 
földhözjuttatásáról intézkedik. A ren-
deletet március 15-én adta ki a minisz-
terelnök. A földmüvelésügyi miniszter 
a rendelet végrehajtását a Földigénylő 
Bizottságon keresztül a magyar népre 
bizta. Ismételjük: március 15-én jelent 
meg a. rendelet és április végén Ma-
gyarország földje már fel is volt osztva, 
azok kezébe került, akik azt megmű-
velik. 

önkéntelenül felmerül a kérdés : mit 
akar a pénzügyminiszter? Azt akarja 
talán, arra vár talán, hogy az „arány-
talan jövedelmek és va^yonszapornla-
tok dézsmújáröl" szóló rendeletet el-
felejtsék ? Ki, vagy kik azok, akik a 
demokratikus magyar kormány rende-
letének végrehajtását szabotálják? 

Műsor: 
csütörtök, péntek, Radnóthy Éva é» 
Lehotay Árpád felléptével 

C y r a n o de B e r g e r a c 
romantikus szinrnü 5 felvonásban. 
Jegyelővétel 9-től fél l-ig, délután 3-tól 

Az előadások 6 órakor kezdődnek. 
Pünkösdvasárnap és hétfőn délelőtt 

11 órakor. Jó gyerekek pünkösdi aján-
déka. Margit néni és gyerekei előadá-
sában : 

H a m u p i p ő k e 
Féláru jegyek a Városi Szinház pénz-

táránál. 

R z o i u a s ó i r j a 
V a s á r n a p i v i l l a m o s j á r a t o t 

a t e m e t ő b e 
Mélyen tisztelt Főszerkesztő ur i 
Szíveskedjék az alanti soraimnak 

helyet adni. Fel':érjük a villamos tár-
saság üzemi tanácsát legyen rajta, 
hogy vasárnaponként a temető vona-
lon legalább két vili mos kocsi járjon. 
Mi, munkásemberek drága fuvarköltsé-
get nem tudunk fizetni, viszont vasár-
naponkint szeretnénk a temetőt felke-
resni, mert ha gyalogolunk, nem tud-
juk pótolni cipőtalpunkat. 

Előre is köszönve 
Több munkás. 

Gva'Tju.Vuő női keresek. Gyap-
júidnál é lelemért elcserélhető, 
esetleg pénzért . Szntymnzi-u. 6. 

bZEtl II L N I i 91 Ü Z i 
Ma a premierben és a következő 

napokon bemutatjuk a legszebb 
filmek sorozatából 

INTERMEZZO 
Egv nagy szerelem története. A S e l z - $ 
nik gyár exclusiv filmje. Főszereplők: tó 
Ingrid Bcrgmann és LosVe Ho*.varri [" 
Eloadíso.i Kezdete: le. 3, m-y.d 5 ti sorakor. 
Jegyelővétel: d. t 11-12 óráig és az előadás I 

kezdete előtt fel órával. ' 

| l íi E L V A ü O S I M O Z i 5 f 

; j Ma premier és a következő napokon % 

k o 5i z ö m ü z i 

Kamara Szinház: 
17-én G. B. Shaw: Ördög cimborája 

„A" bérletben. 
18-án G. B. Shaw: Ördög cimborája 

„B" bérletben. 
Az esti előadások fél 7 órakor kez-

dődnek. 
Jegyek elővételben a Délmagyaror-

szág kiadóhivatalában kaphatók! 

Vigszinpad műsora: 
Minden este 6 órakor, pünkösdvasár-

nap és pünkösdhétfőn 3 órakor is 
„ S z e r e l e m ó h . . . ! " 

Jegyek 8 napra előreválthatólc a Vig-
szinpad pénztáránál délelőtt fél 19- tői 

fél l-ig és délután 4-től. 

M C S E V O 
orosz tárgyú drámai játék. 

Főszereplő: Ivan Mosjoakiae. 

I E'őadások kezdete: léi 3, r.egyed í és Oo'akor. 
Jegyuijvétel: d. e. 11 —12 őrsig cs az előadás 

kezdete előtt fél órával. 

'át Ma premier és a következő napokon 
9 az angol filmgyártás nagy alkotása 

Csodálatos ember 
I II.G.Wels fantasztikus regénye filmen 

Főszereplők: 
! Ralnh Richartison, Joan Garéhicr 
I Előadásait kezdete; fél 3, negyed 5 és 6 ó rakor . 
I icgyelóvefe l : d e. 1 1 - 1 2 ó r á i g é t az előadas 
1 kezdése előtt fél órával . 

Az S z T K b e o l v a d t az M T E b a 
A Szegedi MTE elhatározta az 

SzTK beolvasztását. 
Wultner Mihály az SzMTE képvise-

letében kifejtette az egyesület állás-
pontját. Az MTE születésétől kezdve 
demokratikus egyesület. Ebben az 
egyesületben nem a vezetők döntik el 
a szakosztály ügyes-bajos dolgait, ha-
nem a szakosztály maga határoz min-
den felett, maga tárgyalja a saját prob-
lémáit és ezáltal önállóságra nevelődik. 
Hogy mit jelent egy egyesülelben a 
demokrácia, azt csak az tudja értékelni, 
aki benne él. 

Jávorka István az SzTK vezetősége 
nevében néhány keresetlen, de annál 
megszívlelendőbb szóval önzetlen mun-
kára hivta föl a sportolókat. Itt tulaj 
donképpen két munkásegyesület össze-
olvadásáról van szó, a sportolók az 
MTE-ben megkapják azt a sportolási 
lehetős'éget, esetleg többet, mint a volt 
egyesületben. Ezek után ugy a vezető-
ség, mint a sportolók tudomásul vették 
az egybeolvadást, amit a junius 3-án 
tárta udó közgyűlés fog megerősíteni. 

Ezzel a tabelláról lekerül a Baross" 
SzTK neve és helyébe léD az MTE. 


