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H I R E K 

NAPIREND 
Junius 6.' 

Nemzeti Szii/ház: 7-kor; Válás utáa. 
(Akciós előadás). 

Széchenyi Filmszínház: 4, háromne-
gyed 6 és fél 8-sor: Kiséftetek ház*. 

Korzó Mozi: 4, háromnegyed 6, fél 8 
órakor: Éjjeli zrae. 

Belvárosi Mozi: 4, háromnegyed 6 és 
fé! 8 órakor: Bijoa. 

Somogyi-könyvtár nyitva 9-töl este 7 

óráig. 

Egyetemi könyvtár nyitva 9-től délután 

4 óráig. 
Muzeum zárva. 

SZOLGÁLATOS GYÓGYSZERTÁRAK: 

Leinzinger Pál Horváth Mihály-uíca 
9, telefon 2-23, Leskó Vilmos Újszeged, 
Vedres-u'.ca, Pósa Balázs Kálvária-utca 
17 Salgó Péter bérlő: Halász Klára Má-
tyás-tár 4. Selmeczi Béla Somogyitelep 
IX. utca 489. 

- Ax ndópeagt junias 6-áa 

405 000 pengő. 

— Időjárásjeientés. Várható időjá-
rás csütörtök estig: Ma gyenge szék 
kevés felhő, száraz idő, mérsékelt 
nappali felmelegedés, hűvös éjjel, hol-
nap délnyugati szél, felhösebb uio, 
démtán ismét lehet átvonuló eso. a 
hőmérséklet - emelkedik. 

— Dalol a proletár. A Szegedi Al-
talános Munkás Dalegylet vezetőtíege 
örömmel számol be arról a minden-
ünnen megnyilvánuló szeretetről e3 
elismerésről, amellyel eddigi munká-
juk során találkoztak városszerte. A 
Munkás Dalegyletnek valóban sike-
rűit azethlnteni a dai szeretteiét a 
munkásság között és fáradságos mun-
kájuk igen szép eredményre vezetett. 
Nemcsak a pártoló, de a ténylegesen 
működő tagok száma is szépen meg-
szaporodott az utóbbi időben és ez 
jórészt az eddigi szépen sikerült elő-
adásoknak köszönhető. A Dalegylet 
vezetősége tavaszi munkája végén 
hátas köszönetét fejezi ki Szeged tár-
sadalmának, hogy nemcsak érdeklődé-
sükkel, de anyagi támogatásukkal is 
további munkára serkentettél, a Dai-
egy'et tagjait. A dalárda művészeti 
vezetősége nem pihen a nyáron sem 
és gazdag műsort dolgozott márts 
ki. Az Altalános Munkás Dalegylet 
minden kedden és pénteken délután 
6—8 óráig tartja próbáit a szakszer-
vezeti székház II. emeleti 5-ös "Szobá-
jában. Itt ujabb tagokat is szívesen 
felvesznek. 

— Névváltoztatás. Dr. Nussbaum 
Sándor gyermekorvos családi nevét 
belügyminiszteri engedéllyel Nárai-ra 
változtatta. » 

— A szökött katona. Babarcz' 
György 23 éves balassagyarmati lakos 
katonai szolgálatból Balassagyarmat-
ról megszökött és Szegedre jött. A 
katonaságtói kéttagú járőrt küldtek 
utána és sikerült is megtalálniuk 
Kecskéstelepen egy lakodalomban. A 
lakodalmas nép azonban addig etette-
itatta a járőröket, mig Babarczi is-
mét megszökött. A szegedi rendőrség 
nyomozóinak kedden sikerült elfog-
niok a belvárosi temető tájékán. El-
járást indítanak ellene. 

— E'tünt egy özvegyasszony. Lö-
rincz Julianna Fodor-utca 35. szám 
altti lakos jelentette a rendörségen, 
hogy édesanyja özv. Lörincz András-
né 52 éves takarítónő hétfőn reggel 
lakásukról elment és azóta nem tért 
haza. Lőrinczné alacsony, sovány, 
kékszemű, barna őszeshaju asszony, 
sötétkék selyem ruhát, fekete félci-
pőt és fekete pettyes kendőt viselt 
A rendőrség nyomozást indított. 

x Pünkösdi bál az ipartestületben 
szombaton este 8 órától reggelig. 

A falu és város találkozója lesz 
az MKP pünkösdi falulátogafása 

(Szeged, junius 4) Jelentettük már, 
hogy az MKP szegedi szervezete pün-
kösd két napján falusi körútra indul-
nak. A szegedi szervezetek ex alka-
lommal nem csak ismerkedni akarnak 
a faluval, de egyúttal bemutatják a 
falunak a városi szervezetek kultur-
munkáját. A legtöbb faluba a kultur. 
gárdák is kiutaznak, hogy válogatott 
műsorszámaikkal gyakorlati útmuta-
tást adjanak a helyes kulturmunkára. 

Nincs falu, melynek ne volnának 
olyan problémái, melyeket csak a vá-
ros segítségévei lehet megoldani. Az 
MKP tagjainak és vezetőinek pün-
kösdi agitációs körútja a legjobb al-

katom, hogy ezeket a kérdéseket meg-
beszéljék. Amikor Nagyszeged kér-
dése még megoldásra vár, feltétlenül 
nagy értéket jelent ez az agitációs 
nap, mert igy a legapróbb részietek is 
megvitatásra kerülhetnek és tökéle-
tes munkát lehet végezni. 

A szegedi agitációs nap is haladást, 
a demokrácia fejlődését hozta, a fa-
lusi agitáció ilyen vonalon értékben 
még többet hozhat. Már eddig is igen 
sok falusi szervezet bejelentette, hogy 
örömmel várja a város kiküldötteit 
és sok mondani, valamint kérdezni 
valója lesz. 

Tudatos politikai szemléletre van szükség 
a népbirósági ügyek tárgyalásánál 

Dr. Pártos Imre népügyéez e lőadása a pol i t ika i igazság-
szolgá l tatásró l 

(Szeged, junius 5.) Szerdán délután 
a törvényszék épületében nagyszámú 
hallgatóság előtt igen érdekes előadást 
tartott „Politikai igazságszolgáltatás" 
címen dr. Pártos Imre nép ügyész. Beve-
zetőjében az igazságszoligiáütaités tulaj-
donképpeni célját, az államközösség 
érdekeinek őszinte szolgálatában hatá-
rozta meg. Rávilágított ezután arra, 
hogy ez a tétel különösen érvényes a 
politikai bűncselekményekre, mert' itt 
maga a sértett fél is már a közösség, 
maga az állam. Ezért a politikai ügyek-
ben való bíráskodás helyes gyakorlásá-
hoz az ösztönös igazságérzet nem min-
dig elégséges, hanem múlhatatlanul 
szükséges a politikai felkészültség és 
politikai ismeret is. Ehhez azonban 
szükséges, hogy a biró tökéletesen át-
érezze, hogy amit ítéletével meg kell 

védenie, az állami érdek, helyes és jo-
gos, 

A továbbiakban kifejtette dr. Pártos 
népügyész, hogy a politikai tájékozott-
ságra szükség van azért is, hogy a> vád-
lotthoz, és tanukhoz megfelelő kérdé-
seket tudjon az ítélkező fotóztak Nagy 
tetszéssel kisért előadása' befejező ré-
szében a demokratikus államrend és a 
köztársaság büntetőjogi védelméről 
szóló törvénnyel foglalkozott. Rámuta-
tott arra, hogy ez a törvény évszázados 
harcok eredménye és mindenkinek, aki-
nek szönt az emberi szabadság, őrköd-
nie kell, hogy a mér megtett uton csak 
előrehaladás következzék be. 

Dr. Pártos Imre népügyész előadá-
sát a nagyszámú hallgatóság hosszú 
tapssal köszönte meg, majd értékes vita 
következett. 

Tájékoztat© 
a kereseti, jövedelem-, társulati és forgalmi adó 

befizetéséről 

K O R Z Ó M O Z I Te&on 

Ma indul a nagy magyar zenés vígjá-

ték műsorunk! 

Sárdy János, Kelemen Éva 
Qozmány, Bilicsy és Pelhes együttes 

főszereplésével 

Éjjeli zene 
Előadások kezdete: 4, »/*6 és fél 8-kor 

EMrttell péartar dtleHHt 11-12. 
PémtárnyHái d.u. az előadások előtt fél őrával 

A junius i-én életbeléptetett uj adó-
fizetési rendszerről tájékoztatjuk ol-
vasóközönségünket: 

A kereseti- é® jövedelímadő terén 
junius 1-tői kezdve az a változás, 
hogy ezután minden nap a napi 
nyersbevéts It át keli számitani a min-
dennapi jelzőszámmal való osztással 
adópengőrc és ezután a szakmai 
arányszám alkalmazásával, ha pedig 
Hyen nincs, az általános 3 százalékos 
(pótlékaival együtt 3.24 százalékos) 
arányszám alkalmazásával ki kell szá-
mitani napról-napra adópengőben a 
fizetendő kereseti adót és a jövede-
lemadót. A napról-napra kiszámított 
kereseti és jövedelemadó befizetésére 
a továbbiakban félhavonként kerül 
sor, tehát junius havában, junius 
l—15 napjaira a befizetést a városi 
adóhivatalnál junius 16—20 között 
keh teljesíteni, mégpedig adójegyek-
ben, az 50.000 pengőn alul vagy fe-
lül levő törtmennyiségeket pedig 
adópengö illetékbélyegben. Junius má-
sodik felében az adóbefizetés julius 
1—5 között eszköziedő. 

Az adójegy a városi adóhivatalnál 
átadandó a befizetés alkalmával, 
az illetékbélyegeket pedig egy leg-
alább 8-ad iv nagyságú papírlapra 
fei keh ragasztani, erre rá keli írni 
az adófizető nevét, foglalkozását, lak-
elmét és a befizetés napját. A bélye-
gek alsó mezejére a befizetés nap-
jának dátumát kelt odaírni. 

A kamara készíttet bejelentési űr-
lapot. Mihelyt a nyomda elkészül ez-
zel. értesíteni fogja az adózókat ar-
ról, hogy ezek megvásárolhatók. 

A társuiait adóaianyoKna« ugyan-
úgy keli eljárni, mint a kereseti adó-
alanyoknak. 

A forgalmi adónál az adózó adó-
köteles nyersbevételét naponta az ái-
taia kötelezően vezetett pénztári 
könyvben köteles adőpengőre átszá-
mítani. A pénztárkönyv napi zárlatá-
nál az átszámításnál alkalmazott jel-
zőszámot s az adőpengőben kiszámí-
tott nyersbevételnek adópengőbe át-
számított összege után adópengőben 
járó adókat két részletben kelt megfi-
terjedő időre junius 16 napjától 20-ig 
zetni. mégpedig junius l - i s napjáig 

junius második felében eléri bevétet 
után járó adó julius 1—5 között lesz 
esedékes. 

Ezek az adók szintén csak adóje-
gyekben, illetve adópengő illetékbélye-
gekben fizethetők. Junius 15-ig az el-
múlt időről esedékes 'hátralékokat fi-
zetik ki, junius 5-től' kezdve azonban 
a befizetés már kizárólag adójegyekben 
teljesíthető. 

Junius hónapról az adózó julius 
15-ig bevallást köteles adni. 

A bevallási nyomtatvány ujrendsze-
rü. A forgalmi adóhivatal felvilágosí-
tást ad arról, hogy a bevallási, nyom-
tatványt hogyan kell kiállitaíii. A má-
jusra sima peng őb en megállapított adó-
közösségi átalány junius 1-én érvényes 
160.000 jelzőszámmal számithaitják át 
adőpengőre és az igy nyert összeget ju-
nius 15-ig fizethetik be adójegyben. A 
lakásaidé befizetése terén a pénzügymi-
niszter megengedte, hogy a lakásbérlők 
a háztulajdonoshoz adójegyben, illetve 
túlnyomó esetben adópengö értékű bé-
?yegben junius 12-ig tegyenek eleget 
fizetési kötelezettségüknek, a háztulaj-
donosok a Lakásbérlőik részéről hozzá-
juk történő fizetéseket pedig junius 
15-ig fizethetik be. 

— Küenc hónapra íteitetc » yonas-
fcunű egyik alapítóját. A népbiróság 
Csaba-tanácsa szerdán tárgyalta a 
népellenes btinnet vádolt Klier Antal 
német anyanyelvű szegedi lakos 
ügyét. Küer 1942-ben önként belépett 
a Volksbundba és annak egyik ala-
pító tagja volt. A vádlott beismerő 
vallomása és a perbeszédek elhang-
zása után a népbiróság 9 hónápi bör-
tönbüntetésre, politikai jogainak 3 
évre való elvonására és vagyonel-
kobzásra itéite a vádlottat. A nép-
ügyész és a védő fellebbezett, igy az 
iratokat megküldik a NOT-hoz. Á vé-
dő szabadlábrahelyezése iránti kérel-
mének a népbiróság Küer betegsé-
gére és aggkorára való tekintetűéi 
helyt adott. 

— Nem »enet posta csenne* fizetni * 
vízdíjat. Illetékes helyről közlik az 
adófizető közönséggel, hogy a szemét-
fuvarozási dijat, vizdijat " és a köz-
munkaváitságot ezentui nem posfa-
csekkei, hanem készpénzben kelt fi-
zetni. Ezt az intézkedést az adópengő 
rohamos emelkedése tette szükségessé 

Dohányjegy 

a Csil laglakóknak? 
Az ókori népek történelméből isme-

retesek azok az isten ábrázol ások. 

amelyeken a több-kevesebb tisztelet-

nek örvendő istenek ax egyik ke-

zükkei az aiándékot osztanak, a má-

sikkai pedig zordonan igyekeznek le-

sújtani. Ez a kén nanjainkban Szege-

den is megismétlődött. Megirtuk, 

hogy a szegedi »istenek* a kisembe-

rek maiarait icvekeztek zordabbik ke-

zükkei elszedni, most azonban beszá-

molhatunk ajándékot osztogató kezük 

tuizácairői — persze mások rovására. 

A közellátási hivatalban ugyanis 

oivan szélesen értelmezik a demokrá-

ciát, hogv még a CslüagbOrtön lakói-

rak nevére is hajlandók dohányjegy-* 

kiállítani, holott valószínűen nem sé-

táinak ki onnan a rabok jegviik be-

váltására, tehát igv csak a feketeniac 

forgalma növekedik meg. Arról talán 

nem is ke't külön szólnunk, hogv a 

Csillagba ma már nem a demokrácia 

védelmében kerülnek az emberek, 

mint a nemzetvédelmi keresztek korá-

ban történt. Erre elsősorban dr. Pálfy 

György főispán, közellátási kormftny-

biztos figyelmét hívjuk fel. mint aki-

nek felügyelete alá tartóznak a köz-

ellátási ügyek. 

Ha illetékesek kételkednének: bizo-

nyítani is tudunk. Könnyen utána le-

het ugvanis nézni annak, hogy pél-

dául kinek a nevére állították ki a 

2665 ÜT. számú dohányjegyet. Rövid 

vizsgálat megálianithatja, hogv a sze-

gedi Sándor-utcának a Csillagbörtön-

ben 7 hónapja idő egyik lakója kapta. 

Egyelőre csak ennyit erről! Remél-

jük ezeket a visszaélésieket odaifiő 

emberek minél előbb megszüntetik é" 

a szegedi mitológiai alakok valóban a 

demokrácia mindig igazságos szol-

gaivá válnak. 

— Halálraítélté* Görgey Vince*. A 
budapesti népbiróság szerdán hirde-
tett ítéletet a fasiszta idők .gyik tog-
hirhedtebb rádió- és saitóuszitójo: 
Görgey Vince ügyében. Félórás ta-
nácskozás után háromrendbeli hábo-
rús és négyrendbeli néDPlienes bűn-
tett miatt golyóáltali halálta ítélték 
Fellebbezés miatt az ügy a NOT elé 
kerül. i í H , "*ir'WHn 

— JzasairatoK igénybevétel® a 
tiyérgahona szállítására. A Gazdasági 
Főtanács legutóbbi rendelete értelmé-
ben a kenvérgabona. kukorica és 
ezek őrleményei és olajosmagvak 
szállítása érdekében a mezőgazdaság 
körében foglalkoztatott igásállatokat 
és jármüveket, ha azok mezőgazda-
sági munkák végzésében nincsenek 
foglalkoztatva, a közellátásügyi mi-
niszter a mezőgazdasági főidény tar-
tama alatt is igénybeveheti. 

— Nem lépett oe, csaa jeientaez^tr-
A népbiróság Félegyházi-tanácsa 
6zerdán foglalkozott a háborús bün-
tettél vádolt Elek Emil szegedi lakos 
ügyévé*. Elek Szegeden 1942-ben ön-
ként jelentkezett, a német hadsereg 
SS kötelékébe. A vádlott azzal, véde-
kezett, hogy nem lépett be az SS-be 
és később a jelentkező ivet meg is 
semmisítette. A népbiróság a vádlot-
tat felmentette. — Ugyancsak a Fét-
egyházi-tanács foglalkozott a népelle-
nes cselekményekkel vádolt Kiss Já-
nosné csongrádi lakos ügyével is. Mi-
vei a vád koronatanuja " nem jelent 
meg. a tárgyast elnapolták. 

A Nemzeti Parasztpárt belvárosi 
szervezete junius 7-én délután 5 órai 
kezdőit el 'gyűlést tart párthelyiségében 
Batthyániy-utca 4. szám alatt. Előadást 
Csorna Gyula polgári iskolai igazgató 
tart „Korszerű magyarság" cimen,. Az. 
előadásra minden érdeklődőt, szívesen 
várunk,. 

Olvasd is Utysad 

a Délmagyarországot 
a dotpvzíic UatcM topját 


