
A J#¥§ héten Szegeden is 
kiosztják CB szappanfegyeket 

Kit milyen fajta és milyen mennyiségű szappan iliet meg ? 
(A Délmagyarország munkatársá-

tól) A közellátási miniszter égyik 

legutóbbi rendeletével ugy intézke-

dett, hogy október 1-től kezdve- a 

szappant is jegyre kell árusitani. 

A közönség a rendelet a lapján az! 

várta, hogy intézkedés történik a 

jegyek kiadására, amelyek felhasz-

nálásával beszerezheti szappan-

szükségletét, erre azonban a mai 

napig nem került sor. A szappan-

jegyek bevezetésének hire általá-

ban megnyugvást keltett, mert a 

tapasztalat azt bizonyítja, hogy 

mindazok a közellátási áru- és élel-

micikkek, amelyeknek forgalma 

jegyhez van kötve, a jegyrendszer 

bevezetése folytán könnyebben be-

szerezhetők, min t ha szabad lenne 

ezeknek az árucikkeknek a forgal-

m a s ami a legfontosabb, nincs 

kitéve a vásárlóközönség a zug-

árusok jjelkiismeretlen spekulációi-

nak. 'A szegedi jegyek kikézbesíté-

sét azonban nem csak a vásárló-

közönség várja, hanem a kereske-

x dők is. Az elosztó szegedi szappan-

" nagykereskedőknek megérkezett az 

októberi havi áru, azt azonban 

egyelőre nem tudják forgalomba 

hozni s nem osztják szét a kiske-

reskedők közöt, mert vár ják az 

u jabb rendelkezéseket, illetőleg a 

jegyek kibocsátását. 

Dró K a t o n a István tanácsnok, 

aki dr. F o d o r Jenő nyugalmazott 

helyettes polgármester szabadságá-

nak tartama alatt a közellátási hi-

vatalt is vezeti, ebben az ügyben a 

következőket mondotta: 

— A szappanjegyek szétosztásá-

ra minden intézkedés megtörtént a 

közellátási hivatalban, a jegyek 

aoznban még nem érkeztek meg s 

igy késik a kiosztás is. Előrelátha-

tólag azonban a jövő hét folyamán 

megérkeznek a jegyek s amint ex 

megtörtént, a közellátási hivatal 

azonnal kiosztja azokat. Addig is 

türelemre kérjük a közönséget. 

Amint itt lesznek a jegyek, min-

denki megkapja az öt megillető 

szappan jegyeket. • 

— A közellátási miniszter ren-

delete részletesen intézkedik arra 

nézve, hogy kit milyen fajta és 

milyen minőségű szappanfejadag 

illet meg? Mosószappanból min-

den felnőtt havi 10 dekát, vagy 25 

deka mosóport. Orvosok, szülész-

nők s egyéb közegészségügyi fog-

lalkozású személyek fejadagja havi 

50 deka mosószappan, vagy 125 

deka mosópor. A pipereszappan 

fejadagja felnőttek részére kétha-

vonta egy darab, gyermekek két 
éves korig havonta két darabot 

kapnak. Borolvaszappant csak azok 

a férfiak igényelhetnek, akik két 
tanúval igazolják a közellátási hi-

vatalban, hogy saját maguk borot-

válkoznak. Ezek az ottlionborotvál-

kozók háromhavonkint kapnak egy 

darab borotvaszappant 

A beSiigyítiinlszf er 
nagy beszéde a Házban a közigazgatási 

önkormányzatról, a reformok 
szükségességéről, a kinevezési 

rendszerről és a tisziv&eiőkérdésről 
Buapest, október 16. A képviselő-

ház pénteki üléséri folytatták az ön-
kormányzati isztviselők jogállásának 
szabályozásáról szóló belügyi törvény 
javaslat tárgyalását. 

J á n o s Aron (MÉP) hangoztatta, 
hogy a javaslat időszerűségét nem le-

bizonyos állapotokat, bizonyos egyen-
lőtlenségeket, bizonytalanságokat, me-
lyek a közigazgatás országos jó ellá-
tása elé ma akadályokat görditenek. 
Már 1931-ben látta, hogy a magyar 
élet egyik legsürgősebb feladata: alap-
vető közigazgatási reformokat hozni, 

hct kétségbevonni. A közigazgatás és az önkormányzatokat egészségesebbé 
az ország érdekében egyaránt helyes 
az egységesítés, mert az önkormány 
zati tisztségek betöltésére három-négy-
féle gyakorlat is van. 

K ö z i - J t t o r v á t h József, az Egye-
sült Kereszténypárt vezérszónoka kér. 
te, hogy a javaslat hatályát 1947 he-
lyett 1943. decemberében állapítsák 
meg. 

K e i n t z c l Ede (erdélyi) megal-
xapitotta, hogy a kinevezési rendszer 
egyik fontos követelménye az uj Eu-
rópa berendezkedésének. 

Gróf S e r é n y i Miklós (nyilas; 
nem fogadta el a javaslatot 

A belügyminiszter beszéde 
Ezután vitéz k e r e s z t e s - i ' i -

s e h e r Ferenc belügyminiszter egy-
órás beszédben ismertette a javaslat 
beterjesztésének indokait és céljait. 
Kifejtete, hogy semmi mást nem akar 
ez a javaslat, mint a legutóbbi fejle-
mények áltat beállott tisztviselői bi-
zonytalanságot megszüntetni. Más esz-
köz nem áll rendelkezésre erre a cél-
ra. Nem nagyobb hatalomra törekszik 
a javaslattal, mert nincs szüksége több 
hatalmi eszközre, mint amennyi így is 
rendelkezésre áll. 

Meg akar szüntetni a javaslattal 

tenni. 

A törvényhatósági választások el-
halasztását azért indokolta tavaly az-
zal, hogy egy étfen belül remélhetőleg 
átfogó reformjavaslatokat terjeszthet 
az országgyűlés elé. Közben a kor-
mány megvizsgálta, hogy vájjon ebben 
a háborús időszakban, amelyben min-
den erőnket a háborús célok szolgála-
tába kell állítani, szabad-e és lehet-e 
a közigazgatást mélyen átszervező re-
formokkal jönni és a közigazgatást az 
átszervezéssel járó izgalmaknak, bi-
zonytalanságoknak, átmeneti nehézsé-
geknek kitenni. 

Nemcsak a háborúról van szó, ha-
nem óriási átalakulásokról is az egész 
világ, közelebbről Európa mindenféle 
berendezésében. Ma dönteni arról, hogy 
milyen irányelvek szerint alakitsuk át 
belső életünket, talán elhamarkodott 
volna és esetleg azt hozná magával, 
hogy a háború befejezte után nemso 
kára revideálni kellene az egészet. 

Mélyreható reformmal tehát nem 
lehet jönni, még ezt a kinevezési rend-
szert se tekinti véglegesnek, mert nem 
tudja, nem kell-e majd újból felülvizs-
gálni! Lehet jósolni, lehet óhajtásoka' 
kifejezni, lehetnek az embernek remé 
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M I N D E N S Z A K Ü Z L E T B E N K A P H A T Ó 

mindez pillanatnyilag nem lehet átfo-
gó, mélyreható reformok azonnali alap-
ja. Hatályon kivül lehetett volna he-
lyezni a törvényhatósági választások 
elhalasztásáról szóló törvényeket, de 
nem szabad kitenni ma általános vá-
lasztás izgalmainak a népet és a tiszt 
viselői kart 

Többen sokallották a Javaslatban 
lefektetett ötéves határidőt Maga len-
ne a legboldogabb, ha korábban lehet-
ne a javaslat rendelkezéseitől eltekin-
teni. öt év múlva már nyilván lebonyo-
lódnak a mostani események, nyilván 
nem leszünk háborúban és hozzákezd-
hetünk belső kérdéseink végleges ren-
dezéséhez. 

K e r e s z t e s - F i s c h e r Ferencbel-
ügyminiszter ezután a tisztviselői 
utánpótlás kérdésével foglalkozott és 
megállapította, ez az egyik legnehezebb 
kérdés. A kérdésen a tisztviselő fizeté-
sének felemelésével sem lehet segíte-
ni, mert az állam nem tud konkurrálni 
a, magángazdasággal. Az áthelyezési 
jog gyakorlásáról szólva biztosította 
a Házat arról, hogy a felhatalmazás 
birtokában a közigazgatási tisztvise-
lőket nem fogják ok nélkül áthelyezni 
majd hangoztatta, hogy a törvénv vég 
rehajtását minden tisztviselőtől meg-
követeli és megköveteli azt is. hogy a 
hatáskórét senki tul ne lépje. mer» 
akkor állását veszti. A Korrupció 
minden jelenségével szemben a leg-
drákóibb szigorral lép tel. Bűnhődnie 
kell mindenkinek és pusztulnia kell a 
tisztviselők közül annak, aki nem üti 
meg a mpralitásnak azt a mértékét, 
amelyet a nemzet megkövetel. Ebből a 
szempontból is szükség van a felha-
talmazásra, mert ki kell szelektá'ni a 

viselői karnak szinte megoldhatatlan 
feladatokkal kell megbirkóznia. Tud-
ja azt, hogy a tisztviselők helyzete 
kivánni valót hagy maga után. Azon 
van, hogy a pénzügyi lehetőségek 
végső határáig menve segítsen a bajo-
kon. Oly módon segíteni, hogy a tiszt-
viselők minden anyagi gondtól meg-
szabaduljanak, ma segíteni nem lehet 
A mai viszonyok között még maga-
sabb erkölcsi kvalitásokat kell megkö-
vetelni. Teljes elismeréssel van álta-
lában véve a tisztviselői kar márkája 
iránt. A tisztviselők teljesitik hivatá-
sukat és annak magaslatán állanak. A 
belügyminiszter végül kérte a törvény-
javaslat elfogadását. 

A Ház a törvényjavaslatot egyhan-
gúlag elfogadta, majd a részletes tár-
gyalás céljából átadta a közigazgatási 
bizottságnak. 

F i g u s - I l l i n y i Albert ezután a 
zárszámadási bizottság jelentését ter-
jesztette be, majd az elnök napirendi 
javaslata szerint a Ház legközelebbi 
ülését október 20-án tartja és annak 
napirendjére tűzik ki Szombathely és 
Kaposvár megyei városok törvényha-
tósági jogú városokká történő átalakí-
tásáról szóló törvényjavaslatot, majd 
több kisebb pénzügyi természetű ja-
vaslatot A Ház az elnök napirendi ja-
vaslatát elfogadta és ezzel az ülés 3 
órn előtt 10 perccel véget ért. 

nyel. győzelembe vetett hite, mert enél-1 tisztviselői karból azokat, akik az er-
kül nem lehet háborút csinálni, de kölcsi mértéket nem ütik mec. A tiszt-

Csunking szentszéki 
. képviselete 

Róma, otkber 16. A vat ikáni Hír-

szolgálat jelenlése szerint most már 

közvetlenül küszöbön áll a csun-

kingi kormánynak a Szentszéknél 

való képviseletének a megteremtése. 
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