
F L B E M A G Y A Ü 3 R S Z K C I 1945 december 7. 

fl jöYő héten rendkiviifc 
közgyűlés iárgyalja 

a közellátási lavaslatot 
•Sz. december 0: Szerdán dél-

ben dr. l 'ally Gjörgy főispán elnök-
leiével ülésl tartott a törvényhatósági 
bizottság kisgyülése, bogy megvitassa 
a közellátási hivatal kettéválasztása 
ügyébeu előterjesztett tanácsi j i v a v 
latot. A Javaslat té.nycgo szerint — 
— amint már jelentettük — a sze-
gcdi közellátást egyrészt n Zsétér-
fiázbati levő jegy hivatal intézi majd 
dr. Simon József lb. tanácsnok veze-
iésével, másrészt a közellátás Jelen-
legi helyén maradó községi élelmi-
szerüzem. 

A kisgyülésen élénk vita fejlődött 
ki a javaslat felett. A szociáldemo 
krala és kisgazdapárti felszólalók arra 
•z álláspontra helyezkedtek, hogy a 
kérdést alapos megtárgyalás végeit 
döntés előtt párlkózi értekezlet elé 
terjesszék, illetve sokszoíositvn osszák 
ki a kisgyűlés tagjai közölt és a más-
nap összeülő kisgyülésen határozza-
nak. Dénes Leó civlárs, polgármes-
ter és Iterey Géza elvtárs a Kommu-
nista l 'árt nevében azonnali döntést 
sürgettek, mert a város dolgozóinak 
ellátása nem tür halasztást. Fzt az 
álláspontot támogatta dr. Kertész Réla 
(polg. dem.) Is. A klsgvüfés végülls 
pártunk javaslatát fogadin el és mon-
datról mondatra letárgyalta a ketlé-
válaszlásl javaslatot, amelynek érlei-
mélien relállilják a közellátási ad-
minisztrációt végző közellátási hiva-
talt és a Községi Elelmiszerfuomot. 

A kisgyűlés határozatát a jövő hé-
ten rendkívüli kőzevülés elé terjesz-
tik. 

A kisgyűlés végén á köztisztasági 
lelop munkásainak helyzetét tárgyal-
ták. Dénes Leó elviárs, polgármester 
kijelentette, bogy megvizsgálja h te-
lep munkásainak ielyzetét és orvo-
solta sérelmeiket. 

Mej e enl a v Slaiaos-
enerila korlátozásáról 

szóló rendelet 
i s üzemek a nevemLeri fagyasztás 
90 százalékát használhatják. — Szom-
bat ér-ílül hétfő regjeiig nem Járnak 

vi'i vtmsdli 
(5zt';j'.u. .. .«. i.vr 0) A hivatalos 

táp a viilaiiiovencrgiakorlftlozásssf 
kapcsolatos kormánvrendeletet közöl 
és értesiti a fogyasztókat, hogy a vll-
tanioscnergiáva! doI-«#ó Szemek és 
ví'tatótnU havi áramfogyasztása a no-
vemberi fogyasztás nyoVvan százaié-
kál nem haladhatja meg. Ezenkívül 
ítéhánv igen fontos közüzem kivéte 
lével szombatén déli 12 éráiét hétfőn 
r e j j e t 5 éráig nem szabad áramol 
használni sz Üzemeknek. Ezalatt as 
Mű alatt a villamosok sem kő/teked-
ieinek. \ szállodák, vendéglők, kávé 
búz.iK és a különböző szórakozóhe-
lyek a novemberi fogyasztásnak csak 
7D százalékát íoffvnszlh.ilják Tilos a 
kirakatok vUágilára is és egyéb fény 

írnok használata A rendelet fel-
hívja a fogyasztókat hogy ők magnf: 
la figyeljék az árammérő órát, ne-
hogy túlhaladják a novemberi fo-
gyasztás hetven, illetve nyolcvan szá-
zalékát. A rendelet megszegőit fog-
aázz.'. I büntetik, az áramiBbhtelel az 
egységár ötszörösén számlázzák és az 
Izemet a fogyasztásból is kizárhatják. 
A villanvkorlátozásra vonatkozó ren-
delet egvelőro a magánháztartások 
áramfogyasztására nem vonalkozlr. 

Molnár Erik elvtárs népjóléti miniszter 
Bukarestbe ulazol! 

Kíséretében van Rusznyák István volt szegedi 
egyetemi tanár is 

(Bndapest. december 6) Molnár Erik 
elvtárs, népjóléti miniszter Groza ro-
mán miniszterelnök meghívására szer-
dán reggel Romániába utazott. Kísére-
tében vannak: Cseh-Srombzthy László 
államtitkár, Weil Emil, az orvosszak-
szervezet elnöke és Rusznyák István, a 
szegedi egyelem nagynevű volt orvos-
professzora is Elutazása előtt a Ma-
gyar Távirati Iroda munkatársának a 
következőket mondotta: 

— örömmel utazom Groza minisz-
terelnök meghívására Bukarestbe. A 
Romániában tartandó előadásaim uiabb 
lépést jelenlenek a román-magyar kul-

furkapcsolatok kiépítésében. E kapcso-
latok megszilárdítása fontos tényezője 
a két nép baráti együtt működésének. 

A román rádió ismertette a román 
népegészségügyi minisztérium közlemé-
nyét, amely szerint Molnár Erik ma-
gyar népjóléti miniszter december 5-én 
érkezett a román fővárosba. A közle-
mény szerint a nucya r népjóléti mi-
niszter francianyclvü rjőa l ist tart Ro-
mánia és Magyarország mullbani és 
jövőbeni kapcsolatairól. Ugyanakkor 
hasonlótárgvu előadásokat tartanak a 
magyar miniszter kíséretében érkezett 
egyetemi tanárok. (MTI) 

Mihelyt Nagy Imre eivtárs hitette a lábát, 

Máris beszivárognak a löldm'vsíésügyi 
minisztériumba a reakciós elemek 

Budapest, december 7. (Saját tudó-
sítónk tcleionjelcnlésc.) A Szab .d Nép 
élesen kikel az ellen, bogy a föld-
művelésügyi minisztériumban a sze-
mélyzeti osztály élére dr. Pataky Er-
vin miniszteri osztálytanácsos került. 
Pataky ugyanis a magyar-német tár-
saság tagja volt és mint Jnrcsek bi-
zalmi embere Sztójay miniszterelnök-
sége alatt saronkfvQI lépett elő. Ezért 
az Igazoló bizottság is feddésre ítélte. 

A demokratizálásra váró miniszté-
rium személyzeti ügyének kezelése 
tehát igen rossz kezekbe került . 
Ugyancsak a földművelésügyi minisz 
tóriumban működik dr . Csebay néven 
a hírhedt Schercr Póler Pál is. Scbe-
rcr annakidején mint őrgróf Paila-
vicini jószágigazgatója a harmincas 
években olyan arcátlan nagybirtokot 
védő könyvet irt, amely még abban 
az időben is feltűnést kelteit. 

A prágai diákkongresszus követelte 
a diplomáciai kapcsolatok megszakí-

tását Franco Spanyolországával 
Uj, demokratikus diák-világszervezetei 

teremtenek meg 

- - KaleaavértaiiaU etntékanaeptége 
• vérathSzéo. December 8-án lesz egy 
Jva. bogy a nyilas hadbíróság Kiss 
lános altábornagvul. Nagy Jeno vk 
•zredest T a t o a v Vilmos vk. száza-

kötél általi hslálra ítélte és az 
ítéletet • kihirdetés után 2 órára vég-
rvhaitottéli A vértanuk halálának év-
wUutéján, december 8-án, szombaton 

9 ó r , t kezdettel a tze-edi 5 
h«*.T*| kerületi parancsnokság « yft. 

6>a dísztermében emlékünnepséget 
'vndev Ltelyra a város közönségét 
oiethlvja. 14 

Budapest, december 7. (Saját tudó-
sítónk telefonjclentése.) A prágai 
nemzetközi diákkongresszuson Ma-
gyarországot képviselő diákküldöttség 
visszaérkezett Budapestre. A prágai 
kongresszuson 52 nemzet diákságá-
nak mintegy 450 küldöttje vett részt. 
A kongresszus legnagyobb eredménye, 
hogv a küldölicfc egyhangúan állást 
taglallak a régi, rosszemlékű egye-
temi világszervezet feloszlatása me! 

szakítsák meg diplomáciai és kulturá-
lis kapcsolataikat Franco Spanyo'or-
szágávai és Argentínával. A magvar 
küldöttség tagjait: Jónás Pált, Tatt ter 
Tamást, Székely Beátát, Györfv Sán-
dort és Fáy Bétat mcieg fogadtatás-
ban részesítette a vendéglátó cseh 
diákság. A magyarok baráti kapcso-
latokat teremtettek az egyes küldött-
ségek tagjaival, különösen az orosz, 
jugoszláv, cseh és holland ifjúsággal 

leli és elhatározták, hogy ezek he-1 és elhatározták, hogy a világszervezet 
lyébe nj, egységes egyetemi világ- megteremtéséig is levelezés uljón 
szervezetei leremUench meg. Köve- j tartják fenn a kapcsolatot egymással, 
telte ezenkívül a diákkongresszus a Fáy Béla külön kapcsolatokat is ki-
bebörtönzótt spanyol diákok szaba- épített a MaDISz és a cseh if júság 
donbocsátását és feiméltlolla ax «tz-, között 
szes demokratikus kormányokat, hogy ' —oOo-

Szent-Györgyi Albert ismételten 
lemondott akadémiai tagságáról 

„Az Akadémia nagymértékben felelős nemzeti katasztrófánkért" 
Csak a tagok revíziója biztosíthatja az Akadémia megújhodását 

(Budapest, december 6) Dr. Szent-
György Atbert levetet intézett a Magyar 
Tudományos Akadémia főtitkárához: 

„őszinte és mély sajnálkozással ál la-
pítottam meg — irja levelében Szent-

teltem, a meguihodást csak a tagok 
revizióía biztosíthatja és leghelyesebb 
útnak tartom, ha a tagok maguk ajánl-
ják fel lemondásukat, ezért kértein a 
tatok névsorából való törlésemet és 

Györgyi —, hogv az Akadémia elzárkó- ezt a kérétt mott bátorkodom incguji-
zott minden olyan reform elől, amely, tani Dr. Szent-Györgyi Albert." 
megújhodáshoz vezetett volna. Ilyen' A Magyar Tudományos Akadémia 
megújhodás nélkül pedig az Akadémia több más tagja szintén levelet intézett 
nem lehet Széchenyi eszményének a főtitkárhoz és ebben lemoml akadé-Széchenyi eszmény 
méltó képviselője. Az Akadémia nagy- miai tagságáról. (MTI) 
mértékben Jetet őz nemzeti kalászt rá- ' a——•• muri——— 
Iánkért. Alapítójának elgondolása sze-
rint az Akadémiának a szellemi függet- — A Szegedi Attalána* iUnnkás 

iennf? k l . ^ ! ? . f « l ' ? « v ' 1 r i n a k Dalefytel felhívja a tagjait, hogy 7-én, 
lennie, hlielyelt a* Akadémia a szervi-' . . . . . . . , . , , 
lizmusnak és féltudománvnak lett a P é n , e ! < e n délután 5 órakor az énekpró-
fészke és es az Akadémia, amely József üán feltétlenül jelenjenek meg. Veze-
főhercegben megtalálta legméltóbb vrze-1 tőség, 
'üli1, 6 L ? Z Í , b . a n ! " f 0 m A ? . ' J 0 t . , " r n . 1 Í : J - 4 m n d s i karáeaauyl aegély. 

V? ' ° : a t , * n " í l »tr!4Ja. A Magvar Nök Demokratikus 
eggüll és enárga as ország ép,tő útját. Szövetsiga felhívja Szeged társadalmit , 

Eddig őszintén reméltem, hogy uég hogy támogassa széleskörű karácsonyt 
lest az Akadémiában annyi életerő, .akciójában és pénz- vagv térmésyetocat 
hogy belliiről mrgujhodjék, most azon- adománvait juttassa Cl a Nőszővelsé ' 
ban sainálatlal kelt belátnom tévédé- székházába, Tisza I.ai.w-k .rui 57 sz4ni," 
seniet. Mmtahogv már kor.ttibi alka- I. emelet. Az adomanyokal átvétel után 

l tommal az Akadémia nzinn elölt kifei- nyugtázzuk 

Szemelvények 
egy vicelapból 

A Kisgazdapárt hetonkint meg. 
Jelenő szegedi vicclapja humorba© 
néha túltesz a Ludas Matyin ta, 
de persze színvonalban jóval alul-
marad. Legutóbbi száma csak mórt 
került a kezüftkhe, mert őszintén 
szólva bem nagyon érdekel tx-n-
minket a politikai bel i top Tanya* 
humora, ezér t csak most számot* 
Itatunk bc olvasóinknak Nagvivág 
íános, a kiváló humorista, a neve* 
ősre ingerlő elszólások közismert 
ingvmcslerónck legújabb bcniondá-
•iró! 
A Kisgazdapárt női szervezetének 

vasárnapi értekezletén Nagyivá© 
mester rámutatott »azokra a íe 'clőt-
'énül elkövetett visszaélésekre, ame-
lyek miatt még ma is sok ár tat lan 
embernek kell szenvednie® Csak 
nem Tukatsra, Széchényire és g 
többi fasiszta bűnösre gondol a 
humánumtól csepegő szívű ember-
barát, aki már eddig is sokszor ki-
állt a »szerencsétlen politikai fof-
tyok« érdekében. És megfenyeget 
bizonyos meg nem nevezett u r a k a t 
hogy >a jelen bűneiről is felelni 
fognak*. Nyilván a szerinte hama-
rosan elkövetkezendő febérlerrirt 
megtorlásaira céloz ezzel Nngyiván 
ur és talán már élesíti is a tierélö-
kést, sóban áztat ja a hikacsököt, 
amely .szellemi fegyverekkel* elő-
dei, az orgoványi hősök küzdöttek 
» munkásság ellen. Végül mellét 
félféglával döngetve kinyilatkoztat-
ja, hogy a . jövőért pedig n i vál-
laljuk a felelősséget és ncin enged-
jük meg többé, hogy diktátorok 
legyenek ebben az országban*. 

A vicc kissé homályos, mert 
egyrészt nem tudjuk, miféle n j 
diktátorokról van szó, mert tud-
tunkkal most Tildy Zottán vezeti 
az országot a munkáspártokkal 
egyetértésben és ami ezután kö-
velkezik azérl Tildy Zoltán. ÍM-
kosi Mátyás és Szakasits Árpád vál-
lalhatja a felelősséget, nem pedig 
Nagviván ur, aki — mint a régi ki-
rályok (és kiskirályok?) szokták — 
többesszámban beszél. A béka ia 
felfúj ta magát, amikor ökörnek 
akart látszani, dc kipukkadt. Nagy-
iván ur se erőlködjék sokat ebbe© 
az irányban, ne fú j ja fel magái 
• nemzetvezetővé*, teljesen elegen-
dő, ha beszédeket mond — azzal 
is eléri a béka nagyratőrő c é l j á t 

Ludas Matyi vetélytársából, g 
Szegedi Hírlapból még csak ezt a 
kis szenzációt idézzük: .Szentesen 
letartóztatták a nyilasokat kiszol-
gáló zsidó tanács tagjait.* E cim 
alatt e lmondja, hogy Szentesen a 
rendőrség letartóztatta Stcrn Sa-
mut, a hitközség volt elnökét, va-
lamint dr . Wilhc'ni Károlyt, Krausz 
Hormannt és Miklóst, akik a zsidó 
tanára segítségévet megzsarolták a 
megfélemlített zsidóságot és mér-
hetetlen kincseket harácsoltak ös«-
sze. Fz mind igaz, minden lap meg-
írta, csak éppen nein Szentesen 
történt a dolog, hanem — Buda-
pesten. A Szegedi Hírlap munka-
társa bizonyára a szentesi Magyar 
Alföld cimü demokratikus lapban 
olvasta a hírt és azt hitte szegény, 
hogy Stern Samu a szentesi hit-
község elnöke volt. t.gy van az, 
ha egy politikai hetilapot nem ú j -
ságírók, hanem humoristák írtak. 

A szovjet srcrtszervezefefe 
központi tanácsülése 

Moszkvában 
(Moszkva, december 6) Megnyílt * 

szovjet szakszervezetek központi taná-
cs iaak teljes ülése Moszkvában Kux-
nyecou, a szakszervezeti Uu.tes elnök* 
megnyitó beszédében vázolta, hogy mi-
lyen fontos szerep vár a sz iks rc rvcs* 
lekre a közgazdaság békés fedődésévol 
kapcsolatban. Kutnycrav a továbbiak-
ban beszámolt arról, itogy a szakszer, 
vezetek hogyan részt a légre® 
.sőbh szovjet tanács r t r g v " • . ' tásába® 
majd n párisi viiágkongrcsszu-on eléri 
eredményekről beszélt 


