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Hernádi Ferencné 
szül. nebé Margit 

léteiének 26-lk évében nemes le lkét | 
1 visszaadta ac Uraak 

Gyászolják: (érje, é iesaiyja 
és testvérei. 

Rövid hírek 
(Debrecen december t8) A villanv-

áramszolgáltntás lerési Debrecenben 
• é r napok óla súlyos állapotok ural-
kodnak. A világítás a nap legnagyobb 
részén szünetel. Az áramkorlátozás 
• i a t t a debreceni napilapok az eddigi 
•égy oldal helyett csupán két oldalon 
jelenőnek meg továbbra is 300 pengős 
éren (MTI) 

(Róma, december 18/ Az olasz rádió 
kéctese szerint Sforzát, a .assiszta párt 
vett titkárát, a fasiszta nagytanács 
volt tagját Milánóban letartóztatták 
(MTI> 

(Tokió, december 15) MaeArthur el 
rendelte, hogy a japán kormány sza-
kítsa meg a diplomáciai vtszonyt a 
Vatikánnak 

(Newyork, december 13} Az amerikai 
•unkaszüneteltctésben a helyzet az, 
hogy a legújabb fejlemények alapján 
80.0*3 szövőipari mnnkás munkabeszün-
.etéaétöl tartanak. Jelenleg 400.000 mun-
kás nem dolgozik Ennek a fele a Ge-
neral Motors gyárainak munkásai, akik 
• i r negyedik* hete abaahagylák a 
• u n k á t (MTI) 

Reggel 9-íől délután 3-ig 
állapították meg 

alizletek nyitvatartásii 
A kapnpénz éjfél elött 56, 

éjfél alán 166 pengő 
(Szeged, december 19) Szegedeu jó-

idő óta meglehetős anarchia uralkodik 
az üzletek nyitvatartása körül. Egysé-
ges rendelkezés hiányában majd minden 
üzlet ugy uyitott és zárt, ahogyan ép-
pen akarl. Az érdekeltségek egységes 
zárórsreudelet kiadása'végett fordultak 
a városhoz. Ilyen irányú kérelmet adott 
be a szakszervezetek vezetősége, vala-
mint a kereskedelmi és iparkamara, de 
ugy » szakszervezeti vezetőség, miut a 
kamara, más javaslatot terjesztett elő. 

A szakszervezetek vezetősége azt 
iaditvényozta, hogy reggel 8-tól déli 

Nagyobb mennyiségű szén 
és íiizita érkezik Szegedre 

i Itííési nehézségek enyhítésére 
| A kórházak lütéaói már biztosították — Tarifaemelés 
lés személyforgalmi korlátozás a gazdasági vasainál 

(Szeged, december 18). A szegedi 
gazdasági vasút üzeiQi bizottsága azzal 
a kéréssel fordult a város tanácsához, 
h o © a gazdasági vasul viteldíjait fel-
emelhessék. Kérésükkel elmondották, 
hogy a munkások bérét és a tisztvise-
lők bérét emelni kell és bár nem a 
városi tanácshoz tartozik a tarifaeme-
lés, hanem a kereskedelmi miniszter-
hez, a rendkívüli uehéz helyzetre való 
tekintettel a városi tanács határozza cl 
a tarifaemelést is utólag hagyassa jóvá 
a kereskedelmi miniszternél. Egyébként 
a tarifaemelést a MÁV tarifaemeléséhez 
igazították. A tanács u © határozott, 
hogy hozzájárul a tarifaemeléshez is 
például Alsóközpontra egy jegy ára 
ezután 3500 pengő lesz, Várostanyáru 
és Ruzsajárasra 6000 pengő Pusztamér-
gesre 7000 pengő. 

A gazdasági vasút programjával 
kapcsolatban Somogyi Imre gazdasági 
tanácsnok bejelentette a városi tanács-
nak, hogy a személyforgalmat átmene-
tileg korlátozni kell, mert a közeljövő-
ben a kelebiai erdőből nagyobb meny-

nyiségft tűzifát szállítanak l>e)a városba 
és a tűzi faszát litús a vasút teherbíró 
képességét nagymértékben igénybeveszi. 
Egyébként omogyi Imre gazdasági 
tanácsnok szerdán reggel Kelebiára 
utazik, ahol nyomban hozzáfognak 
olyan ar nvu lüzifakitermelé*hoz és 
azonnali szállításhoz, aiui a város tü-
zifaproblémájltt lényegesen enyhíteni 
fonja. 

Róna Béla elvlárs, pénzügyi tanács-
nok bejelentette, Iiogy sikerült a sze-
gedi kórházak részére száz vagon do-
rogi kokszbrikettet Ickölni.crrc 14 mil-
lió pengőt azonnal letétbe kell helyezni 
a Nemzeti Bankban és a kokszbrikclt 
mig karácsony clőtl befut a kórházak 
részire s igy elmúlt az a veszély, h o © 
a kórházakat be kell zárui tüzelőanyag 
hiányában. Ugyancsak itt említjük azt 
is meg, Iiogy a* héten nagyobb mennyi-
ségű szén és koksz érkezik a városisa 
és Dénes Leó elvtárs polgármester in-
tézkedésérc elsősorban uz ellálallun 
lakosság között osztják szét. 

OOO 

Ne államosítsák a szegedi gázgyárat, 
hanem adják községi tulajdonba! 

(Szeged, december 
nácsülésen 

18) A keddi la-: gyár a város tulajdona, a Központi 
Róna Béla elvtárs, pénz-} Gáz- és Villamossági Rt. a gázgyárnak 

ügyi tanácsnok felhatalmazást kapott; csak bérlője és igv a szegedi gázgyá-
a tanácstól arravouatkozólag, bogy a [ rn t adják vissza a város tulajdonába, 
város írjon fel a kormányhoz, bogy az Tehát ne államosítsák, hanem községi 
erőmülelepek államosítása során vc- tulajdonba adják. 
gyék figyelembe, hogy a szegcdi gúz- j - O -

Szegeden lesz a „Népi Ifjúsági Szövetség 
országos központja 
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(Szeged, december 18) Néhány hét-
tel ezelőtt a szegedi egyetemi és fő-
iskolai hallgatók szabad szervezetének 
magyarságismereti munkaközösségéből 
egy uj ifjúsági mozgalom nőtt ki: a 
Népi Ifjúsági Mozgalom. A mozgatom 
céljául a népi irodalmon nevelődött 

2 óráig tartsanak nyitva a nyiltárusitúsi ifjúság társadalmi és kulturális müve-
» t „ t _ t . . . t * i ' . / , . u j t j I l A.. A. t . * . . l . 1.: I . lését tűzte ki Ezzel kapcsolatosan a 

szegedi központi egyetemen széleskörű 
előadássorozatot is rendezett. 

A szegedi kezdeményezésből orszá-
gos szervezet épült ki: Népi Ifjúsági 
Szövetség elnevezéssel. A szövetség köz-
pontja előreláthatóan Szegeden lesz. A 
szövetség ügyeit ideiglenesen Sz. Szabó 
Pál nemzetgyűlési képviselő intézi. Az 
eddigi szegcdi Népi Ifjúsági Mozgatom 

•zletek, a kamara pedig kétórai ebéd-
szünettel reggel 8 tói déli 12 óráig ás 
délután 2-től 1 óráig javasolta a nyit-
vatartóst. A városi iparhatóság most 
döntött ebben a kérőében és ugy vágta 
ketté a gordiuszi csomói, hogy reggel 
9 órától délulán 3-ig állapította meg 
•e üzletek ngitvatartását. Estferint te-
hát x szegedi üzletek a jövőben egysé-
gesen 9-től 3-ig tartanak nyitva. 

Itt említjük meg, hogy a hatóság 
szabályota a kapupéuzfizctés kérdését 
Éjfél előtt 50, éjfél után 100 pengőben 
állapították meg a kapupénzt. 

- Értesítés. Értesítem a hadifog-
ságban távollevő hivatásos tisztek és 
tiszthelyettesek hozzátartozóit — akik 
élelmezési illetményt az 541. Bevonu-
lási Kozpontnál kapják —.hogy a ré-
• ü k r e illetékes karácsonyi segélyt de-
cember 19-én 8-12-ig tesz Tisza Lajos-
körut 97. földszint 20, a régi hadtest 
épületében kifiretve. 

Mozik műsora 
Belvárosi Mezi 
Ma és a következő uapokon a leg-

szebb magyar filmek sorozatából: 
Marika. Szívderítő, szemet-lelket gyö-
lyorködtető magyar filmvígjáték. A 
főszerepekben l'erczel Zitta, Szepes 

** Jávor Pál. Előadások kezdete: 
fél 3, negyed 5 és 6 órakor. 

Jön a legnagyobb amerikai film-
•soda t.nneuriin. Viktor Mc. I.uglen. 

Széchenyi Filiasziaház 
Ma és mindennap bemutatjuk az uj 1 arányúnak ígérkezik. Eddig 

angol yilágfihnet Fényjelek Algírban, zők jelentették be cs 

a továbbiakban mint a Népi If|usági 
Szövetség egyik szegedi munkaközös-
sége működik. A szövetség legfőbb fel-
adatának a pnrasztifjuság megszerve-
zését és nevelését tartja, ezért azonnal 
hozzáfog a falusi és tanyai munkakö-
zösségek megalakításához. 

A Népi Ifjúsági Szövetség szervezé-
sét irányító szegedi munkaközösség 
készséggel ad felvilágosítást a belépni 
szándékozóknak. A felvilágosítást egye-
lőre az egyetemi és főiskolai hallgatók 
szabad szervezetének hivatalos he-
lyiségében (Szeged Központi Egyetem, 
földszint) csütörtökön délelőtt in'-12-ig 
adnak. Levélcím: Szeged. Közponli 
Egyelem. 

—oQO— 

A szegődi egyelem 
' belegágyánál 

szorgoskodik • Szegedi Énvelem! é» 
Hallgatók S«nb£E5S£ 

és a diákság szocialista munknköeós-
sége ls. A bajokra mi már hónapokkal 
ezelőtt rámutattunk és követeltük az 
azonnali orvoslást addig, amig a sze-
gedi cgvclemcn egvártnlán segíteni le-
het Felszólalásunkat egyesek ugy álli-
tollak he, mintha mi letértünk volna 
e súlyos kérdé. elvi síkjáról és 
személyi kultuszt űznénk, vagy szemé-
lyeket tennénk felelőssé azért az álla-
potért, amibe a szegedi egvetem ke-
rült. 

lfogv ez mennyire nem igv volt, 
erre világos cáfolat az cgvetemí" ifjúság 
mostani mozgalma. Demokratikus re-
formjavaslatot nyújtott át az e©etemi 
diákság a kultuszminiszternek és eb-
ben aláhúzza a mi korábbi követelé-
seinket. Az egyetemen fet kell állítani 
a magyarságtudományi, valamint a 
szláv tanszéket és olyan intézeteket 
amik az országban egyedül Szegedet 
illetik rneg. mint például a néprajzi, 
népzenei, népjogi intézetek. S ezzel 
kapcsolatosan már a tanszemélyzet ki-
válogatását is ajánlja a szegedi egye-
temi ifjúság és itt ismét rá kell mu-
latnunk arra. hogy tőlünk teljesen füg-
getlenül leszi ezt, de azon a vonalon, 
amit mi elkezdtünk. A tanárképzést 
teljesen gyakorlati térre kell terelni és 
meg kell szuntetni az egyetemen ural-
kodó bürokráciát. 

Felemlíti a memorandum az orvosi 
kar kétségbeejtő helyzetét. Tizenhat 
tanszéken csupán uégy orvos és egy 
gyógyszertani professzor működik, a 

S többi tanszékek vezetésével megbízott 
magántanárokat hónapok ó'a nem ne-
vezi ki a kultuszminiszter. Ez n tudo-
mányossá* és a pedagógia rendkívül 
hátrányára szo'gál és mindenféle reak-
ciós törekvéseknek tápot nyújt, mert 
egyetlen olynn fiatal tudós sem ül biz-
tosan a tanszékén addig, amig az egye-
tem vezetősége visszavárja a Német-
országba szökött fasiszta professzoro-
kat- Rendet keit tehát végre teremteni. 
De rendet kell teremteni olyan egyéni 
törekvések kérdéséhen is, ami az egye-
tem megcsonkítását szolgálja. Ilven 
törekvés például a belgyógyászati és 
diagnosztikai tanszék egységesítése, 
amihez nem járul hozzá sem az Orszá-
gos Közegészségügyi Tanács, sem a 
kultuszminisztérium. 

Vörös JAzse! elvtárs nyomorenyhüö akciója 
csatlakozott a MNDSz karácsonyi! mozgalmához 

Tű mosassa mindenki az cgységesitell ségltö mozgalmai 

Az egyetemi diákságot nem lehet 
azzal vádolni, hogv személyi kultuszt 
cs klikkeket akar kiszolgálni, legalább 
is nem azokat a diákokat, akik ma a 
szegedi egyetem betegágya körül szor-
goskodnak és azt szeretnék, hogy a 
szegedi univerzitás ismét olyan magas 
tudományos és szociális piedesztálról 
szolgálná" a magyar demokráciát, ahogy 
ezt mindenki, akit a szegedi e©elem 
sorsa érdekel, megkivánia. Még most 
seni ismerte fel a szegcdi egyelem mai 
vezetősége, boay a szociológiai tanszék 
felállítása azért is szúksfaes, b o © a 
hallgatókat világnézletileg átneveljék és 
mindazt pótolja, amit a 23 esztendős 
fasiszta rémuralom lúvoltartott az is-
koláktól. De az általános kulturszinvo-
nal emelése érdekében tandí j- és egyéb 
kedvezményben kell részesíteni mind-
azokat a "diákokat, akik a kötelező 
tárgyakon* felöl képezik magukat és ez-
által a jövő vezető rétegének kultur-
szinvonalát emelik. 

(Szeged, december 18) A Vörös Jó-
zsef volt főispán által megindított 
nyomorenyhitő akcióval kapcsolatban 
a következők közlésére kértek fel ben-
nünket: 

. - „ fényjelek Algírban. 
Azonkívül a kisérő műsor. Előadások 
kezdete tél 3, negved 5 és 6 órakor. 

Jön december 20-án: Allah kertje 
Knrse Maci 
Ma és mindennap bemutatjuk Mó-

ricz Zsigmond gyönyörű regényének 
ntm változatát, Jávor Bál, Csorlos Gyula SgrírrM^ria- Mi,»ály» Érnő, Berky Lili, 
Benkő Gyula és Lehotuy Árpád fősze-
" P ' f a f a e t : Kerek Ferkő. Az előadások 
kezdete fél 5 és C órakor. Telefon 6-24 

A megindított akció Vörös József 
neve alatt és személyes felügyelete 
mellett folyik tovább. Á nagymennyi-
ségű adomány igazságos és demokra-
tikus szétosztása érdet; ében Vörös elv-
társ átiratot intézett a Demokratikus 
Nőszövetség helybeli vezetőségéhez 
és kérte, hogy az akció további részéi 
közösen folytassák le. 

A MNDSz vezetősége a: ajánlatot 
örömmel vette tudomásul és igg a két 
szerv által összegyűjtött javak ktosztdsr 
közösen megállpitoll tervek szerint tör-
ténik. Az akció különben igen na gv-

a követke-
zők jelentették becsatlakozásukat :Ka-

felkér mindenkit, hogy adományaikkal 
siessenek az elesettek és rászorultak 
minél hathatósabb támogatására. 

A részletes elszámolást a lapokban 
közölni fogjuk. 

Vegyen meleg 
kötött holmit 

tolikus -Egyház, Református Egyház és 
nőegylete. Evangélikus Egyház és nfí 
egylete, Honvédség- Nemzeti Segély, 
Kommunista Párt, Szociáldemokrata 
Párt, Nemzeti Parasztpárt, zöldkercsz-
tes védőnők. 

Ezenkivül nagymennyiségű adomá-
nyok érkeztek a nagyüzemek, Szeged 
városa és magánosok részéről is. A 
most már igy kibővült akció résztve-
vői nevében MNDSz és Vörös elvtárs 

nál, Széchenyi-tér 2. szám alatt. 

Itrllirés a Rigó-utcában Sebes-
tyén László vizvezcték.szerelö Rigó-
utca 30. szám alatti lakos jelentette a 
rendörségen, hogy héttőn délután 5 óra 
tájban, amig nem tartózkodott odahaza, 
betörő járt lakosában és azt csaknem 
teljesen kifosztotta. Főleg ruhanemüekre 
pályázott, amiből mintegy 3 millió 
pengő értékűt vitt el. A rendőrség meg-
indította a nyomozást a betörő kézre-
kerítésére. 

— Elloplak egy motorkerékpárt. 
Pagonyi I.ajos kereskedő, Párisl-kőrut 
2t> szám alatti lakos jelentette a rend-
őrségen, hogy hétfőn délután f> és 6 
óra között lakásáról ellopták Meister-
Soch gyártmányú K. 4100. gyári számú 
motorkerékpárját. Kára tízmillió pengő. 
A rendőrség megindította a nyomozást. 

Tüneti kezelés az a megoldás is, 
ahogyan ma a diákság szociális hely-
zetét'a szegedi egyetem vezetői elkép-
zelik. Gyökeres változtatásra van itt 
szükség) arra, hogy az egyetemi oktatás 
ingyenes legyen és a tehetséges tanuló-
ifjúság hozzájuthasson mindazokhoz a 
rekvizitumokhoz és megélhetéshez 
szükséges anyagi eszközökhöz, amik 
tanulásukat elősegítik. Örömmel látjuk, 
hogy a szegedi egyetemi ifjúság végre 
megmozdul az egyetem megmentése és 
saját tanulási lehetősége érdekében. 
Nem kétséges, hogy a kultuszkormány-
zat ezt a törekvést teljes mértékben 
magáévá is leszi. 

- I jszegedlck figyelmébe. Az ujsze-
gedi tiszaparti népiskola vasárnap dél-
után fél 2 órakor műsoros karácsonyi 
édlutánt rendez Az önkéntes adomá-
nyokból az iskola elpusztult felszere-
lesét pótolják. Minden gyermeket és 
szülői szeretettel várnak. 

s a c h a r i n 
Kapható 
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