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Az OFT kiküldött bizottsága a szegedi tanyavilágban 
megvizsgálta a íöldrelormmal kapcsolatos 

visszaélésehet 
Minden községben és tanyaközpontban százszámra jelentkeztek a panaszosok 

— A Kisgazdapárt heiyi vezetői ki akarják játszani a szegényparasztokat 
A bizottság-, ahol lehetett, helyrehozta a nagyobb hibákat 

(Szsg®d. szeptember 16.) Az Orszá-
gos Földbiitokrendező Tanács kikül-
dött bizottsága szeptember e;só hé-
té tói kezdve jár ta a szegedi tanyá-
kat, hogy a földreform végrehajtását 
ellenőrizze és az esetleges visszaélő-' 
sek ügyében eljárjon. A központi bi-
zottság részéről a földművelésügyi, 
minisztérium kiküldötte Horv W 
Reztó gazdasági felügyelő volt. A bi-
zottság einökeként K. Tóth Ferenc 
működött az országo s földrendező ta-
nács részéről. Ezenkívül ugyancsak 
a tanács részérői dr. Molnár István 
segédtilkár és Dobr.i János vettek 
részt. A mevyci bizottság részérői 
Papdi Vince megyei bizottsági e'nük 
dr z o n u Imre megyei tanácselnök, 
dr. Nagyirlhűiy Sándor eiőadó-biró, 
Nagy Sándor, J a n i Mihály. Breino-
vics Vilmos, C'sfszfr Balázs c&'Szék2 

József tanácstagok %-eltek részt a 
munkában. 

Ahineft n e m jutott föld . . . 
Az ellenőrzéseket Balástyán kezd-

ték meg. Itt mintegy száz, jórészt 
bérlökből es nincstelenekb5i áUü pa-
naszos vár ta a bizottságot. A be rek 
panaszait minden téren tökéletesen 
sikerült orvosolni, de a Kisgazdapárt 
részéről Fodor István ny. vasutas és 
„leendő főispán*.' mégis befekötö?'-
a bizottság munkájába és kifogi-olta, 
hogy az albizottság nem működőit 
Ezzéi szemben az igazság az, hogy 
a Kisgazdapárt a többi pártokká, 
együtt kivonta az albizottságból a2 
embereit a megyei fökloszfó tanac3 

jóváhagyásával. Minden albizottság 
ban ugyanis c sak egy személyt bíz-
tak meg az ügyek intézésévei, aki 
azután á'íandó összeköttetésben vo|t 
a megyei fö di. irtokrendező tanáccsal. 
A egleikiisir.eretet'ebb munka e lenére 

is akadt 24 család, akinek nem 
jutott fotó és a tárgyalások során 
még többen is jelentkeztek UyCn 

panasszal. 
Ezeknek a családoknak földhözjutta-
tása a tartalékföldekből és a tár-
gyalás "oran vtszavett földekből si-

- kerül majd. 
csenge én bizony többnyire eléggé 

rossz fö d -k vannak, de azért mégis 
olyan nagy a szülőföldhöz való ra-
gaszkodás," hogy 

dunántu'i telepesnek csak négyen 
jelentkeztek. 

A Kisgazdapárt részéről egy Jvanov 
Róbert nevü ur hatalmas aktaeSornó-
vai jelent m«g a tárgya.áson a bérlők 
védelmében, de aktáit fet sem ol-
vasták. 

A Kisgazdapárt ugyanis azztu 
kecsegtette a bérlőket, hogy .25 
hold i'öidet jut ta tnak mindegyi-

küknek, 
de a központi bizottság kivizsgálta 
az ügyet es igen s 0 k helyen a többlet 
íö'det ei keuetc venniök. 

Még igy is a 180 panaszos közű! 
20 családnak nem juthatott főid. 

És akinek jutott . . . 
Mórahí lxtOn, Alscki5zponton kc sza-

zán is jelentkeztek p massza*. A bér-
lők kívánságait i t t is sikerült tel-
jesen kieiétjiteni. Sajnos itt is igen 
•tok visszaé.és történt a földosztás 
során. A Gerie-örökösök például an-
nak ellenére, hogy gőzmalmuk is 
v a n , ' k é t csaiadiag pedig semmiféle 
foglalkozást kimutatni nem tud, még-
is a t rvfeny »en hiosz o t fiúdat rend-
őri fc.rh-.tafoiumaí visszavették 14 
i'Sa'ádtói- A Kisgazdapárt ifjúsági ve-
zetője 

Ónozó Laios gyermektelen tiszt-
viselő 5 hőid földet kapott akkor, 
amikor 70 családnak semmiféle 

föld nem jutott. 
Ezek között a családok közöl- o'ya-
nok is vannak, mint 

Kotnoczó Andrásné. akinek fér-
jét 1919-ben kommunista maga-

tar tása miatt kivégeztek. 
Pinicz István nyoicgyprmeke3 gazd. 

sem kapott semmi földet, hogy csak 
néhányat említsünk a s 0 k kózüi. A 
Kisgazdapárt 'magatartása Dobó 
Gyula képviselővel az élén csak za-
var t igyekezett kelteni. Megbcszé téli 
ugvar.is, hogy tiltakoznak az elten 
a renddet elten, ameiyik to-eszr a 
kisbériek fotóját és ráépített ta-
nyáját . Amikor azonban a Kozponti 
bizotíság kérésére elő kellelt volna 
adni p. olaszukat, akkor csak zavaros 
do gokra tudtak hivatkozni és végül i s 

a központ* bizottság egyébként 
szociá 'demokrata pá-Tii wiS&vlIv 
kérték meg, hogy diktálja jegyző-
könyvbe a Ki-gazdapárt kiváásá-
gát." A jegyzőkönyvet mégsém 
akarták a álrnl ezek után sem. 
Más rcvaszkodátok is előfordulta::. 

Egy Meló nevű vendéglős például — 
legalább is sa j á t kijelentőse alapján 
— visszaadta iparengedélyét, hogy 
bér:ctfotójét megkaphassa, de csupán 
a bőit redőnyé? húzta te, ta<an arra 
számítva, hogy suttyomban rövide-
sen megnyitja a vendéglőt és akkor 
megtesz fold i3 bolt is. 

KUá'yhi imon, ÁÁtokházán, váro - '-
tanyím körülbeiül száz panaszos ve-
rődött össze, i t t is sikerült eleget 
tenni a óér.ők kívánságainak. Itt is 
számtalan visszaélésnek jötték 'nyo-
mára. Egy Jakab Zoltán nevű alez-
redes pétóáui á'iitólag 20 éve fotó-
müve léssé* foglalkozik és BOkor Zor-
t án ezázado® is kapott földet, holott 
ismerősei állítása szerint borkeres-
kedéssei foglalkozik. Ugyancsak fői-
det kapott Krisztin Illés, aki addig 
cserélgette fotójét, mig az üzleten 
ha t hold fotóét nyert. Solt Árpád 
t aná r is io hold földet kapott, a® 
még tovább is sorolhatnánk ezt a 
névsort- Annái érdekesebb, hogy 

ugyanakkor például Szekeres i[-
lé® 7 gyermekkei csak égy holdat 

kapott. 

Egyébként eddig 50 család települt 
innen KispzáUásra, de mégis még 70 
nincstelen család maradt fold nélklU. 

Le heii váltani 
Rovó Szilvesztert ! 

A vizsgálatok s o r á n ROvö S/fhes.z-
ter a Kisgazdapárt egyik fokortess, 
aki kereskedéssé* foglalkozik, ismét 
megmutatta igazi arcát. A nincste-
lenek részére ugyanis nem szándéko-
zott földet adni és mint az ottani 
bizottság emöke 

egyeten egy nagycsaládos foia-
hözjut ia . tárát sem tudta kimu-

tatni. 
Kínosan kerülte a váiaszokai mindig, 
amikor azt Kérdezték, hogy egy-egy 
nagykér őnek' mennyi ő-ökiö'd.e van 
vagy várható. A nincstelenek feszére 
pedig csak ugy lehet becsületesen 
fotóét juttatni, ha a bizottság ki-
vizsgálja a törvény rendelkezései 
szerint a pontos vagyoni hefyzetet. 

javaslat is hangzott ei Rovó Szil-
veszter levál ására, hogy heiyófce 
ninctte.'en földműves kerülhessen. 
Kérték a bizottság átszervezését is 
ugy, hogy hét tagja közüi leg-
alább három u j fötóhözjuttatott 

parasztember legyen. 
A bizottság nagyrésze ugyanis ipa-
ros emberekbői tevődött fissze. 

HuZtajárá son is száz panaszo3 je-
lentkezett. i t t azonban megállapít t-
ták, hogy a bizottság a rendeletet 
szabályosan haj tot ta végre, összesen 
csak i i - en n«m kaptak földet, de 
ezek is többnyire egygyermekes vagy 
gyermektelen csaladok. c s o r v á u 
ugyancsak kifogástalanul működö tt u 
bizottság. Csak hét család maradi 
f ö d nélkül, de előreláthatóan etek-
nek , is sikerül juttatni a tartalék-
földekből. 

Btfdő Kókaí n 

üeuis a pét%&e>? 
Jöjjön hozzánk! 

ffti adunk Önnek 
o s z f é l y s o r s j e g y e t * ameiiyei sokat nyerhet 

N a g y érdek lődés 
a Szegedi Ipari Vásár 

iránt 
(Szeged, szeptember 16.) A szomba-

ton ünnepélyes keretek között meg-
n y i t ipari Vásár és Mezőgazdasági 
Kiá'Jitás vasárnapi látogatói száma 
meghaladta a tízezret. A látogató kö-
zönség :a látottak felett elragadtatá-
sát nyi váni o ta é 3 csak köszönettel 
tartozik (mondják a hozzáértők) a 
vásárvezetőségnek, hogy az idei vásár 
a maga nagyszerűségében, a kiállítók 
sokasága me'iett bőséges, kényelmes 
férőhelyet "biztosított számukra. Ez-
zel a látogatók nyugodtan és szemlé-
letesen megbékül hették a mai r.ehéz 
időkben iparosaink é 3 mezőgazdáink 
á ' t s l kiáüi'o t iparcikkeket és termei-
vényeket. A hétfői napon számo s is-

kola és egyéb csoportok látogatták 
meg a várár t é 3 kiálütást, amelyen 
csak gyarapították a látottak a apján 
ipari és mezőgazdasiági fejlődésünk 
vívmányaiból eredő felkészültségün-
ket. 

A környező várótokban és a távoli 
országrészekben is egyre nagyobb ér-
deklődés nyilvánul m'Cg a Szegedi 
ipari Vásár és Mezőgazdasági Kiál-
lítás i ránt és számos bejelentés érke-
zett már a vásár rendezőségéhez ei-
he'ye:és véget!, amely kéri a város 
lakosságán,- k tá r roga 'árá t elszá'láso-
l'ásuk iránt. 

Shvoy ur s z ivá rog 
Shvoy Kálmán nyugalmazott altá-

bornagy és MÉP-képviselő ur ugy-
látszik nem tud belenyugodni abba, 
hogy az 6 ideje már elmúlt. Aheiyett, 
nogy szerényen fémevonu.na és ör-
vendezne, amiért ez a mu.ya demo-
krácia futni hagyta s nem került 
a Béke-utcába, internáló táborba, 
vagy a népbiróság öté, ahelyett szí-
vósan é 3 jobb ügyhöz méltó buzga-
lommal igyekszik visszaszivárogni a 
fcözg.etbe, aho* pedig semmi szükség 
sincs már a vitézi mute szomorú kl-
sérteteire. 

Eleinte a háttérben maradt és 
figyelte a politikai helyzet alakulását. 
Nem ostoba ember és hamar rájöt t , 
hogy a Kisgazdapárt az az u3zómé-
denct", ahol minden fasiszta vígan 
lubickolhat, ha előzőleg a parton 
hagyja a jelvényeket s ruházatot, 
amely a múltra emlékeztetne. Shvoy 
ur tehát vígan fejest ugrott a Kis-
gazdapárt fedett uszodájába é® most 
már erőteljes tempó tássai úszik a 
a céx fele.- átkapaszkodni a tulto 
partr.*, ahtu a demokraliku3 kőzetei-
ben az érvényesülés vár reá. Az al-
tábornagy uré 'e t f i 'o-óí iá ja csak két 
alternatívát ismer: uralkodni vagy 
unatkozni. Edc'ig nagyon unatkozott, 
mert nem uralkodhatott, mindent el-
követ tehát, hogy régi uralmi pozí-
cióját visszaszerezze. A Kisgazdapár-
ton beiül ez sikerült is neki, ott 
nem olyan kényesek az urak, hí® zen 
legtöbbjük fejérői csak ugy cSurug 
a v a j az úszómedencére tűző nap alatt, 
itt tehát bo'dog örömmel és alázató® 
tisz'e.e tei hajbókólnak a „kegyel-
mes* U r eiöo', aki látva, hogy ismét 
a bokacsat 'ogiató geríncteieósfig fi-
gurái közé került, nyomban átvette 
a parancsnokságot. Kezd már nem 
unatkozni, mert urahcodhatik. Már 
fzervez, nyi atko-ik, dirigál, mtrikáf, 
tói pár napokon S/őnokoi az al lábtr-
ragy ur es a dolgos, csizmás kis-
gazdák ott a tanyákon és falvakban 
álmélkodva látják, hogy visszatéri 
a „régi jó világ*, már megint a fis-
ká itok, földesurak és altábornagyok 
vezetik őket valami ujabb disznó®ag 
felé. 

Shvoy ura t azonban ez a köny-
nyü győzelem és a klikkjébe tömö-
rült vidéki urak fo ötti basá®kodás 
nem « égiti ki. Most már, hogy biz-
tosnak érzi tába alat t a talaj t Baj-
csy-zsiinszky Endre, Tüdy Zoltán és 
Nagy Ferenc pár t jában kezd be:e 
avatkozni a pártok közötti politikai 
életbe is. Észrevétlenül szivárog a 
demokrácia még szivactos talajára, 
mint a trágyáié. A szaga azonban el-
árulja jelenlétét és a ml orrunk ké-
nyesebb, minit az uraké s főleg nem 
arra való, hogy az orrunknál fogva 

•vezessen bennünket is Shvoy ur. 
De nemcsak az orrunk jő, hanem a 
szemünk is. Látjuk a. báránybőr mö-
gött a farkast é® a demokratikus 
pantalló alatt a tábornoki lampaszc. 
A munkásság és parasztság nem 
óhajt együtt politizálni a kegyeimé3 

rral. Vegye tudomásul, hogv hiába-
va'ó minden ravasz kísérletezése, 
mert a mi politikánk szigorú erköLst 
atapokon nyugszik, ml nem szűk ér-
dfketoportók és uri klikkek kár-
tyáit keverjük, hanem a még mindig 
®:nyomott és kisemmizett munkások, 
parasztok, értelmiségiek, k'semberek 
érdekeiért, jobblétóért küzdünk el-
szántan és céítudatossan. Ebben a 
harcban pedig Shvoy ur csak ádáz 
ellenfelünk lehet, nem fegywrtársunk, 
mert ezt a nagy küzdelmet éppen a 
kegyelmes U r által képviselt bűnös 
rendszer aiien vívjuk és az z • cél-
kitűzésűnk, hogy Shvoy urat és uri 
cimboráit végleg eltávolítsuk a de-
mokratikus magyar közéletből 

Boroshordók 
kedveznr'nyesen kölcsön kiad k Emeletes 
ház mat elcseréiem l js/egedi villáéit, 

Petőfi Sindor-sugárút 5. 

— A t é vidéki Iparosok c® Ktres-
k dök P.zab dszervez=te a Lecnner-
tér i székházban nponta 5—7-i'í kon-
tár ügyben bejelentéseket elfogad. 
Kérjük az iparotokat és kereskedőket, 
hogy panaszaikat jelentsék be. — Fu-
varozók forgalmi adókö: őssége szep-
temberre a DIKSz Lechner-téri szék-

' házában befizethető. 
i c sa 

írógép, Irodapspir, Irodsbufor 
korpzeiü' javítóműhely, 

minőségi munka 
garanciával 

A vidék Icgragyobb irodagép importcége 
t e l e f o n ő—41 
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ozenesi irodagépvállalat 
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