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Pálfy György főispán ellenőrző körútja Szegedkörnyéken 
Kedden a közellátási kormánybiz-

tos, a közellátási hivatal, a gazdasági 
felügyelőség és a gazdasági rendőr-
ség képviselője a Déimagyarország 
munkatársának kíséretében körutat 
telt Szeged határában, hogy ellen-
őrizze, milyen intézkedéseket leltek 
közigazgatási vonalon a cséplés el-
kezdése érdekében. 

A közellátási kormánybiztos kör-
Jitja során meggyőződhetett arról, hogy 
legtöbb helyén' még nem kezdték ei 
ró hordást sem. A cséplőgéplulajdo-
nosok egyrésze még ezideig sem 
hozta rendbe cséplőgépjét s arra hi-
vatkozik, hogy egyes alkatrészeket 
nem szállították le a budapesti gép-
gyárak. 

Alsóközponlon '24 cséplőgép közül 
csupán 3 dolgozik, szombatra 13 gép 
munkábaállásat Ígérik. Sok helyen a 
cséplőgéplulajdonosok a munka el-
kezdése helyett a földmüvelésügyi 
és közellátásügyi minisztérium ren-
deletét bírálják. Páify György főis-
pán számos cséplőgéptulajdonossal 
beszélt és kijelentette, hogy 

a vilás kérdéseket utólagos re-
vízió aló veszik, azonban már 
most haladéktalanul e! kell kez-
deni a cséplést, i 

Szeged közellátásának biztosítása 
rendkívül fontos, miután csak né-
hány napra elegendő lisztmennyiség-
gei rendelkezik a város. 

Városianyán találjuk a legrendezet-

tebb állapotokat. Hat cséplőgépből 
3 dolgozik. A másik 3 egy-két na-
pon belül munkába áll. 

Felsőközponton azonban a 21 csép-
lőgép közül csupán 1 dolgozik. A köz-
ellátási kormánybiztos erélyes fellé-
pése után igérelet tettek, hogy 12-ig 
mind a 24 gépet munkába áttüják. 

A körút eredményeképpen szom-
batig Szeged környékén 54 cséplő-
gép kezdi el a cséplést. Mindenütt a 
legszigorúbb rendszabályokat léptelik 
életbe. Iía valamelyik cséplőgéplu-
lajdonos vonakodik a munkát elkez-
deni, a közellátási kormánybiztos 
rendelete értelmében azonnal Hölar-
tóztathatják és kijelölt gépésszel kez-
dik el a cséplést. 

Budapesten már 
88 fillér a burgonya kilója 
Az MKP a kisemberek pártja s a 

'dolgozók érdekét tartja mindig szem 
előtt. A piaci drágaság ellen is elő-
ször emelte fel tiltakozó szavát és 
hadjáratot inditott a .dráagság ellen. 
Közbenjárásának meg is volt az ered-
ménye, a múltbeli i.20-as budapesti 
burgonyaár ezen a héten már 88 fil-
lérre esett. A Községi Élelmiszerüzem 
.©Iván burgonyafelvásárlást eszközölt 
főleg a Nyírségben, hogy 88 filléres 
árban tudta ezt a nélkülözhetetlen 
'élelmicikket a közönség rendelkezé-
sére bocsátani. 

Elkészült a vádirat a Has- és Zsiiadékkivatal panamlsíái ellen 

Az elsikkasztott összeg 
több mint 100 ezer forint 

Közel egy esztendeje nyomozott 
dr. Vadász István államügyész a 
Hus- és Zsiradékliivatal három 
tisztviselője ellen indult bűnügy 
beu s ttnost készítette el 70 oldalas 
vádiratát az utóbbi idők egyik leg-
nagyobb panamájáról. A vádirat 
érdekesebb részleteit legközelebbi 
számunkban közöljük. Nem képezi 

II város hatósága is szigortian 
ellenőrizteti a tiszai fürdéseket 

A városi tanács határozata! 
A város tanácsa keddi ülésén fel-

iratot intézett a kormányzathoz, hogy 
2t 'közmunkára kiutalt segélyekből 
anyagot is beszerezhessenek, mert 
csak igy tudják a munkálatokat za-
vartalanul biztosítani és a munkanél-
külieknek munkaalkalmat teremteni. 
Klebelsbergteiep lakosságának kéré-
sére az oltani strandhoz bevezetik 
to ártézi vizet, ezenkívül a nemuszók-
nak léckosarat létesítenek. Róna Béla 
tanácsnok fölszólall annak érdekében, 
hogy 

©zeniül a város is a rendőrséggel 
együtt a legszigorúbban elien-
őrízlesse a tiszai fürdésekel. A 
Iwlcseiek nagyrész.c ugyanis ab-
ból származott, liogv a Tisza ör-
vényes részein, fürdésre tilos te-
rületen fürödtek. 

A vizmülelepi üzemi bizottság kéré-
sére a város 3 éves tervének kereté-
ben újjáépítik a vizmütelepi mun-
káslakások romépületéit. Kérésseffor 

fániai várat a tanács a városi alkal-
mazónak szakszervezetének adta 
használatba azzal, hogy otthont ren-
dezzenek ró számukra." Ezenkívül vá-
rosi halászcsárda létesítését is ter-
vezik oda. 

Amint beszámoltunk róla, a csép-
lések ma .szerdán mindenütt meg-
indulnak Szeged határában. Ezek el-
lenőrzése állami feladat ugyan, de 
a város is rendel ki cséplési ellen-
őröket. Róna Béla tanácsnok a mű-
szaki pótdijak valamennyi városi mű-
szaki alkalmazottra való kilerjesztésc 
érdekében szólalt fel. Ugyancsak az 
ő javaslatára az üzemek forintmérle-
gének elkészítői összesen 6300 fo-
rint julalmat kapnak gyors és ered-
ményes munkájukért. Az Ausztriában 
megtalált 65 szegedi deportált ham-
vait a város temetteti el és számukra 
sirheíyet adományoz. Exhumálásuk-
ról és hazaszállításukról az osztrák 
kormány, illetve családtagjaik gon-
doskodnak. Végül dr. Antalffy he 

vád tárgyát a hivatalnál rejtélyes 
módon eltűnt fuvarlevelek sorsa, 
mert ennek az ügynek az országos 
nyomozása még folyamaiban van. 
Hogy a fuvarlevelekkel elkövetett 
visszásságok felderítése ne hátrál-
tassa „a jelen bűnügy menetét, kü-
lön vádiratban foglalkozik az ál-
lamügyészség. a fuvarlevéipanamá-
val. 

A julius 21-én kezdődő főtárgya-
lás vádlottai: Mihalek Károly, Ko-
vács Antal, Kerekes József.. Miha-
lek Károlyné, Ribizsár Gyula és 
Kiss Gyula. A főtárgyalást a rend-
kivülj nagy érdeklőtlésre tekintet-
tel a II. emeleti esküdtszékii terem-
ben tartja a törvényszék "uzsorata-
nácsa dr. Linzer Károly tanács-
elnök vezetésével. Az elsikkasztott 
összeg meghaladja a 100.000 forin-
tot ,amiért a Hus- és' Zsiradékhiva-
tal három tisztviselője felel. 

Hanglemezre vették Sváícfea» 
a szegedi egyetemi énekkar 

műsorát 
A Szegedi Egyetemi Énekkar szom-

baton este hangversenyt adott a zü-
richi zenekonzervatöirium hangver-
senytermében. A szegediek hangverse-
nye nagy sikert aratott. A hallgatóság 
különösen a Kodály és Bartók kom-
pozíciókat fogadta nagy lapssaf. Az 
énekkar tagjait Zürich városa szom-
baton ünnepélyesen fogadta és az 
énekkari tagokat is vendégül látta. A 
svájci rádió zürichi tudósítója a mű-
sor 3 számát Kodály: »Mátrai ké-
pek*, >Esti daí«, iJézus és a ku-
fárok* cimü müveit lemezre vette' 
fel. tó nagy sikerre való tekintettel 
lehetséges, hogy a zürichi hangver-
senyt megismétlik. A Szegedi Egye-
temi Énekkar Zürichből Friebouurgba 
utazott. Itt kedden hangversenyez, 
majd csütörtökön Neuehatelbe megy, 
hogy hajókirándulás keretében mu-
lassa be műsorát. 

Végignézték, hogy vizbeíulf adt 
A vasárnapi nagy kánikulában Szen-

tesen is ellepte a fürdőző közönség a 
Tiszát. Papsi Franciska 18 éves be-
regháti lakos is beutazott Szentesre, 
hogy egész heti munkája Után fel-
üdüljön a Tisza vizében. Úszni nemi 
tudott s a sekély parton lubickolt 
Egyszerre elvesztette a talajt a lába' 
alól, néhányszor felbukkant a via 
fölé, de a körülötte állók közül senki 
se Sietett segítségére, "mert csupa 
úszni nem ludó fürdött a parton. Igy, 
egy elég nagy társaság szemeláttára 
fulladt a Tiszába s holttestét csak 
másnap vetette fel a viz. Minthogy; 
szemtanuk bizonyították, hogy vizbe-
fuíla<jj, *az ügyészség megadta a te-
metési engedélyt. 

Fűszer- , 
rövid- és eukorhaáruk 

legolcsóbban 

Weiszfeller Testvéreknél 
Kölcsey ufea 2, 

Nyári napközi otthon felállítását kérik 
Aigner-tetep dolgozói 

Panasznapokat tart az MKP rókusi szervezete 

(dúltak a városhoz a Boros József-utca Iyettespolgármester bejelentette, hogy 
lakói is, hogy utcájukat kövezzék ki kedden délután Szegedre érkezett 
és ezáltal az egészségügyi szempont- Thiry miniszteri tanacsos a staliszti-
ból szükséges portalanítást végrehajt- kai hivatalról és a város tanácsával 
sák. A tanács ugy határozott, hogy az szegedi statisztikai kérdésekről, vala-
uj költségvetés terhére megkezdik a mint statisztikai hivatal felállításáról 
Boros József-utea kövezését. A ste- tárgyal. 

„Repülőcsészéhre" vadászik 
az amerikai légierő 

Az Egyesült Államok északnyugati 
vidékei "fölött, titokzatos korongokat 
láttak a levegőben lebegni. A •repü-
lőkorongokra* vonatkozóan „Olivér I.ee 
tanár az Északnyugati Egyetem csil-
lagvizsgáló intézetének igazgatója ki-
jelentette, hogy azok valószínűleg rá-
dió segítségével irányitott készülékek. 
Gerard Kuipcr tanár, a yorkesi ob-
szervatórium vezetője lehetetlennek 
tartja, hogy a korongok világűrből 
származó leslek volnának. 

A kaliforniai Pásadénáról érke-
zett jelentésex szerint a repülőkoron-
gokat ott is megfigyelték. A kalifor-
niai technológiai intézet egy fizikusa 
kijelentette, hogy ezek a korongok az 
Egyesült Államok különböző atomku-
tató központjaiban végzett alomerő-
látváltoztatási kísérletek eredménye. A 
mintegy két méteres átmérőjű koron-
gokat rakétarendszerrel lövik ki és 
utjukat a földről irányítják. 

Vasárnap Kaliforniában egv légiö-
késes vaaaszgép, az Oregon állambeli 
Portlandban pedig hat gyors vadász-
gép állt készenlelrón, nogy jeladás 
esetén üldözőbe vegye és megfigyelje 

azokat a »repülőcsészealjaknak« el-
nevezett rejtélyes korongokat, ame-
lyek után most minden amerikai kí-
váncsian Jfürkészi az eget. Ezek a 
• csészealjak* kerek, lapos testek. Ju-
nius "25-e óla az Egyesült Államok 
33 államában figyelték meg őket. A 
becslések szerint óránkint 1900 ki-
lométeres sebességgel repülnek a ma-
gasban. (MTI.) 

H e t o r t a f a s z é n 
Délvidéki (Yérles) 
Szénkei eskeslelmi Rt. 
Boldogasszony sueárut 17. 

Ö R ÁT, É K S Z E R T 
legmagasaDb áron vásáréi 
DRUCKER, Széchenyi-tér 9. 

Aa MKP rókusi szervezete már 3 
múltban többször bebizonyította, 
hogy a rókusi dolgozók érdekében 
eredményesen tudja felemelni szavát. 
Legutóbb a szervezet elhatározta, 
hogy összegyűjti azokat a panaszokat, 
mcfyek Rókuson a legsürgősebben 
megoldásra várnak. A panasznapnak 
nagy sikere volt a lakosság körében. 
Sokan jelentek meg az MKP Kossuth 
Lajos-sugáruti helyiségében és mond-
ták el panaszaikat. A iöbbi közül csak 
néhányat emelünk kl, mint olyano-
kat, melyeknek orvoslása nem tür 
halasztást. Igy elsősorban Aignerlelep 
lakóinak jogos az a kívánsága, hogy 
a telepen sürgősen állítsanak fel 
nyári napközi otthont, hogy a tele-
pen lakó proletárok gyermekeinek ne 
kelljen egész napon keresztül szülői 
felügyelet nélkül az ulca porában ját-
szani. Megfelelő helyiség van is az 
iskola épületében, melyet most sem-
mire sem használnak. A városi ra-
vatalozók kérése is indokolt. Azt ké-

rik a ravatalozók, hogy adjon a vá-
ros munkaruhát nekik. "Ezideig egyet-
len ruhában végezték el munkájukat, 
amelyben otthon is tartózkodtak a: 
családjuk körében. Legtöbbjüknek 
gyermekei is vannak és a hullaszál-
titásokat .végző ravatalozók ájlandó 
félelemnek vannak kitéve, hogy va-
lamilyen betegséget okoznak a be-
tegségek iránt különösen fogékony ap-
róságoknak. 

Nagyon sokan emelték fel szavukal 
azért, hogy az öthalom-, Damianich-
és a Hétvezér-utcák nyilt árkaiban aa 
esőzések után az összegyűlt viz nenil 
folyik le és rossz .jjlatot árasztanak. 

A panaszokat dr. V i o l a György 
tiszti főorvos vette fef, aki vala-
mennyit pártolólag terjesztette az il-
letékes hatóságok elé. Dénes Leó pol-
gármester, amikor meghallotta a pa-
naszokat, igérelet tett, hogy közben 
fog járni a panaszok orvoslása ügy ét-
ben. ' 

Nagymennyiségű nyersanyagot kapunk 
Csehszlovákiától 

Létrejött a csehszlovák—magyar kereskedelmi 
egyezmény 

Hétfőn délben a kereskedelem- ós 
szövetkezetügyi minisztérium cseh-
szlovák részről dr. Fedor Mártis mi-
niszteri osztályfőnök, magyar rész-
ről Vajda Imre Kereskedelemügyi ál-
lamtitkár aláirta azt a csehszlovák-
magyar megállapodást, amely julius. 
augusztus és szeptember hónapra sza-
bályozza a két ország közti árucserét. 

É megállapodás értelmében Cseh-
szlovákia kokszot, vasércet, acélt, tűz-
álló anyagokat, magnezitet és egyéb 
fontos nyersanyagokat szállít a "ma-
gyar gyümölcs, baromfi, szalámi, bab, 
növényolaj és olajpogácsa ellenében. 

A tárgyalások folyamán megálla-

podtak abban, hogy hosszabb Idfá-
ratu kereskedelmi szerződós megkö-
tésére irányuló tárgyalások augusztus 
utolsó hetében indulnak meg Buda-
pesten. 4 magyar külkereskedelem 
ezzel az uj megállapodással ismét 
jelentős if/ersa«yagokat biztosított 3 
magyar ipar számára. 

Fizess elő 

a Délmagvarországra 


