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Az 
99 

a kiosztott földek 
telekkönyveztéji 

Hétfőn délelőtt dr. Pálfy György Szt. Erzsébet leánygimnázium alá 
szerveztek általános iskolát. A tan-főispán elnöklésével a közigazgatási 

bizottság ülésezett. A főispán indít-
ványára a bizottság jegyzőkönyvben 
örökítette meg dr. Pap' Róbert em-
lékét. A bizottság ezenkívül táviratot 
küldött a Szövetséges Ellenőrző Bi-
zottsághoz abból az alkalomból, hogy 
Magyarország visszanyerte szuvereni-

A tárgysorozat első pontjaként a 
polgármester jelentését ismertették, 
amely elmondja, bogy a város téli 
tüzelőfaszükséglete 5000 vagon fa, 
amiből eddig sikerült 3700 vagont 
biztosítani, eddig a nyári hónapok 
folyamán 1315 vagon fa érkezett Sze-
gedre. 

A tiszti főorvosi hivatal jelentése 
elmondja, hogy Szeged város egész-
ségügyé augusztus folvamán kielé-
gítő ' volt. 

A pénzügy i" az tfa I ő sá g jelentése 
elmondja, hogv a hii/aföldadó 
hátralék Szeged törvényhatósági 
joga város területén 70 száza-
fék, inig az általános közadó-
hátralék ,32.25 százalék. A pénz-
ftgyigazgató egyúttal ismertette a 
pénzügyminiszter leiratát, amely-
ben szigorú utasítást adott ki áz 
adóhátralékok behajlására, mi-
ntán a hároméves térv pénzügyi 
fedezetéi részben az adóbevéte-
leikből fedezik. 

Az oktatás zavartalansága 
biztosított 

A tanfelügyelőség jelentése szerint 
az idén kilenc állami, 12 községi és 
hét felekezeti általános iskola műkö-
dik. Az elmúlt iskolaévben csak hét 
ál lami általános iskola volt, az idei 
iskolaévben a Klauzál "Gábor és á 

felügyelő jelentése szerint a szegcdi 
belterületi iskolák 6500 növendék be-
fogadására alkalmasak, ami azt je-
lenti, hogy egy tanterembe 30 nö-
vendék jár. így a Szegedi általános 
iskolák működése technikai nehézsé-
gekbe nem fog ütközni. A felsőosztá-
íyokban a "szakszerű oktatás bizto-
sítására a tanfelügyelőség augusztus 
folyamán továbbképző tanfolyamot 
rendezett. A jelentés beszámol még, 
hogy a rendes, beiratási idő alatt az 
iskolakötelesek 50 százaléka nem irat-
kozott be, főleg a tanyai körzetek-
ben. A keddig tartó pótbeiratásokon 
azonban minden valószínűség szerint 
a szülői eleget tesznek gyermekeik 
beira tásii kötelezettségének 

A tanfelügyelői jelentéshez töb-
ben hozzászóllak. A felszólalások so-
rán kiderült, hogy addig, amig a bel-
területi iskoláiban a szakelőadók túl-
tengenék, a tanyavilágban meglehetős 
hiány van szakelőadókban. Ezenkívül 
megállapítást nyert, hogy a szegedi 
tanfelügyelőség területén általános is-
kolákbán 87 tanító és 68 tanár a 
hiány. 

Az államépitészeti hivatal jelentése 
elmondja, hogy a nyári szárazság kö-
vetkeztében a makadámutak erősen 
megromlottak, azok kijavítása folya-
matban van. A müuták javítását a 
nyár folyamán az államépitészeti hi-
vatal elvégezte. 

Sikerült biztosítani a vető-
magszükségletet 

A gazdasági felügyelőség jelentése 
beszámolt, hogy 

Szegeden az idén még a megszo-
kottnál b kevesebb volt a csa-

Horváth Lajost a valuiaiigyészségre kisérték 
A szegedi »pisze Horváth, néven 

közismert Horváth J.ajos egy szegedi 
kávéházban dollárt kiiiált eladásra — 
rendőrségi nyomozóknak. A nyomo-
zók színleg "belementek az iizletbe, 
majd mikor az üzlet perfuktualódott, 

zelbe vették. Még ugyanaznap ház-
kutatást tartottak a lakásán is, ahol 
nagyobb mennyiségű dinárt talállak. 
A rendőrség a valutákat lefoglalta s 
a nyomozás befejezése után Horvá-
thot átadták a budapesti valutaügyész-

felfedlók kilétüket és Horváthot őri- séguek az eljárás lefolytatása végett. 

ünnepélyes tanévnyitás 
a szegedi egyetemen 

• A szegedi tudományegyetem au-
lája vasárnap 'délelőtt zsúfolásig 
megtelt* ahol a szokásos ünnepé-
lyes keretek közt tanévnyitó "köz-
gyűlését tartotta egyetemünk. 

Az egyetemi énekkar a Himnuszt 
énekelte el* utána a lelépő rektor. 
d!r. Tóth László olvasta fel multévi 
beszámplóját. 

mi-

az 

y i ^ * vevő u j rektor, dr. Székely L fez tó 
jogtudományi előadást tartóit, mig 
a rektort adó jogi kar dékánja, dr. 
Martonyi János az ifjúsághoz in-
tézett buzdító beszédet. Az ünnepi 
közgyűlést az egyetemi énekkar a 
Szózat el éneklésével fejezte be. 

Rendelet a lerménvben 
fizetendő bérletről 

A Magyar Közlöny legutóbbi száma 

rendezi a terményekért bérbeadott 

földek bérleti feltételeit. A bérlő gaz-

gálkodó megtartja a földadót -

után a bérlő fizeti be 

.adót —, a beszolgáltatásra kötelezett 

mennyiséget, vetőmagot és fejadagot. 

Amennyiben ezenfelül marad ter-

Á" rektori" in ét Lóság jelvényeit á t- J m é n > ' a k k o r terményben fizeti bér-

• " " ' - • ̂ j e té t , ha nem marad, ugy a hivatalos 

áron megállapított terményárat fizeti 

a tulajdonosnak. 

— A /Nemzet Hídjának/, a Lánc-
hidnak a centenárium évében való 
újjáépítése érdekében Szegeden is 
nagyarányú mozgalom üidult meg a 
város társadalmának minden rétegé-
ben. Ebbe a mozgalomba a Szegedi 
Nemzeti Színház müvésztagjai és mbid-
három mozgóképszínház is méltókép-
pen bekapcsolódott. Zentai Anna, S. 
Papp Júlia, Versényi Ida, Nádas Ti-
bor, Káldor Jenő, Sugár Mihály, Su-
gár Jenő, Palócz László, Gáti Pál, 
Dénes Erzsi, Paulusz Elemér és Za-
kariás Gábor, a Nemzeti Szinház mű-
vészei a mozgóképszínházak előadá-
sainak keretében vidám és művészi 
műsorukkal személyesen is fellépnek. 
Az ezért a különmüsorért szemé-
lyenkint fizetendő 50 fillér teljes egé-
szében a Nemzet Hídjának újjáépí-
tését segiti elő. 

x 25.000 forintos főnyeremény 
Szegeden. Az Újjáépítési Állam 
sorsjáték szombaton megfartolt hú-
zásán ismét a Pető Bankház sze-
rencsés vevői nyerték a 25.000 fo-
rintos főnyereményt. 

Mély fajdalommal tudatjuk 
a magunk és hozzátartozóink 
nevében, hogy szeretett, jósá-
gos nővérünk: 

Tombácz Margit 
hosszú és kinos szenvedés után 
szeptember 15-én elhunyt. 

Temetése J.6-án dé'után 4 
órakor Iesz'a Gyevi-teniető ha-
lottasházából, Az engesztelő 
szenlmiseáldozatot ugyanaznap 
délelőtt 10 órakor ' mulatjuK 
be a fogadalmi székesegyház-
ban. 

Tombácz Islván és László 
testvérei. 

padéit, ezenkívül a július 9-IIri 
nagy jég is súlyos következmé-
nyekkel járt. 

A szárazság főleg a gyengébb minő-
ségű homokos földeket sújtotta, mig 
a jég a jobb termőföldek termését 
pusztította el. A 'jelentés elmondja, 
hogy 

a jégkár 10—100 százalékos volt 
Az átlagos kár pedig 55 száza-
lékos. 1 

A jég különben összegszerüleg a kö-
vetkező károkat okozta: kalászosok-
ban 1 mill ió 680.000 forintot, szőlő-
és gvümölcsösben 14 millió, kukori-
cában 2 mill ió 800.000, paprikában 
1 mill ió 260.000, burgonyában 1 millió 
500.000, cukorrépában 200.000, ker-
tészen véleményekben 300.000, apró 
háziállatokban 100.000, mig épületek-
ben 600.000 forint kárt okozott. Az 
összesített kár 22 mil l ió 440.000 fo-
rint. A gazdasági felügyelőség meg-
jegyzi, hogy 

a kár tsz en vedelt gazdáknak a 
múlttal szemben a demokratikus 
kormány gyorsan a segítségére 
sietett. 

Kiosztásra került 400 mázsa vetőmag-
köles, 3£>0 mázsa vetőmagkukorica, 
200 mázsa pétisó, 200 mázsa rézgálic 
és 80 mázsa íucernavetőmag. Ezen-
kívül 150.000 forint szántási hiteti 
kaptak a gazdálkodók. A paprikások 
pedig 846.000.foriüt segélyt kaptak. 
Vetőmagban a jég és az aszály súlyos 
probléma elé állította a várost. Azon-
ban 

a város vezetőségének súlyos 
harcok árán csak sikerült köze-
pes nagyságú terület részére toiz-

- tositani a vetőmagot. 

Az állattenyésztés is jelentős támo-
gatást ij-'ipott. Sikerült beszerezni 8 
magyar tarka bikát. 16 mangalicakant 
és 5 mént. Az állattenyésztő egye-
sület 405 tehenet törzskönyvezett in-
gyen. niig 300 tisztavérü baromfi szét-
osztása fqjyamatban van. A mező-
gazdasági termelés szakszerüsitése 
céljából szaktanfolyamok folyamat-
ban vannak. Érdekes számadatot kö-
zöl ezután a jelentés. 

A szegedi földhivatal az MKP 
sürgetésére és közbenjárására a 
kiosztott földek 99 százalékát már 
lelekkönvvezte. 12.147 gazda ne-
vére írlak ál 45.248 katasztrális 
holdat. 220 hold lelekkönvvezése 
folyamatban van. Ez'enkivül szél-
osztásra vár még a hadifoglyok 
részére 1500 katasztrális hold 
föld. 

Az állategészségügyi felügyelő je-
lentése szerint augusztus hónap fo-
lyamán Szegeden kielégítő volt az 
áUatállomány egészségügye. 

Csak azért is 

• Mig p fővárosban a munkás-
egység .győzelmét ünnepli az u i 
kormány alakításában, testvér-
párlunk rossz szellemei a szer-
kesztőségi asztal mellől folytatják 
egységbontó, mérgező munkáju-
kat. Minden alkalmat megragad-
nak, hogy rozsdás szerszámaikul 
befeszítsék a munkásegység xé-
seibe. Egyszer ez, máskor amaz, 
most a város által bérbeadott ós 
a hosszú lakátlanság jitán rend-
behozott lakás a sóvárgott ürügy*. 
Nevezetesen ezt a lakást a város 
egy idehelyezett munkáspárti 
tisztviselőnek adta bérbe,, aki a 
demokrácia érdekében kifej-

l e t t áldozatos munkájával ezl 
meg js érdemelte. A la-
kás valamikor tényleg j^yilassy 
Sándor festőművésznek szolgál! 
mütermül, de szegény, már 13 
éve halott és azóta Joachim Fe-
renc festőművész bérelte a la-
kást. Joachimnak Budapesten is 
volt lakása, kettőt nem tarthatott, 
igy a szegedi lakását most fel-
adta. Régen nem tartózkodhatott. 
szegedi műtermében, mert kiköl-
tözése után a lakás lakhatatlan ál-
lapotban volt. A város bérbe-
adással értékesítette az üres la-
kást és mint rendes házigazdá-
hoz illik, kifestette, rendbehozat-
ta, mielőtt kiadta. 

Melyik jóhiszemű) embernek! 
jutna eszébe ezt kifogásolni? Leg-
feljebb egy olyan szerkesztő ur-
nák, aki ' szintén városi házban' 
lakik s a város visszautasította* 
hogy íakását a város pénzén ki-
ciánozzák. Ezután jutott ugyanis 
eszébe a féléves lakásügy felme-
legítése. A Horthy-vil ágban szok-
ták igy zsaroló újságírók elintéz-
ni személyi számláikat. Ezek aZ 
újságírók elítélendők voltak*merl 
inkább abból éltek, amit nem ír-
tak meg, de mennyivel súlyosabb 
megítélés alá esik az az ember, 
aki ezt azzal a célzattal is teszi* 
hogy a két munkáspártot egymás 
ellen heccelje. Minden egyezség 
dacára csak azért is a munkás-
egység ellen törnek ezek az urak1. 

E Z Ü S T 
evőszerek 6—12—24 szemé-

lyes raktáron! 

k a r á t o s 

arany karika jegygyűrűk! 

ANTIK ZENÉLŐ falióra nagyon szép! 
Feltűnő olcsó arakon: 

F I S C H E R Klauzál-tér 3. 

RAFFY étterem és kávéház 

(JENA PRUSS énekel! ZÁRÓRA REGGEL 4-KOR. CITY 
ÉTTEREM MEGNYÍLT: LAKATOS GÉZA és zenekara muzsikál. 

JAZZ! 

x Orvosi hír. Dr. Hönig Vilmos 
sebészklinikai tanársegéd szabad-
ságáról hazaérkezett. Rendelését 
Móricz Zsigmond-rakpart 3. szám 
alatt megkezdte. 

AHungária lerraszán 
m i n d e n e s t e Virány L&sxló 

a zongoráná l . 

AszteJrende lós 5—93 alatf. % """̂ g Figyelmes kiszolgálás. Polgári árak. 

Rovatvezető: MAK ERNŐ 

A Szegedi Munkás Sakk-Kör szep-
tember 14-én, vasárnap tartotta tiszt-
újító közgyűlését. Villányi Armand 
diszelnök megnyilószavai után „MAK 
Ernő főtitkár ismertelte a kör mun-
kásságát, eredményét. A közgyűlés az 
alábbi üj J,LsztikarL egyhangúlag vá-
lasztotta meg: Diszelnökök: Dénes 
Leó, Antalffy György, Villányi Ar-
mand. Tiszteletbeli elnök: Zwikl Fe-
renc. Társelnökök: Barna Mihály, dr. 
Cserei Gyula, Gyólai István, Ké-
ménczy János, dr. Miklós Károly, 
Müller Bálint, Pál Armand, Török 
Gábor. dr. Tömörkény László. Alelnö-
kök: Gáspár Zoltán, Kalapis János, 
Kasza János. Liebmann Béla, Szántay 
K. János. Elnök: Simon Béla. Ügy-
vezető elnök: Sándor Lajos. Főtitkár: 
Mák Ernő. Titkár: Csánk József. Fő-
jegyző: Dani Imre. Jegyző: Ábrahám 
István. Pénztáros: Muckenhuber Fri-
gyes. Könyvtáros: Dani Imre. Ellen-
őrök: Homola János, Viski Sándor. 
Csapatkapitány: dr. Bakos József. Vá-
lasztmányi ta"gok: Ábrahám Ferenc, 
Bakos Árpád, Baukov Zsivó, Berla Jó-
zsef, Böröcz Árpád, Derszieb Elemér, 
Gombos István, í lont í Sándor, Kiss 
János, Kulcsár Dezső, Kukli György, 

Komócsin Mihály, Lengyel Ferenc, 
Marton Ferenc, Matuszka István, Ocs-
kay László, Pesti György, Orosz Mik-
lós, Peták József, Solti Miklós, Sulik 
Márton, SzöIIősi János, Szűcs Pál , 
dr. Tarnai Károly, Veisz Miklós. 

Sándor Lajos üv. elnök a tisztikar 
nevében megköszönte a bizalmat a 
rámutatott a lehetőségekre, amelye-
ket a körnek elérnie lehet. Csánk 
József titkár hasznos munkára buZ-
ditotta „a vezetőséget. A közgyűlés 
jegyzőkönyvi köszönetet rpondott a/ 
szakszervezet vezetőségének a szíves 
és áldozatos támogatásért, a helyi-
ség és felszerelésekkel való megsegí-
téséért. | 

A közgyűlés után az üzemek és 

egyesületek vezetőségi ülést tartottak. 

Elhatározták, hogy vasárnap, szep-

tember 21-én délelőtt 9 órakor Sze-

ged város bajnokságáért folyó csa-

patmérkőzéseket 'két osztályban kez-

dik meg. Sorsolás 18-án, csütörtökön' 

délulán 6 órakor. Ugyanakkor tár-

gyalja a vezetőség a SzAK óvását is. 


