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Hogyan fejlesszük 
Szeged állattenyésztését 
A z ItfKi* várospol it ikai programja 

A város hároméves (ervében vannak olyan feladatok, amelyek-
B e t a megoldására már inost módot k e l l tatáim'. Pártunk várospoli-
tikai programja elsősorban ezekre a legsürgősebb leendőkre Iiiivja 
fel a figyelmet. Utoljára a mezőg aztíaság fejlesztéséről Irtunk, ehhez 
szorosan kapcsolódlik az állattenyésztés kérdése. 

Az állattenyésztés helyzete vá-
rosunkban és környékén ked'vezőt-
Ien. Ezen változtatni kell, mert az 
állattenyésztés fejlesztése nemcsak 
a lakosság hússal, zsírral és tejjel 
való ellátását, a gazdák nagyobb 
jövedelemhez juttatását jelenti, 
nemcsak az istállótrágya mennyi-
ségének a fokozása érdekében fon-
tos, hanein rendkívüli fontossággal 
bír husfeldolgozóiparunk, bőripa-
runk és kereskedelmünk export-
tevékenysége szempontjából is. 

A la farm áiiy hiány megszünteté-
sére folyó évben a legkedvezőbb 
helyzetben lévő dünántuli részek-
ről takarmányt kell vásárolnunkl 
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lati adottságainak jól elviselhető 
fajtából naposcsibékéi: és fajkaka-
sokat kell rendelkezésre bocsáj-
tani. 

Az állattenyésztés kérdésével fog-
lalkozva, az állategészségügyi pro-
blémákat is meg kell oldani. Itt 

a legfontosabb teendő a sertésállo-
mányunkat évenként végigpusztító 
pestis- és orbáncjárvány "leküzdé-
sére jóinínőségü és olcsó szérum 
juttatása, valamint a sertések be-
oltásának kötelezővé tétele. 

A baromfitenyésztés vonatkozá-
saiban sok kárt okozott gazdáink-
nak a baromfivész, mely egyes ta-
nyákon á szépen fejlődő és sok 
munkával felnevelt baromfiak nagy 
tömegét pusztítja el és ezzel a ba-
romfitenyésztéstől kedvét vette. 
Ezen problémán azzal kell segíte-
ni, hogy kiterjedt állatorvosi há-
lózatunk révén s megfelelő oltó-
anyag beszerzésével megvédjük a 
gazdákat a baromfivész pusztítá-
saitól. 

Megliiinfetfék az angol-Magyar Jutafonét 
Nincs védőberendezés a gyárban 

A Délmagyarország hetekkel ezelőtt 
beszámolt a szegedi Angof-Magyar 
Jutafonó üzemi bizottságának kezde-
ménvezéséről és törekvéseiről az 

és állatállományunk egyrészét tél i ' ü z c m egészségügyi berendezéseinek 
tartásra Dunánlulra kell elkülde-
nünk. Jövőre vonatkozólag pedig 
az okszerű takarmánylermelés tan-
folyamokon való propagálása, az 
öntözéses rétgazdálkodás bevezeté-
se, a legelőterüleleknek trágyázás-
sal és fásítással való feljavítása 
azok a feladatok, amelyek megva-
lósítása nélkül áz állattenyésztés 
terén számottevő eredményeket 
nem tudunk elérni. 

Ezen előfeltételek megteremtése 
mellett elengedhetetlenül szüksé-
ges a szarvasmarha- és sertésál-
lomány feljavítására külföldi apa-
állatok beszerzése, valamint az ál-
latszaporulatból a tővábbtenyész-
tésre elsősorban alkalmas-bikák és 
kanok megvásárlása ,a lörvényha-
tósági állattenyésztési alap által. 
Egyrészt a meglévő apaállatok ki-
selejtezése érdekében," másrészt 
azért, hogy az ezekért fizetendő 
jó árak a gazdákat minőségi ̂ állat-
tenyésztésre serkentsék. 

A lóíenyészíés ügye — tekintve 
azt, hogy vidékünkön az igaerő-
hiány változatlanul nagy — felada-
tunkká teszi azt, hogy az állami 
lótenyésztési akciót városunkra is 
kiterjesszük és igy sikerüljön ered-
ményeket elérni. 

Bár a juhtenyésztés a szegedi 
környéken túlzott jelentőségre nem 
tud szert tenni, mégis kívánatos itt 
is olyan apaállatok beszerzése, me-
lyek révén jó gyapjuhozanmvá le-
het a szegedi juhállományt fejlesz-
teni. 

A baromfitenyésztésnél különö-
sen fontos, hogy azt korszerű ní-
vóra emeljük; tenyésztojásakciókat 
kell szervezni, valamint továbbtc-
nyésztés és értékesítés szempontjá-
ból kiválónak minősilett és éghaj-

megvalósitáívára. A szépen meginduló 
munkálatok azonban a gyár igazgató-
ságának ellenszegülésén elakadtak. 

A profitot hajszóló tőkéscsoport ugy 
látszik inkább vállalla a halóságok 
biztosan bekövetkezendő büntetését, 
minthogy a munkások részére bármi--
nemü engedményt biztosítson e té-
ren. Ugv kalkulált, hogy a büntetés 
kevesebbe jön, mint a számára cél-

talan befektetés. 
A tiszti főorvosi hivatal a gyárat 

ellenőrizve megállapította, hogy" sem 
porvédő berendezés, sem mosdó-, ét-
kező- és fürdőhelyiség a mai napig 
létesítve nincs. Ezért javasolta a gyár 
megbüntetését. 

Szeged város elsőfokú hatósága a 
felterjesztésre az Angol-Magyar Juta-
fonót — első izben -- 5000 forintra 
büntette. 

Majd meglátjuk, ki győzi madzag-

fai — a hatóságok, vagy az Angol-
tagyar Julaíonó igazgatósága ... 

K i é i v é r o $ t 
Telefon 
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MÁTÓL VASÁRNAPIG! 
A nagy szenzációs műsor! 
4, 6 és 8 órai kezdéssel 

1- V i d é k i r o k o n 
színes Walt Disney kisfilm 
MICKA egérrel a főszerepben. 

2- Á t k © z o 1 1 a r a n v • 
színes Walt Disney varázsló 
filmje. 

3• C I c a t b a b á k 
pompás színes trükkfilm. 

4- p i u t o k u t y a . 
a vésztörvényszék d ő l t 
a legpazarabb színes nevettető 
kisítim. 
A most műsoron szereplő szí-
nes filmek is mind ujak, még 
nem voltak Szegeden. 
Végül: 

iz útonállók réme 
TARZAN, a csodáló és KENN 
MAYNARD főszereplésével 
* legjobb vadnyugati cowboy-
lilm. __ 

Előadásos kezdete 4, 6 és 8-kor. 
Pénztárnyitás d. e. 11—12-ig és 

előadás előtt fél órával 

női divatszalon (Szeged, Kígyó-utca 6) 
Ma csütörtökön 
d. u. 5 órakor tartja meg 

O S Z I D l V f i T B E M U T Q T Ú J Q T 
a H U N G Á R I A szállóban, melyre szeretettel meghívja Szeged hölgyeit 

1 közellátás vezetői szsüiélyesen kérnek 
hirioayakiitalást Szegednek 

Hatvan d e k a finom!.sztet é s konyérüszte i kapunk októ» 
b e r b e n - - 186 m á z s a s z a b a d c u k q r é rkez ik — N e m i e sz 

kukor i cás kenyér 

A város közellátási bizottságá-
nak szerdai értekezletén Bedő Kál-
mán elvtárs, a Magyar Kommu-
nista Párt kiküldötte felszólalt az 
egyre jobban érezhető burgonya-
hiánnyal kapcsolatban. Hangsú-
lyozta, hogy a közellátási hatósá-
gok személyes közbenjárására van 
szükség, hogy Szeged dolgozói hoz-
zájuthassanak egyik legfontosabb 
népélelmezési cikkünkhöz: a bur-
gonyához, 

E felszólalásának eredménye-
képpen ma, csütörtökön reggel 
dr. Tölcséry László közellátási 
tanácsnok cs Török László, a 
MOSzK vezetője Budapestre 
utazik, hogy burgonyakiutalást 
szerezzen. 

Egyben eljárnak annak érdekében 
is, hogy ezentúl Szeged' közvetle-
nül kapjon burgonyát Szabolcsból 
és a Nyírségből. 

Dr. Simon József tanácsnok a 
szegedi ellátatlanokról készített ka-
tasztert nyújtotta be, amelyet rö-
videsen felülvizsgálnak a bizottság 
tagjai. 

Jelenleg S0.475 az ellátatlanok 
száma, tehát valamiivei több, j 
mint tavaly 

nem kapnak. Dr. Keller Tivadar 
tanácsnok budapesti ulja alkalmá-
val 35 mázsa marónátron kiutalást 
szerzett Szappanfőzés céljára. Meg-
érkezés után nyomban kiosztják 
az igénylőknek. 

Az elmúlt héten 19 fél vagon 
belföldi, valamint 5 és fél vagon 
import tűzifa érkezett Szegedre, 
ezenkivül 52 vagon lignit és bar-
naszén, három vagon kovácsszén. 

Intézkedett a közellátási minisz-
ter az olajütésekkel kapcsolatban 
is. Ennek alakján 

ellátatlanonként 89 kiló ola-
josmagra lehet vámütést en-
gedélyezni. 

Az olajosmag 20 százalékát kell 
vámként leadni, egy mázsa magból 
pedig gl liter olajat kell kiütni. 
Az olajpogácsát kötelesek a terme-
lőnek díjmentesen visszaadni. 

Kiss Mihály elvtárs a malmok 
szigorú ellenőrzése érdekében szó-
lalt fel és a szakszervezeti meg-
bízottak feltétlen bevonását sür-
gette. István Béla közellátási fel-
ügyelő közölte, hogy ez az intéz-
kedés már folyamatban van. Vé-
gül tudomásul vette az értekezlet, 

Vitéz generális 
es a medáliák 

A véletlen ugy hozta, hogy a Te-
mesvárra induló csanadmegyei és 
szegedi delegációval együtt ment Ro-
mániába Pálffy György Vezérőrnagy, 
a Katona Politikai Csoportfőnökség 
vezetője és halárőrségparancsnoka, 
hogy a határmenti forgalom ügyé-, 
ben tárgyaljon. Az egyik szegedi lap 
gunyoros modorban irta le a /tábor-
noki megérkezését Szegedre: /Dom-
ború mellkasát borító egyenruháján 
csilingelve láncoltak a ragyogó me-
dáliák, A kíváncsi tömeg mintha ke-
mény bokázásotiat, érces vezénysza-
vakat, stramni jelenléseket is hallott 
volna a tiszles távolból. A vitéz ge-
nerális most a főispánnal beszél-
get ...« Szeged olvasótábora megér-
demli, hogy néhány szóval tájékoz-
tassuk arról, ki volt ez a • tábor-
nok «-ká előléptetett »vitéz« katona, 
aki laptársunkat oly megható módon 
Horthy hadseregének bokacsattogató, 
parádézó tiszt jené emlékeztette. Az-
ért is szükségesnek tartjuk ezt a 
tájékoztatást, mert laptársunk, amely 
az utóbbi időben sokat hivatkozott 
az újságírói etikára és felelősség-
tudatra/de ezúttal elmulasztotta ezi 
az elemi Kötelességet. Nézzük meg. 
először a medáliákat! Pálffy György 
domború mellkasán megláthatlak 
volna, ha közelebbről megnézik, a-
legnagyobb szovjet, a legnagyobb 
román kitüntetést és a Magyar Sza-
badságrend kitüntetését. Újságírónak! 
vigyáznia.keli, hogy ezeket a rend-
jeléket össze ne tévessze a német 
Sas-renddel és • a tölgyfalombbal, 
vagy a német vaskereszttef. Továbbá: 
Pálffy György az a hivatásefs tiszt, 
aki inkább lemondott rendfokozatá-
ról és kilépett a Horthy-had sereg-
ből, mint a németeket és a nyilaso-
kat szolgálja. Illegális kommunista, 
aki pártunk fegyveres ellenállási 
mozgalmát irányította a fővárosban. 
Pest felszabadulása után az uj hon-
védség szervezője és a demokrácia 
szempontjából legfontosabb katonai 
ügyosztálynak, a katonapolitikai osz-
tálynak a vezetője. Mint ilyennek, 
nagy része van az összeesküvés le-
leplezésében. O orewézte meg az uj 
Magyarország határőrségét, amely-
nél igazi demokratikus szellemet ho-
nosított meg. Közismerten az uj ti-
pusu, demokratikus katona megtes-
tesítője, akit katonái szeretnek1, mert 
velük együtt futballozik, úszik és lo-
vagol. Kivételes képességű katona, 
aki azonban egyben bajtársainak "jó-
barátja, közvetlen és egyszerű. Azt 
hiszem, nem is kell tovább ecsetel-
nünk, mennyire meiiéfogolt szegedi 
laptársunk, amikor egy külföldi láto-
gatás külsőségei és némi elfogult-
ság annyira elhomályosították sze-
mét, hogy visszamerengett a múltba. 

Több tapintatot 
Szociáldemokrata elvtársaink sé-

relmezik, hogy a temesvári delegá-
cióban nem voltak kellőképpen kép-
viselve. Nem tartjuk szerencsésnek 
ezt a rekriminScLót, egyrészt azért, 
mert egy szociáldemokrata főispán 
és helyettes polgármester is volt at 
találkozón, másrészt ha többen kí-
vántak volna átmenni, a meghívást 
romániai elvtársaikkal kellett volna 
elintézniük. Az utólagos sérelmezés 
csak a romániai testvérpártól hozza 
meg nem érdemelt kényes helyzetbe. 
Ugy hisszük, a külföldi kapcsolatok 
terén — az egész ország érdekében 
- több körültekintésre és tapintatrai 

van szükség. 

A közellátásügyi minisztérium ok- hogy a megszüntetett hus- és zsira-
. , , . jfUl, ' , 4 n-i AA\r U ÍVTO InT 1*1 r r x r l . ' o k rV7P»l 1 516 Cl tóber hónapra egyébként 71 vagon 
kenyérgabonát utalt ki és ebből 30 
százalék búzát, 10 százalék rozst, 
30 százalék kukoricát a MOSzK 
szegedi kirendeltségétől kell át-
venni. 

Kukorica azonban most nem 
ál! itt rendelkezésre, ezért a 
kenyeret továbbra is 40 száza-
lék buza és 60 százalék rozs 
keverési aránnyal sütik. Októ-
ber hónapra 60 deka linóm-
tisztet és ugyanennyi kenyér-
lisztet kapnak az ellátatlanok, 
ezenkívül 180 mázsa szabad-
cukrot is utalt ki n miniszté-
rium, 

amelyet egykilós fejadagokban osz-
tanak szót. A közpon'í'ag ellátolt 
üzemek tagjai a szabadcukorból 

dékhivatal ügykörét a közellátási 
felügyelőség vette át. 

OKTÓBER 6 MUNKANAP 
Illetékes helyről közlik, hogy ok-
tóber 6-ika teljes üzemi munka-
nap. A közhivatalok is mindenült 
rendes hétköznapi szolgálatot tar-
tanak. Ez alól semilyen cimen ki-
vételt tenni nem szabad. 

R&FFAY étterem és kávéház 

S z ű c s E d ü 
budapesti jazz-énekesnő vendégszerep lése 

Cily Jazz! Polgári árak ! Záróra reggel 4 órakor 
É T T E R E M N Y I T V A I — LAKATOS GÉZA és zenekara muzsikál. 

Ma este házilag 
készített disznótoré vacsora 

A BAROSS ÉTTEREMBEN 
Boldizsár és Dobos kaimén eovlttes zonoktra játszik. 


