
Szerda, 1948 augusztus 18. o e l m a g y a k o k s z í g ' 3 

» 

Fontos ügyekről 
tárgyalt a közigaz-
gatási bizottság:' 

A közigazgatási bizottság 
kedden dé elölt Gyám Imre 
főispán elnökletével ülést 
tartott. A polgármesteri és 
árvaszéki jelentés után; dr. 
Sörös Jenő tanfelügyelő a 
tankerület junius és julius 
havi működését ismertette. 
Jelentésének nagyrészét a 
Dolgozók az iskoláért moz-
isomnak szenteli©. (Az er-
ről szóló cikket lapunk más 
helyén közöljük.) Beszámolt 
a tanfelügyelő arról, hogy 
az államosiloü iskolák átvé-
tele a tankerület területén 
mindenütt a legnagyobb 
rendben történt és kiemeli, 
hogy a végrehajtás során a 
felekezeti iskolák volt veze-
tői részéről a legnagyobb 
segítőkészség nyilvánult 
meg. 

Államosítottak 13 községi 
iskolát 64 rendes és 13 he-
lyettes tanítóval és 8 fe'e 
kezeli iskolát SÍ tanerő-
vel. 
A tisztiíőorvos jelentése 

azerint Szeged egészségügy, 
helyzete az elmúlt hónap-
ban kedvező vott. Szeged la-
kossága 157 fővel szaporo-
dott (az élveszületések szá-
ma 259, meghaltak 102-en). 
A fertőző megbetegedések 
közrüi egyedül a vérhas mu-
tat jelentős emelkedést a 
mult év juliusához képest. 

A közigazgatási bizottság 
a nem jogerősen elitélt dr. 
Harvar^ámucÜ+énzűigyigaz-
gnló ellen elrendelte a fe-
gyelmi vizsgálatot, amely-
nek lefolytatásávalj.'dr. Sörös 
Jenő tanfelügyelőt bizla 
meg. 

A különböző hivatalok je-
lentése után dr. Thaisz La-
los gazdasági felügyelő rész-
letesen beszámolt Szeged 
mezőgzdaasági helyzc'érői. 
Beszámolójában elsősorban 
arra tért ki, hogy a julius 
elsejéig igen szépnek mutat-
kozó kukoricatermés a ha-
talmas szárazság és kániku-
la miatt 20-tól 50 százalékos 
oszálykárt szenvedett. Java-
solta, hogy a közigazgatási 
bizottság írjon fel a kor-
mányhoz az aszálykárt szen-
edett gazdák őssze'rására. A 
közigazgatási bizottság az 
Indítványt elfogadta. 

Ezulán Thaisz főfelügye-
lő a szegedi terméseredmé-
nyeket ismertet le és közötte, 
hogy bár Szegeden jelenté-
keny fagykár pusztított, 

állomást 10 trakt;or-
negfeielő gépi f< 

szereléssel. Az állomás 
rai a mc 

a tavaidnál. 
Eszerint búzában az átlag-
termés holdankint 4 mázsa, 
a mutt évben 3.7 m., rozs-
ban 5.5 mázsa, a mutt év-
ben 3.5 m., őszi árpában 6.5 
mázsa, a mutt évben 2 m; 
* terméseredmény átlagban 
gyenge közepes. A tavalyi-
nál jobb hozam ellenére 
alnes azonban biztosítva a 
vetőmagszükséglet. 20 vagon 
buza és 10 vagon rozs vető-
magra van szükség és ezt 
az akciót a MOSzK bonyo-
lítaná le, az igény jogosúlt-

Í
ít a termelési bizottság 

apitaná meg a népi szer-
vek bevonásával. 

A főfe'ftnyelő foglalkozott 
a Szegeden tétesi'endő trak-
Vwállomás ügyével Mint ?g-
tterelos, a földművelésügyi 
kormány Szegeden is léte-

'eielő gépi fe, 
z állomás lé-

tesítésének egyetlen akadá-
lya az, hogy a város még 
nem tudott megfelelő helvet 
kijelölni. Van olyan állás-
pont, amely szerint az állo-
mást a kötöttebb talajok 
miatt Szeged belsőbb terü-
letén kellene felállitanL (vi-
szont at ujgaz.dák érdeke azt 
kívánná, hogy a traktorá'to-
mást a tanyavilágban léte-
sítsék. Ezt az álláspontot 
képviselte a bizottságban dr. 
Gál Tivadar főjegyző, aki 
szerint ennek á kérdésnek 
az eldöntése nem is lehet 
más, minthogy 

a traktorán omást ott ál-
lítsák fel. ahol a legtöbb 
főttlhözjulatott dolgozik: 
8 tanyavilágban. 

A közigazgatási bizottság 
eszerint határozott. 

Végül a gazdasági felügye-
lő azt a javaslatot terjesztet-
te elő, hogy az algyői főcsa-
tornánál egy duzzasztómü-
vet kellene létesíteni 

100 ezer forintos kfiltség-

1. Jobb a termés a tavalyinál 
2- Szaporodott Szeged népessége 
3. P fmkto'áilomást a taava-

vltóg bopia 
4. 2500 hold Öntözésére alkalmas 

duzzasztó az algyői fficsalornénél 
fel, aminek segítségével 
az ottan! kisemberek 2500 
holdja lenne öntözhető. 

A bizottság felkéri az ár-
menlesitő társulatot, hogy a 
duzzasztóművel kapcsol it-
ban a legközelebbi ülésre 
tegyen javaslatot. 

Az állategészségügyi fel-
ügyelő maga helyett csak je-
lentését küldte be, amiből 
nem derütt ki, hogy milyen 
súlyos baromfivész pusztí-
tott a szárnya állományban, 
de a bizottságnak tudomása 
van sertéspestisről és or-
báncról is. A bizottság pót-
jelentés küldéséire utasatot-
ta azí állatorvost ésstigazolnia 
kell azt ls, miért maradt el 
a keddi ülésről. 

A közel'á ási felügyelőség 
bejelentette hogy augusztus 
8-dg a szegedi határban 

213 985 mázs.klgabonát csé-
Itefc el, beszolgáltatlak 
.934 mázsál. 

E kőtelező mennyiségen fe-
lül a szegedi gazdák még 
6483 mázsa gabonát szolgál-
tattak bc önkéntes felaján 
Jásként. 

Milyen nagyszabású 
állami é p í t é s e k folynak most 

Szegeden 
Hódmezővásárhely egymilliós kullurházat, Kis-

zombor mezőgazdasági középiskolái kap 
A Déhnagyarország kéré-

sére az építésügyi főigazga-
tóság tájékoztatta lapunkat 
azokról a nagyszabású épít-
kezésekről, amelyek most 
folynak a város területén, 
vagy amelyekre a fedezetet 
kiutalták és a versenytár-
gya'ásokat kiírták, vagy ki-
írják. Ezek a szegedi ipar 
szempontjából óriási jelen-
tőségű építkezések a követ-
kezők: 

A MÁV-nak a Szeged-pá-
lyaudvar közelében épül 
egy négylakásos emeleti la-
kóháza 400 ezer forint költ-
séggel. Az épület december 
31-ig tető alá kerül; 

a gyermekklinika romta-
1 aratott főépületének újjá-
építése december 31-ig szü-
netei és a munkáá'atokat 
csak a jövő év ieeelső nap-
jaitól folytatják. Éttől kezd-

a termés lényegesen jobhlve azonban a gyermekid! 
rrika teljes helyreállítására 
2 millió 800 ezer forintot 
fordítanak. E''énben 450.000 
forint költséggel még az 
idén befejezik a Klinika 
•mögött épülő úgynevezett el-
küiönilőt és nvomban 6t Is 
adják rendeltetésének; 

tatarozzák rendbehozzák 
a József Attila-kollégium 
épületét 500 ezer forintos 
költséggel. Az összes mun-
kákat a vízvezeték ési a köz-
ponti fütésberendezés kivé-
telével vállalatba adták, a 
helyreállítás serényen fo-
lyik, ebben az évben elké-
szül. Százhúsz kollégista 
kap töké'etesen felszerelt, 
modern kollégiumot; 

elkészül az idén a fővám-
hivata'nak a teherpályaud-
varon álló épületében a 
földszint, amelynek helyre-

állítási költsége 130 ezer fo-
rint. Ennek az épületnek 
még a lépcsőit, az ablakfél-
fáit, a szobák padozatát is 
elrabolták. A jövő évben az 
emelet tatarozására is sor 
kerüt, ugy hogy a hivatal 
a pénzügyigazga'óság épüle-
téből régi helyére visszaköl-
tözhet: 

az Alföldi Mezőgazdasági 
Intézet két év óta folyó 
helyreállítási munkálatait 
tovább folytatják 200 ezer 
forintos költséggel. Ebből az 
összegbői az idén el-
készül az alagsor és 
a földszín let összefoglaló ta-
lajtani intézet; 

a Csillagbörtön uj műhe-
lyeket kap 180 ezer forin-
tos építkezéssel. Ezekben a 
műhelyekben a rabokat fog-
lalkoztatják; 

elkészítik az államrendőr-
ség kapitányságának lépcső-
kortátait és a hátralévő la-
katosmunkákat 71 ezer fo-
rintos kött-érgel. 

Megemlítjük még, hogy az 
építkezésücryi minisztérium 
Hó ímerövá-árhelven 1 mil-
lió forintos költséggel hatal-
mas ku' v -'tarat emel, meiv-
nek előar'ó e -mében 6C0 ülő-
helyes á'landó szinpad is 
énüi. Folytatják a megkez-
dett kisrombori mezőgazda-
sági középiskola építését. Az 
idén erre a célra 270 ezer 
forintot fordítanak. 

Ezekbői az adatokból Ss 
megállapítható, hogy az or 
szág helyreállítására és in-
tézményeinek feiiesztésére 
milyen tekintélyes összege! 
fordít a demokrácia .hogy 
kutturnivónk és ezzel egvütt 
életszinvonalunk is minél 
jobban emelkedjen. 

A c s e h s z l o v á k K P 
m e g i i s z l l l f a s o r a l t 

Prága, augusztus 17. A Rude 
Pravo jelentése szerint a cseh-
szlovák kommunista párt köz-

•ber 1 ponti bizottsága októl 
december 31 között 

és 
igazoló 

tá 

eljárás alá vonja a párt vala-
mennyi tagját. Az igazolás oét-
"a a párt sorainak megtiszti-
'sa, hogy 

a párt szilárdan megtart-
hassa a mnnUsfKzlálv (s a 
(totgoző nép élcsapatának 
fellegét-

Az igazolás főbb szempontja: 
hogyan értelmezi és védi a 
párttag a párt politikáját, be-

csületesen teljesiti-e feladatai!. 
Látogatja-e a taggyűléseket, fi 
zeti-e rendszeresen a iagdija 
kat és olvassa-e a pírt napj 
sajtóját. FelüIvizsgáfják. hogy 
nem hasznáíja-e fel a párt 
funkciókat személyes célokr 
és hogy az állami alkalmazol 
tak a pártigazolványt nen. 
használják-e fel egyéni célok 
ra. A mezőrazdáknái megvizs 

.gáliák. teljesills-e beszoígálta 
tási kölelezettségüket. Tovább-

í szempontok: a feketekereske-
delem ellent küzdelem és n 

• gazdasági újjáépítésben való 
I részvétei. 

UJ keeyéirel 
az uf Világ felé 

Augusztus 20-án pompás népünnepé yek 
lesznek Szeeedkörnyéken 

A szegiedkörnvéki falvak-
ban és tanyaközpontokban 
folyik az előkészület az au-
gusztus huszadiki ünnepsé-
gekre. Eddigi értesüléseink 
szerint több i mint husz hely-
ségben rendeznek/szire-: mű-
sorral, sportversenye': ke1 és 
tánccal tarkitott mulatságo-
kat. 

Sjndorfalváról kaptuk a 
hírt, hogy pénteken íreggcl 
virágokkal és gnhonakoszo-
rukkal 

feldíszített szekerek 
vonulnak fel az utcán és 
minden szekér egy uj liszt-
ből készütt kenyeret visz. 
Utána 1 flórakor tarl ják-meg 
a gyűlést, alioi ünnepélye-
sen felszegik az uj kenye-
ret. 

Dorozsmán —'mint áttata-
ban a többi faluban is — 
reggel zenés ébresztővel fog-
ják megnyitni a napolymaki 
a zenés mise ulán a hősök 
kertjében nagyszabású ün-
nepség lesz. A műsoron az 
ünnepi l es é 'c í kí\ü'ének-
számok, szavalatok és a do-1 

rozsmai népi tánccsoport 
számai szcrepeinek./Ujs e d-
ivánon, ós e-itivánon, Desz-
ken érdekest sportesemények 
'esznek, amennyiben a hely-
beli és szere ti csapatok mé-
rik össze erejüket. Csenge-
lén dé'u án mezítlábas mér-
kőzést izgui vég'g a falu né-
pe. Pusztamérge: en ugyan-
csak a templomkertben le-
zajló ünnepélyes gyü és 
után a 

nősök és nőtlenek 
mérik össze labdarugóké-
pességlüket. 

Röszkén a zenés ébresztő 
és a mise után 10 órakor 
lesz a gyűlés, utána pedig 
12—2-ig körös ebéd. Ezu'án 
a kultúrház elé t i téren gaz-
dag műsorral és tánccal egy-
bekötött ünnepély. ame'y 
színié átmenet nélkül nyú-
lik bele az esti táncmulat-
ságba, melyetj.az EP08z ren-
dez. Szentmihálvtelcken a 
gyűlés és a kutturmüsoron 
kivül a főutcán nagy kerék-
párversenyt rendezrek, me-
lyen résztvesz a falu összes 
biciklistája. Lengyelkápol-
nán már tegnap, Zákányon 
és Domaszékcn a paraszt-
fiatatok már előre jól tart-
ják tavaikat, mert innét pén-
teken 

reggel 
lovastandériumok 

indulnak el az ünnepi'felvo-
nu á okra. Kistemplomta-
nyán a fiatalság éppen ugy 
várja a térzenét, mint az 

öregek. Az ifjak a tánc mi-
att, az öregek meg azért, 
mert kiülnek a kapuba és 
— lábukkal verve a taktust 
— a tarka ünnepen ismét 
futatoknak érzik magukat. 

Ha végignézünk a falvak 
készülődésén, az a benyo-
másunk támad, hogy itt 
nemcsak a kapuban ulő öre-
gpk, de az egész Szeged-
környék me+iatatodásáró1 

van szó. Vidámság és len-
dület a készülődésben és az 
egész falu egységes akarata. 
Ezt mutatja az a tény is, 
'hogy aj,pártok, ifjúsági; egye-
sületek a legnagyobb egy-
ségben működnek az öröm-
ünnep megrendezésén. 

De nemcsak a fatti készül 

az uj kenyeret 
megűnnepetaii, hanem a vá-
ros is, ahol éppen olyan 
nagy öröm és éppen oiyan 
fontos az, hogy minél iobb 
és löbb legyen belőle.A gyá-
rak, üzemek és kulturcso-
portok pénteken kimennek 
a falvakba, hogy ezzei fs 
mutassák az ipari és szel-
lemi dolgozók és a paraszt-
ság egymásboztartozását. A 
Szegedi Ke dergyár ze íeka-
ra Kistemptomtanyán. a gáz-
gyáré kübekházán és az 
egyetemi zenekar Szatyma-
zon szórakoztatja a lakos-
ságot. 

Pénteken egész Szeged kör-
nyék egy 

tarka színfolt lesz 
Magyarország többi váro-
sainak .. járásainak és me-
gyéinek ugyancsak tarka 
•ünnepi csokrai kö ölt. Mert 
az országban mindenhol ün-
nepelnek ezen a ranoin«. Az 
uj kenyeret ünneplik, de 
ezenkívül az uj viágot, a ki 
alakuló uj rendet is! 

í r Fuvarosát, 

üzemi 
t e h e r a u t ó k r a . 

ú j l í z b e t é t c a 
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Mm 
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