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A Kisgazdapárt jobbszárnyának 
és a W M bűnszövetkezetének 

leleplezése Hódmezűvásárbelyen 
A hódmezővásárhelyi gaz-

da Sági rendőrség bravúros 
nyomozás után őrizetbe vet-
te Karasz Sándor gabona-
kereskedőt és eegitőtársát, 
Nyikos Sándor magáutiszt-
viselőt. Mindketten u ktttá-
kok érdekében csaltak és 
károsították az á l l amo t A 
kisparasztokat pedig ahol 
tudták, becsapták. 

Hódmezővásárhelyen a 
Független Kisgazdapárton 
bet fit alakult meg n Terme-
id? Szövetkezet, arait a vá-
rosban a kulákpk szövetke-
zetének neveztek. Ennek a 
szövetkezetnek volt gyüitő-
kerosked'öjc Karasz Sándor, 
aki sorozatos visszaéléseket 
követelt el 

A k i r a k o k b u s á t 

c d n a k a j o b b o l d a l ! 

v a a e f ő k n e h 

így a Kisgazdapárt ottani 
so iveze le 1917 ju l ius 1. előtt 
é utána is, minden gazda-
sági évben m i ki ló búzát 
tárolt Karasz magtárában, 
anélkül, hogv bejelentette 
volna. A gabonával a párt 
szabadon rendelkezett s 

ebből a tetemes mennyi-
rö/ihől tóttjék el liszttel az 
akkori (ohboldslt vezető-
ket. V luizát u vásárhelyi 
kutfikok önként adták ö»z-
s/e a iebtuií tat vezetők 
Iszlszílkségletére. 
Ezenkívül nz 19-17— 48-as 
-lasási évben Karasz cé-

gének 3000 kiló buat, 400 
ld ló árpa és 700 lá lő napra-
forgó h iánya mutatkozott. 
Ez t Karaszék mázsáJási za-
varokkal magyanizták, ho-
lott kőztudomAsu, hogy a 
terménykereskedőknél a 
• mázsálásíi zavarok* mindig 
többletet erédjuényeznok, 
Karaszék azonban nem es-
tek kétségbe, 

nagymennyiségű ocsyl vá-
sároltak, kirostálták és a 
Iniza közé keverték a 
h'ftny rvöTá«ára. 

K s r a s * a p y á r o s 

' n i m f á t r e j t e g e t i 

uthík, gváros egyre ment 
ííabonaoyüjtőkeresked'őpét 

"vforman rejlegelte gabo-
náinkat. így Kun Domokos 
közismert 

B B zfsnsáüi T»BSC$ 

f c t a ü t é s b si u l fttouk 

A Biztonság Tanács különje-
lenit'st terjesztett a közgyűlés 
elé az uj államok felvételérc 
vonatkozó viták állásáról anél-
kül azonban, hogy ajánlásokat 
fűzött volna fl Jelentéshez. A 
tagjelöltek: Magyarország, Al-
uánia, Ausztria. Bulgária, Finn-
ország, Írország, Olaszország, 
> Mongol népi köztársaság, Por-
kugálla, Románia, Transjnrdá-
nia és Ceylon szigete. Ismere-
tes, hogy ezen államok felvétele 
az 1047-es rendes közgyűlésen 
vita tárgya volt, de a kérdést 
ujbói a Biztonsági Tanács elé 
utalták. A Biztonság Tanács 
most megegyezés híjfán ugy 
döntött, hogy csak egyszerű je-
lentést ad a közgyűlésnek anél-
kül, hogy ajánlásokat torleszte-
ac elő. 

jobboldali vásárhelyi gyá-

ros W fcTo buz i j á t - tárol-

ta vételi feíjv n « k ü « és 

kényveibe se rezctte be. 

Kivárták Kunnal, mig Juti-
usban rendelkezés ' jelont 
mct! a szabad őrlésről. Ek-
kor Kim elszállíttatta Ka-
ra: lói a Babonáját és meg-
őrőlle'te. Ufiyanezt telték a 
százholdas kulákokkal ifi 
Megm > gvnrázták, miként 

vonhatják el a beszo'gálta-
tás elől a gabonát i 

Cséplés után kőzvettenül 
Karasz magtárába szállítot-
ták a knlákok gabonameny-
nyiségét s később, nehogy 
feltűnő legyen, egy kis há-
nyadáról vételi jegyet ad-
tak. Persze a gazdáknáljiiá-
ba tartottak házkutatást, 
egv szent gabonát som1 talál-
tak, hisz mfuid a kereskedő-
nél volt, 

Pá síz a: aie m be nem szotgáitofott 
gabonáért 

Csóky Lajos, a Jlorthy-
idők főispán ja, azelőtt nagy-
birtokos volt. zsíros gazdál-
kodó. Tullus 31-én Csákiöa-
• vé-

jegyét íC&kJ ki-
várta ácára mcgsemmí&iíeiték 
és 270 kilóval kevesebbről 
állították ld. 

Kis PÜ Vendel, Kocsis 
János, Törők Imre. Pogány 
Istvánná 

közismert ku lákok részé-
re bevétel? Jegyek el adott 
karasz k'rebh-nartyobb. 
meunv'séíjii bcszolgállalott 
g«hoüá-ét. E.'Ok a < alH)jiát 
még! máig seui adták be, 
M ndezl azért, liogy a ku-
Iákok vétel", iegyükkel o1-
számolttassanak ésí. bár ga-
bonát CíiyáltalálKiii nem 
adtak he, jWínzjulalmal 
kapjanak a pontos beszól-
gé lk j f áér l . 

K á r o s o d n a k a k i s -

p a r a s z t o k 

Ugyanekkor a kisparasz-
tokat ott károsították, ahol 
tudták. Gahonijukrói, otfl-
joxmagvaikról vétett jegyet 
nem adtak s a kisparasztok 
nem tudták beszolgáltatott 
gabonájukat elszámoltatni. 

Legutóbb Tóth Béla és fele-
sége tanvai kisparasztok ad-
ták be #42 kiló olajlen gép-
keresményüket. ErríU nem 
kaptak vételi jegyet s az el-
lenértéket a rendelet ellené-
re nem utalvánnyal, hanem 
zsebből fizették ld. Ez 'teréi-
te a gyanüt Kara szókra és 
kipattan! a visszaélések so-
rozata. 

Fasiszta mull 

Karasz a muUban veze-
tőségi tagja volt a MÉP-nek, 
mint kereskedő, az akkori 
"Futárának dolgozott. Jelen-
leg 35 lioldon gazdálkodik 
azonkívül, hogy a Kisgazda-
párt Termelő Szövetkezeté-
nek megbitjottja. Tanyája és 
városi háza is van a raktá-
rán kivitt. 

Nytkos Sándor tettestársa 
és hü) kiszolgálója volt. tNyi-
kos egyébként Horthy egy-
kori századosa, a Kisgazda-
párt jobbszárnvának erős 
támogatója, aki 12 hold gyü-
mölcsösén gazdálkodik. 

A közellátás érdekét sú-
lyosan veszélyeztető bűnö-
zőket, az ügyészség letartóz-
tatta. Rövidesen münkásbl-
rteág előtt felelnek soroza-
tos bűncselekményükért. 

A rádió szerdai lieti szemlé-
lőjét >en a demokratikus pártok 
vezetői nyilatkoztak Hákosi Má-
tyás imnisztcreluöklielyettes 
kecsleentóti beszédéről. 

Dobi István a Kisgazdapár? 
elnöke kijelentette, hogy Rákos} 
hatalmas beszéde igen mély be-
nyomást gyakorolt a Kisgazda-
párt tömegeire ls. A kecskeméti 
beszéd mezőgazdasági vonat-
kozásaival kapcsolatban megál-
lapította, bog}- képzettséggel és 
tudományos eszközök felhasz-
nálásával lehet a termésátlagot 
igen lényegesen emelni és a 
parasztság munkáját is jelentő-
sen megkönnyíteni. A szövetke-
zés előnyeit látva minden saját 
érdekeit felismerő dolgozó pa-
raszt önként kéri majd felvéte-
lit a szövetkezetekbe. Helyes-
nek és szükségesnek látja, hogy 
az azonos célokért Itüadő pir-

ító / a beszolgáltatásban 
Csengetés ryalö g?.TtÍR semmU sem ezelnAitatett be 

Szegeden és n tanyavilágban 
a csépléseket mindenütt befe-
lezték. A közellátási íelügye-
llké-jen összesttették Bz ada-
tokát és ezekből kitűnt, hogy 

bnziából 48.337 mázsát, 
rozsbóL 147.840 mázsát, 
árpából 10.029 mázsát, 
zabból 8.065 mázsát 

csépeltek fcf. 
Az ütemterv szerint Szeged 

városának október 4-ig össze-
sen 438 vagon! kelt beszolgál-
tatni, amire eddig 419 vagont 
teliesltelt. A versenylon most. 
a helyzet a következő: 

1. Kuzsnfárá- beadott 35 vo-

f in he Ivett 38-ai (108 o/o). 2. 
irálvhnloin benr'olt 50 vagon 

helyett 53-al (106 »á>). 3. Al-
sóközpont 90 vagon helvett 
94-et (104 4. Felsőköz-
pont beadott 93 vagont, elő-
írás 93 vagon (100 %). 5. Sze-
ged beit. beadott 150 vagon 
helyett 126-ot (84 6. Csen-
géié beadott 20 vagon helyett 
15 vagont (15 *A>). 

Kötelezettségükön felüt leg-
ujabban a kővetkező gazdák 
szolgáltának be: 

Rotoaánv István Domaszék 
5 h. gazda az előirt 239 kiló 
helyett 403 ki tót isojaáttatott 
be. 169 Engt Illés Doma-

i srék 2 h. gazda előírás 247 

káló, beszolgáltatott 362 kilót 
147 o/o; Nógrádi Imre Doma-
szék 3 Ti. gazda előírás 284 
kiló, beszolgáltatott 324-et. 
114 »/o; Bozókv Sándor Király-
halom 1 h. fflszda előírás 64 
kiló. beszolgáltatott 102 kilót 
159 o/o; Deák István Csórva 
8 h. gazda (6 gyermekes 1) elő-
írás 308, beszolgáltatott 348 
kilót, 110 ofo; Székeres Sándor 
Csórva 4 h. gazda, előírás 191 
kiló, beszolgáltatott 381 kilót. 
200 «A>; Tanács Mihálv Csórva 
7 fi. gazda előirás 352 kiló, 
beszolgáltatott 401 kálót, 114 
e/a; Börcsők János Atokháza 
2 fi. gazda elöirás 132 kiló, 
beszőIgáitatott 132 kilót, 100 
o/o; Oltványi Antal Feketeszét 
2 fi. gazda előírás 104 kiló, 
beszolgáltatott 109 kilót, 104 
o/o; Fülöp Mihálv Nagvszéksós 
5 fi. gazda előírás 186 kiló, 
beszolgáltatott 283kilót, 152 °'o. 

A főispánhoz beérkezett-je-
lentés szerint a következő csen-
gelet gazdák nem szolgáltatták 
be az előírt gabonát: Vörös 
István 16 holdas Virágh Sán-
dor 25 holdas, Sutka Sándor 
16 holdas, Kovács Sándor 17 
holdas. Forgó Pál 20 holdas. 
Sütt Gábor 21 holdas, Virágh 
János 20 holdas és Sutka Ist-
ván 15 holnas gazda. 

A demokratikus pártok vezető! 
nyilatkoztak Rákos! elvtárs 

kecskeméti baszódérői 
tok lépjenek egymással az ed-
diginél szorosabb munkaközös-
ségbe. A Nemzeti Függetlenségi 
Front szeptemberben jön létre 

Darvas József miniszter, a 
Nemzett Paraszt Párt vezetősé-
gének tagja hangsúlyozta, hogy 
o beszédnek különösen az a ré-
sze nagyjelentőségű, amely a 
parasztjövemjő nagy kérdésével 
foglalkozik. Azt akarjuk, hogy 
a parasztság felemelkedésével 
tűnjék el minden különbség a 
falu As u város dolgozói kőzött. 

Zsolt Béla a Magyar Radiká-
lis párt vezetője a többek között 
kijelentette: A magunk részéről 
Rákosi' beszédével á kezdettőt 
való álláspontunkat latjuk meg-
erősödve, hogy nincs külön vá-
rosi és falusi demokrácia, ha-
nem csak egyetlen, osztatlan de-
mokrácia van. 

S x e p f e m b e r 8 — 0 k ö z ö t t 

Országos mmtagaida értekezlet 

B u d a p e s t é i * 
Budapest, aug. 23 A földmű-

velésügyi minisztérium szep-

tember g-"án és 9 én mlntagaí-

da értekezletet rendez Budapes-

fon a Vasas székházban. Az én-

fekezleíem 30!) mintagazda vesz 

részt, továbbá valamennyi főis-

pán és alispán, 20 polgármes-

ter, a FÉKOSz és az UFOSz 

központi és megyei titkárai, n 

NIK ld küldöttei, a megyei gaz-

daságU felügj-előségek vezetői, a 

gazdajegyzők és a ICOKSz kí-
köldöttel. 

Az értekezletet Dohi István 
földművelésügyi minisztei' nyit-
ja meg, majd Nagy Imre ' az 
országgyűlés elnöke és Keresz-
tes Mihály földművelésügyi ál-
lamtitkár ismertetik a mezőgaz-
daság fejlődésének irányait. Az 
értekezJeW'égén nyújtják át a 
kitüntetéseket a termelési ver-
senyben kiváló eredményt c.tért 
gazdáknak. 

Mire Scrditia a város 

az 1 millió 208 ezer forintos 
tervheraházást 

A Déiinngyarorstaíg szerdai 
számlábait megírta, nogy az 
Országos Tervhivatal jóvá-
hagyta a város őlhónapos költ-
ségvetésében azt. az I millió 
200 ezer forintot kitevő össze-
get, nmít a város saját erejé-
ből fog fordítani Hz öt hónap 
alatt olv&jzenaő Dcniházások-
ra. A jóváhagyott milliós be-
ruházási tervnek főbb tételei 
a következők: 

Tenyészállatok vásárlása 
57 000, a vágóhídi 'épület hclv-
reámiása 20.000, a bekötő-
utak épilése 220.000, a kis-
vasút továbbépítése 353.900, 
« vízímentőállomás 15.000 

közutak építése 168.300, fertő-
zől>etegl;órhnz és felszerelés 
37500, népfürdő, fertőtlenítő 
intézet 10.400, n -szeretetház 
kibővítése 12.600, napközi ott-
honok felszerelése 13 800, óvo-
dák hedyreállitása 20.000, az 
alsóvárosi ált. Iskola helyre-
állítása 25.000, az általános 
iskolák bútorzata 4200, népi 
kollégiumok 21.700. . a volt 
piarista gimnázium liélvreátíi-
tásd 16600. külterületi egy-
házi épületek 4000, 500 m. ói-
tért kut fúrása 65.000, felső-
városi szérüskerli. medence 
kútfúrással 10 000, vízvezeték^ 
hálóznf bővitése 8300 forinL 

C s a k r ö v l € l e i h 
SZTRÁJKKÁ!, fenyegetödzik 

a francia rendőrség az elégtelen 
tlzetés miatt, annak elteiére, 
hogy Moch be'ügymMszter fel-
függesztéssel fenyegetett meg 
műiden rendőrt, aki sztrájkba 
lép. 

EGY AMERIKAI katonai 
szállítógép nevr-jersey államte-
rületén összeütközött egybom-
bázóval, kigyulladt és icznhant. 
Kilenc utas és a legénység el-
pusztult. 

AZ UJ ROMÁN oktatási re-
formtörvény alapján az ország 
egész területén 161 gimnázium 
müköddk, köztük 20 magvar. 
nyelvű, ezenkívül az országban 
15 magyarnyelvű tanítóképző és 
217 műszaki és középfokú ma-
gyarnyelvű Ipariskola van. 

p 

A ROMAI RE.VDflRSEG két-
milliárd Ura értékű hamis 
bankjegyet foglalt le, két em-
bert letartóztattak. 

DÁNIA LAKOSSAGANAIC 40 
százaléka kőzvéieménykutátás 
során annak a véleményének 
adott kifejezést, liogy az Egye-, 
sült Államok világuralomra tö-
rekszik. 

A SZAKSZERVEZETI VEZE-

TŐK letartóztatása miatt álta-

Iánoa sztrájk fenyeget Szicíliá-

ban. 

MÜNCHENBEN százezer em-
!>er tűntetett a magas árak el-
len. 

' AZ ÚJONNAN KINEVEZETT 

szófiai szovjet nagykövet át-

adta •meghizójovejót n szab* 
rnnje elnökének. 


