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a móri szovjet emlé 
Kegyelmi kéivényükeí 

A budapesti büntetőtör-
vényszék mint rögtönitélő 
biroság szerdán tárgyalta 
Stumpf Alajos, Stumpí Já-
nos, Harpauer Gyöi-gy és 
Albrecht Imre. a móri szov-
jet emlékmű felrobbantói-
nak bűnügyét. 
» A vádinüitvány ismerteté-
se után 
Stumpf Alajost hallgatták 
ki. Elmondotta, hogy 

3941 őszén egy német 
kénie'Iiárilóosztag pa-
rancsnoka meghízta az 
ügynevezett Dráva-légió 
vezetésével, amelynek 
fe'adala a dunántúli 
olaj vidékeken mozisé-
relt szabotázsakció letö-

rése volt. 

Azonnal küldj dinamitot 

Stumpf maga válogatta ki 
a Németországba irányított 
leventékből a légió tagjait, 
200 embert majd ezekkel a 
Iront közeledésekor átvo-
nult Jugoszláviába. Amikor 
onnan visszakerült 

a légiónál maradt nagy-
mennyiségű robbanó 
anyagot szétosztotta a 
vo't légionáriusoknak, 
köztük Albrecht Imré-

nek. 
Stumpf Alajos a továbbiak-
ban elmondotta, hogv ez év 
szeptember elején felhivta 
Albrechtet, hogy haladékta-
lanul küldjön neki Mórba 
robbanóanyagot. 

F.z meg is történi és 
szeptember 20-án Harpau-
er lakásán megtartották az 
első megbeszélést. 

Eiső kísérletként a mórt 
szovjet emlékmű feí-
robhanhhát határoz-

ták el. 

Szcplembei' 21-én összeállí-
tót ta a négy csomag robba-
nóanyagot, felszerelte az 
időzitőkészüléket és az egé-
szet átadta öccsének és IIar-
pauernek. 

Stumpf János elmondotta, 
hogy 14 éves korában együtt 
szolgált bátyjával a Dráva-
légióban. A merényletről azt 
vallotta, hogy Harpauerrel 
együtt szeptember 24-revir 
radó éjszaka helyezték el a 
röbbanókészüléket a szovjet 
emlékmű talapzatán és az 
időzilő berendezéssel ellá 
tott gyutacsot működésbe 
hozták. 

Elegei teli az utasításnak 

Harpauer György vallo-
másában kijelentette, hogy 
annakidején önként jelent-
kezett Nemetországban Hu-
nyadi-páncélosnak. Ezután 
került Stumpf Dráva-légió-
jába. Az első összejövetelen 
Stumpf Alajos figyelmeztet-
te őket, 

vigyázzanak, mert éle-
tűkkel játszanak és ő 
Stumpf öccsével együtt 
vállalta ezt a kockáza-

tot. 

Beismerte, hogy Stumpf Já-
nossal együtt helyezte el az 
emlékműnél a robbanóanya-
got. 

Albrecht Imre bevallotta, 
hogy szeptember elején ka-
pott utasítást Stumpf Ala-
jostól, hogy küldjön neki 
roBbanőanyagot, aminek ő 
vleget is tett 

A törvényszéki vegy- ós 
robbanószer szakértők vé-
leményének meghallgatása 
után a népügyésa a legszigo-
rúbb ítélet meghozatalát in-
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PÉNZJUTALOMBAN része-
tűinek a cséplést versenyben el-
éri eredményért ld. Deme Sán-
dor Told i-n. 7, Ocskó Sándor 
RákóczHi. 60. KOczkós Ferenc 
fíatthyányi-u. 6, Veres Antal 
Palik Lajos-tu, S*mon Antal 
Saabodkahu. 1 és Votfard Pál 
Baromjárd' 77- szám alatti do-
rozsmai cséplöetlenörök, illetve 
csépiőmnnk.faok. Dicséretben a 
következő dorozsmai cséplő-
munkások részesülnek: Kálmán 
János, Simon János, Rdlinl 
János és Tapodi Ferenc. 

FALUNAPOT rendez R ősz-

ién a?. MDP, a szabadművelő-

désiéi és az iskolabizottsággal 

oklóber 10-én. Ennek keretében 

a Népi Sport Bizottság változa. 
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SZCRETl ISMERKEDÉSI 
est rendezését tervezi a fel-
sőközponti munkás tornaegy-
let. Valószínűen vasárnap ke-
rül erre sor• 

UTTÖRO ZENEKART avat 
október 3-án Alsóközpont nepe 
a falunap keretében. A faluna-
pot egyébként zenén ébresztő-
ve! nyitják, délelőtt tekintik 
meg a mezőgazdasági kiállítást, 
itélik oda a dijakat. Délután a 
SzAK-kal lesz futbaHmérkőzés. 
Ezen a napon avatják fel az ut. 
törő otthont is ás esto az EPOSz 
rendez tábortüzet, 

DOROZSMAN a mezőgaz-

dasági cséplőverscny clbirá-

lása megtörtént. A bizottság 

Kisapáti Istvánt, Kondász Ist-

vánt és Dudás Istvánt java-

solta elismerésre. 

A I . S ó K ö Z P O X T O N l i f t 
százalékos beszolgáltatás! 
eredményt értek el eddig. 
Vz e lö i r ! 91 vagon helyett 

vagon fo lyt be. 

e i u t a s í j r o i l á k 
ditvánvozta. A védők irgal-
mas ítéletet kértek. 

Nem méltóak kegyetemre 

Délu áa 3 órakor hirdetett 
ítéletet a rögtönitélő bíró-
ság. Stumpf Alajost és Har-
pauer Györgyöt halálra, á 
fiatalkorú Stumpf Jánost 10 
évi fegyházra és Albrecht 
Imrét életfogytiglani fegy-
házra ítélte. 

A rögtönitélő bíróság ez-
után kegyelmi tanáccsá ala-
kult út. A kegyelmi tanács 
Stumpf Alajost és Harpau-
er Győrgyöt nem találta ke-
gyelemre méltónak és igy a 

Hozzáláttak n munkához 
o f R S s I a e r l c R * 

A főd,laszoubérltíthez jut-
tatott kisparasztok megala-
kították a Szegcdi Főldbír-
lők Szövetkezetét, hogy 
egyesűit erővel, a szövetke-
zet irányítása mellett kap-
csolódjanak be a termelés-
be. A szövetkezet a közeli 
napokban megkezdi az uj 
főidhőzjultatotiak birtokba 
helyezését. A helyszínen ál-
lap? tolták meg közös megbe-
szélés alapján, hogy ki me-
lyik főidet kapja és külö-
nösen az a szempont volt 
irányadó, hogv a földjéhez 
lehetőleg közel legyen az uj 
bérlő. A kijelölt földeket 
már többen át is vették és 
nyomban hozzáláttak a 
munkához. Valamennyi uj 
bérlő minőségi vetőmagot 

halálos ítéletet végrehajtót-j kapott. Akiknek nincs igá-
ták. í juk. traktorral szántják fel 

f ö ld jüke t , a bért ped ig csalÉ 

a jövő évi termés betaka* 
ritása után kell majd kifi-
zetnie az uj bórlőnek A ' uj 
bérletek árát a lehető leg-
méltányosabban á l" it-tt-
lák meg. :Egy aranykorona 
egyenlő 12 kiló búzával.) 

Miután azonban netnesaS 
szántóföldek kerültek beje-
lentésre. hanem szőlő-gyü-
mölcsösök is — főlep U'sze-
geden — ós az erre is nagy-
számban jelentkezőket 'kf 
kellett e'égiteni. n főldhérld 
bizottság ugy határozott, 
hogy egyholdas béricb'krá 
osztott ki Mielőtt ez meg» 
történt, a fö'dbér'ő blzoftsás 
összehívta a . gyümölcs/' t 
igénylőket és'velük 'írtét-
értésben történt meg a fel-
osztás. 

A SZEGEDI PARADICSOM ELINDULT 

Ang l i á b a 
Ax államosított rókusi konzervgyár tormákéi eljutnak a fenhet en'nlra 
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Gusztusosán piroslanak a 
friss paradicsomok a nyitott 
gyümőlcsösládák tömegé-
ben, a rókusi konzervgyár 
udvarán. A kapun épnen 
most szalad be egy nagy te-
herautó, arról is paradicso-
mok kandikálnak elő. 

A gyár mintegy száz hol-
das körzetben kötött terme-
lési szerződéseket paradi-
csomra és most ezeket szál-
lítják be feldolgozásra. Ti-
zenkét gyüjtőáilomáson ve-
szik át a termelőktől a pa-
radicsomot. Nem kell tehát 
mostmár behajtani a város-
ba a termelőknek, hanem 
földjükhöz közel átadhatják 
és nyomban meg is kapják 
az érte járó pénzt. 

Százezer darab ötkilós 
doboz 

Kétszeresen nagy napunk 
van ma — mondja önérze-
tesen Iteménczi János elv-
társ, igazgatóhelyettes.. — 
Egyrészt azért, mert a sűrí-
tett paradicsom készítésé-
ben most értük el azt a 220 
vagon mennyiséget, amelyet 
tavaly az egész gyártási idő 
alatt állítottunk elő. Más-
részt ma indítottuk útnak 
Angliába az első három va-
gon sűrített paradicsomun-
kat. összesen nyolcezer da-
darab ötkilós doboz indult 
útnak. Ezt szombaton ujabb 
nyolc vagon követi. Angliai 
exportunk az előállított 
készlet nyolcvan százalékát 
teszi ki. vagyis számszerű-
en százezer öt kilós doboz 
sűrített paradicsomot. 

Paradicsomfatőszalagon 

Közben- a ládák egymás 
után ürülnek ki az udvaron 
és egy ablakon keresztül 
ömlik be a paradicsom a 
nagy munkaierembe. Hosz-
szu, vízzel telt vályuszerü 
gépbe kerül itt és egy iuló-
sza'ug viszi előre, majd kü-
lön zuhanyozóbakerül, hogy 
a sár, piszok lemosódjék ró-
la. A mosó-Ályu két olda-
lán niunkásasszonyok áll-
nak, kezükben késsel' és für-
ge ügyességgel csapnak le 
3 hibás, vagy éretlen dara-
bokra, bog}' n használhatat-
lan részt kivágják belőle. 
ÁJiabB mosás következik ez-

után, mielőtt a zuzóba es 
a Iiármas paszirozóba kerül 
a paradicsom Ebből már 
csak a nyers lé folyik ki, 
amelyet aránylag vékony 
csővön át vezetnek egy mó-
sik terembe. 

. Ebben a teremben han-
gos sistergés^ gépzugás 
nyomja el a belépők szavát 
orrát pedig megcsapja apa-
radicsomfozés finom szaga. 
Három nagy. háromezer li-
teres vacuum-üstben for-
tyog itt a paradicsomlé. 

Növekvő kapacitás — 
vitamindúsabb para-

dicsom lé 
— Hároméves tervünk el-

ső évében sikerült beszerez-
nünk az egyik üstöt — ma-
gjarázza Kéménczi elvtárs 
— és ezzel megnövelhettük 
az üzem kapacitását. Addig 
ugyanis nyolc vagon volt a 
termelésünk 24 óra alatt, 
most pedig 12 vagon. A 
vacuum-üst alkalmazásával 
a gyá táú dőt is megrövidí-
tettük, mert a paradicsom-
levet nem kell száz fokra 
felforralni, mint a házibe-
főzéseknél, hanem csak 65 
—70 fokra hevítjük és igy 
öntjük a konzervdobozba, 
amelyet azután újból 80 
fokra melegítünk. Ezzel egy-
úttal sokkal vitamindúsabb 
sűrített paradicsomot ka-
punk. 

Utrahészen 

A teremben ott tornyosul-
nak az ötkilós bádogdobo-
zok, amelyek legnagyobb-
része még meleg is a friss 
paradicsomtól. Az udvar 
másik felében pedig, a rak 
tárban erős munkáskezek 
emelik egymás tetejére az 
ujabb ládákat, amelyek ut-
rakés2cn, gondosan csoma-
golt paradicsomosdobozok-
kal telve várják a szállítást. 
Messze nyugatra, angol föld-
re viszi minden egyes da-
rab az államosított magyar 
gyáripar és az - öntudatos 

munkásság jóhirét .. 
Belföldi fogyasztásra is 

jut azonban elegendő Az 
üzem'munkássága három 
csoportban, éjjel-nappal dol-
gozik. Minden 24 órában t 
ezer darab ötkilós sürit/U 
paradicsoinkonzerv kószüi 
el. E melleit nagy ütemben 
folyik a gyártelep többi ré-
szén a lecsó készítése, nme-
lyet Tél, egy és kétkiiós üve-
gekben hoznak forgalomba. 
A Gazdasági Főtanács haté-
rozala alapján a konzerv •( 
ára 25 százalékkal olcsó' i* 
lesz, igy előreláthatóan öt-
kilós sűrített paradicsomot 
33 forintért, egy kiló lecsót 
pedig 3—350-ért lehet tflajri 
az üzletekben kapni. 

A szovteWim ?*ea«di 
ü n n e p e 

A szovjeffi'm ünnepi b-t* 
meqmozdito'ta a magyar dol-
gozók tábo át 4 szélekor'! 
érdeklődés tetjeSen tr.d k >11 
azért, mert a szovjetfilm ér-
tékeit ma már mindenki is-
mert. RoalVá«a. mesteri ábrá-
zolásmódja. bi-tos témnoá-
lasz'ása fa a filmművészet si-
keres fethiszná'dia fegyver 
abban a harcban. amelyet mi-
az imperializmus cften n"áy 
szerte folytatunk a hatodát 
erői. Az ünnep-érből nzegfat 
ország d.Igoző U-sadat ma 
kiveszi részét, ig i Sreg"d ít, 
ahol a Retvárosi Moz :b" n há-
rom napon kereszti"' októb> r 
1-én. 2-án és 3án mutatják 
be a művészi Orosz filmeket. 
Október J-én díszbemutató 
keretéhen ké ül ve'tlésre m 

*Orosz ké-d s cimü film. 
Elöt'e Dénres faó elvtárs, 
polgárme*'í" és Ra'drz Délet 
e'o'árs iró f 'm-s-féli mon-
danak beszédet. Október 2->in 
az tEsp-ess- szerelem« ze-
nés viajd'ékot és október., 
a tGyöz'e* orS-Aq igy naptól* 
raz 19i8- májas l-t szovjet-
ünnepséaek) és a vSzikláfc 
akroba'áU rtmfi ggömjórA 
természeti filmet forgnt'ák te. 

u n b in n 
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