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Szeged 121 százalékban teljesítette 
az őszi szántás ütemtervét 

Fon os bejelentései a Nagyszöged* Népi Bizottság pénteki ülésén 
A nagyszegedi Népi Bi-

zottság pénteken délben tar-
tolt ülésén a gazdasági fel-
ügyelőség beszámolójában 
bejelentette, liogy mind a 
szántási, mind a vetési ütem-
terv kedvezően halad. 

Az előirányzott szántá-
sokat Nagyszeged terü-
letén 121 százalékban 

teljesítenék. 
Az őszi buzavetéseket 53, a 
Tozsveléseket KM, az őszi ár-
pát pedig 61 százalékban tel-
jesítették. Az ellenőrzések 
során megállapították, hogy 
mindenütt csávázott magot 
vetettek és csak ritka eset-
be ?n került gazos mag a 
földbe. 

A Népi Bizottság megálla-
pította, liogy bár az őszi 
munkák elvégzésében eddig 
is szép eredményeket ér-
lek el, 

a teljesítményeket to-
vább ketl fokozni. 

Ezért felszólították a dől-
ten zó parasztságot, hogv to-
vábbra is becsületesen foly-
tassa a munkákat és jó tel-
jesítményével megszerezze 
nz elsőséget Békéssel, Csa-
náddal és Csongráddal szem-
ben az őszi mezőgazdasági 
versen v ben. 

A termelés i s z e r z ő -
d é s e k metrsoksxcro-

zódtak 
Több beszámoló hangzott 

el a velőmag és traktorok 
.'kérdéséről. A beszámolók-
éból kiderült, hogy 

a traktorokat és különö-
sen a deszki traktorál-
lomást állandóan ellát-

ják munkával, 
•sőt tul is terhelik. A 
MOSzK kiküldötte bejelen-
tette, hogv az egyes helye-
ken mutatkozó vetőmaghi-
ánvt orvosolni fogják 

A termelési szerződésekről 
szóló beszámoló megállapí-
totta, liogy Szegeden is, mint 
az egész országban, kezdet-
ben csak lassan indult meg 
eziránt a dolgozó paraszt-
ság érdeklődése. Később, 
amikor a parasztság rájött 
arra, milyen haszna szár-
mazik ebből, rohamosan kö-
lőtt termelési szerződése-
ket. Az egész országban és 

Szegeden is jóval ínllép-
lék a termelési szerző-
dések előirányzóit ke-

reteit". 
Ezért, ha ebben a gazdasá-
gi évben valamennyi szer-
tődésre jelentkező gazda 
nem is tud nemesi tett vető-
'mnglioz jutni, a jövő évben 
már mind elsőrendű magot 
vetehtnek. 

A gazdasági felügyelőség 
bejelcnlctle, liogy egy-két 

-napon belül megkapja a 
rozs-buza cserére kiutalt500 
mázsa búzát. Ezzel kapcso-
latban felhívják a cserében 
résztvevő gazdák figyelmét, 
hogy ezt a búzát csávázzák 

vetés előtt, mert nem tisztí-
tott minőségű búza. 
Sz igorú intézkedések 
a s z a b o t á l ó kulákok 

el len 
Nyitrai elvtárs beszámo-

lójában rámutatott arra, 
hogy 

Ruzsajáráson a kulákok 
a legaljasabb módon 
uzsorázzák ki a szegény-

parasztokat. 
A vetőgépekért és a szántás* 
ért megfizethetetlen összege-
ket kérnek. A Népi Bizott-
ság ezzel kapcsolatban fel-
hívást intéz a községekben 
működő bizottságokhoz, 
hogy 

a legszigorúbban ellen-
őrizzék a mezőgazdasá-
gi gépek használatáért 

kért összegeket. 
Abban áz esetben, ha vala-
ki a kormányrendeletben 
megállapított összegnél töb-
bet kér a használatért, at-
tól a rendelet értelmében 
azonnal kobozzák el a gépet. 
Felszólították ezenkívül a 
Népi Bizoltságokat, hogv a 
rendeletet ismertessék a dol-
gozó parasztsággal. 

Bejelentették a gyűlésen, 
hogy Szeged környékén a 
vadludak több helyütt nagy 
károkat okoznak es elhatá-
rozták, hogy a vadásztársa-
ságokat utasitják a vadlibák 
irtására. 

A Népi Bizottság ezután 
elhatározta, hogy felszólítja 
a falusi bizoltságokat a me-
zőgazdasági gépek igénybe-
vételének ellenőrzésére. 

Azoktól a kulákoktól, 
akik gépeiket nem bo-
csátják a kisparasztok 
rendelkezésére, a rende-
let értelmében kobozzák 

cl a gépeket. 
Ugyancsak felhívást intéz-
nek a dülőbizoltságokhoz és 
traklorbizottságokhpz is, 
hogy az őszi munkálatokat 
a legszigorúbban ellenőriz-
zék és amennyiben egyes 
gazdák Írásbeli felszőlitasra 
sem kezdik meg a szántást, 
vagy vetést, 

két napon belül legye-
nek javaslatot a Népi 
Bizottságnál a főid 

igénybevételére, 
hogv a föld valóban azok 
kezébe kerüljön, akik azt 
megművelik. 

Rákosi elvtárs visszaérkezett 
szabadságáról 

Pénteken délután érkezett nők, az MDP és a koalíciós 
meg szabadságáról Rákosi pártok vezetői, akik öröm-
Mátyás elvtárs, miniszterei- mel cs szeretettel üdvözől-
nöknclyettes, az MDP főlit- ték a szabadságáról jóked-
kára. A budaörsi repülőié- vüen, kipihenten visszatérő 
ren fogadására megjelentek Rákosi Mátyást. 
Dinnyés Lajos .miniszterel-

A Délmagyarország 
hadifogolyszolgálata 

(Debreceni tudósítónk tele-
fonjelenlése.) A 46. hadifogoly-
szerelvénnyel a következő sze-
gedi és szegedkörnyéka volt ha-
difoglyok érkezlek Debrecenbe; 

Kovács Ferenc (Algyő), Kó-
nya János (Szenttnihálylelek), 
Sebők János (Újszeged), Cser-
na István (Szentháromság-ulca 
30), Zollai Árpád (Ujszegedi, 
Molnár Károly (1921. Szegeti), 
Szőlősi Sándor (Somogyitelep 
IV. utca 175), Csúcs István Fe-
keleszél 515), Koponyái János 

(Iiget-u.), Buruzs János (Ujso-
mogyitelep), Acs Imre (Gyár-
utca 1), Farkas Gergely (Sző-
reg), Farkas Sándor (Csanyte-
lek), Rácz Jenő (ölhalom-utca 
27), ördögh Győző (Szent Fe-
renc-u.), Ferenczi Imre (Sző-
rcg), Zsemlye János (Királyha-
lom), Bata Sándor (Deszk), 
Kovács Zoltán (Debreceni-utca 
38), Müller Róbert (Vadász-u. 
4), Mészáros István (Deszk), 
Dennert László Apponyi-utca 
30. sz.) 

Engedély nélküli vágásért eljárás indul 
több szegedi, szegedkörnyéki hentes ellen 

A f e k e t é z ő k e l k i z á r j á k a h t í s e l l á t á s b ó l 

Három és félév* börtönre i ' é M 
Tömörkény János Koráfelepi n e v e z e t ő ! 

Nagy érdeklődés mellett tár- uszályokat, legalább nem ma-
gyalta a népbiróság kfdöula- radl belőlük a mai rendszernek 
nácsa Tömörkényi János kot- Izgatott a magvar köztársaság 
rótelepi művezető bűnügyét, ellen szidta a tervmegbizotlakat 
Tömörkényi többszőr hangoz- és a fasiszta rendszer visszaál-
talla, nagyon jól tették a né- lilásat várla. A népbiróság kü-
me!ek, hogy elsüllyesztették az lüntanácsa három és félévi bör-

tönre, tíz évi jogvesztésre és 
fele ingatlan vagyonának el-
kobzására itélte Tömörkényit. 

A gazdasági rendőrség az 
elmúlt napokban nagyará-
nyú akciót indított a feke-
tevágások meggátlására. Vá-
ratlan razziákat tartott a 
szegedkörnyéki tanyákon,de 
bent a városban is. A meg-
lepetésszerű razzia minde-
nütt eredménnyel járt, mert 
számos feketevágást leplez-
tek le. 

Igy Nagypál Szilveszter 
Kálvária-utca 41. sz. hentes-
meslernél 30 kiló feketevá 
gásból származó sertéshúst 
talállak. A hentesmester be 
ismerte, hogy eddig ötször 
vágott feketén disznót, de 
rábizonyult, hogy tizenötöt 
vágóit. Az engedély nélküli 
vágást Rácz Illés gazdálkodó 
végezte. Rácz domaszéki ta-

Négyéve s a felszabadult szegedi 
egyetem 

A felszabadulás utáni szegc-
di uj egyetem megnyitásának 
negyedik évfordulóját ünnepel-
ték a MEFESz rendezésében 
pénteken délután az Ady-téri 
egyetemen. 

Király József, a MEFESz 
szegedi elnöke nyitotta meg az 
ünnepi gyűlést, majd dr. Ditróí 
Gábor rektor emlékezett meg 
azokról a nehézségekről, ame-
lyeket a Horthy-rendszer ok-
talan vezetői az uj egyetemre 
hagytak. Kiemelte ait a jóindu-
latot, amellyel a szovjet város-
parancsnokság kezdettől fogva 
segítette a tudomány ügyeit és 
közvetlenül a város felszabadí-
tása ulán az egyetem megnyí-
lását. 

Szabó Gyula a MEFESz tit-
kára vázolta azt a fejlődést, 
amelyet az egyetemi ifjúság 
mozgalma a felszabadulás 

telt. Felhívta az egyetemi ifju-
ság figyelmét arra, hogy az 
elért eredményeket ne csupán 
a jó ifjúsági munkának tudják 
be, hanem elsősorbazt a magyar 
demokrácia ételében bekövetke-
zett változásoknak köszönjék 
és nc feledkezzenek meg arról 
a háláról, amellyel ezért a Ma-
gyar Dolgozók Pártjának tar-
toznak. 

A lelkes hangulatu gyűlésen 
az ifjúság néhány mozgalmi in-
dulót énekelt, majd) a MFFESz-
mozi vetítésében megtekintette 
az »Aldket nem lehet leigázni' 
cimü szovjet filmet. 

x' A Szentegylet rendes köz-
gyűlését 23-án este fél 8 órakor 
tartja a hitközség dísztermében. 
Ez alkalommal aratják fel Bach 
Jenőnek, a hitközség néhai al-
elnökének és Faragó Lajosnak, 
a szentegylet volt elnökének 

uláni napoklól mostanáig meg- portréit. 

Szakszervezeti kongresszusi nagygyűlés 
október 23-án, szombaton délután 4 órakor a Szegedi Nemzeti Szinházban. 

Etöadó: H o r v á t h M i h á l y elvtárs, a Szakszervezeti Tanács országos 
szervezési titkára. A kongresszuson a kinai szakszervezetek képviselője 
LIIJ NING YU elvtárs, valamint több külföldi képviselő is jelen lesz. 

nyájáról szállította be a ha-
sított sertéseket. 

Fekete István kirátyhalmi 
hentes ugyancsak öt fekete-
vágást ismert be, de ez a 
szám nála is csak a kezdeti 
beismerés, mert jóval több 
bizonyult rá. Fekete István 
összeköttetésben állt Bodó 
Károly Tisza Lajos-körúti 
élclmiszerkercskcdővel, aki-
nek 40 kiló bőrösszalonnát 
adott el, holott hentesmes-
ter létérc tudta, hogy bőrös-
szalonna nem adható el.. 

Szentmihátvtelekcn özv. 
Szabó Józsefné hentes 300 
kilós marhát vágott enge-
dély nélkül s a húsát üzle-
tében árusította. De özv. 
Klazsik Szilárdad Bóka-utca 
29. számú hentesmesternek 
is adott át belőle. Mernyó 
Miklós ujszegedi hentes szin-
tén egy marhát és öt ser-
tést vágott feketén. 

Özv. Csábi Istvánné Vám-
téri hentesnél 80 kiló fekete-
vágásból származó marha-
húst találtak. Azonkívül be-
ismerte két birka engedély 
nclkijli vágását és árusítá-
sát. 

A gazdasági rendőrség va-
lamennyiük ellen el járást in-
dított, azonkívül intézkedett 
a közellátási felügyelőség-
nél, hogy a feketézésen tet-
tenért hentesek a huselosz-
tásból ne részesüljenek. 
Ugyanis a fennálló rendel-
kezések szerint a feketevá-
gáson ért henteseket a köz-
ellátási felügyelőség kizárja 
a husclosztásból. 

M i<*yar asszonyok 
a g ö r ö g i s s r o n y o 1 éri 

.4 Magyar Nők Demokra-
tikus Szövetsége felhivá-sj in-
tézett a magyar aS:zönytár-
sadalomhoz, amelyben beje-
lenti. hogy a görert asszonyok 
segítségére és országos 
méretekben efindiija a .Ma-
gyar asszonyok a görög asz-
szongokérU mozgalmat. .4. 
szövetség gyűjtéseket rendez. 
A gyűjtés célja a szabadsá-
gukért küzdő görög asz-
szonyoknak és gyermeke-
iknek ruhaneművel való dié-
tása. 

B o r s o d m e g y e 
Mindszenty usz í tása 

e en 
Borsorimegye és Miskolc 

város Nemzeti Bizottsága a 
Kisgazdapárt javaslatára 
egyhangú határozatban fog-
tad állást sz egy házi palást 
mögé bújó reakció ellen és 
a Mindszenly-féle uszító re-
akciós népgyűlés, politikai 
tömegtüntetés betiltását kö-
veleli. A NemzelJ Bizottság 
feliratban kéri a kormányt, 
hogy n legsürgősebben és 
Icgerélyescbbcn vessen vé-
get a Mindszenty által veze-
Iclt reakciós hajtogatásnak. 
Hasonló határozati javasla-
tot hozott a mezőkövesdi 
Nemzeti Bizottság. 

U!*öfő*ers*nyd'i&'0$*fá$ 
Vasárnap délelőtt 11 órakor 

osztják ki az úttörő műhely-
munka-versenydijakat. Az ün-
nepély a Margit-utcai általános 
iskola uttörőotthonában lesz. 

Érdeklődőket szívesen látnak. 

Prolongálva! Prolongálva! 
Esténként ragyogó sikerrel: GOMBOS—LEITNER 

13 iaígu revütársulat 
a RAFFAY-élterem éa k á v é h á z b a n 

Belépő dij nincs Záróra 5 órakor 


