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Elsőnek fejezte be Nagyszegeden 
A R O Z S É S 

a pusztamérgesi termelőcsoport 
A puszinnirégesi Úttörő tei-

meiffesoport tagjai megértették 
az őszi szántás-vetést munká-
latok időelőtti elvégzésének fon-
tosságát. Nemcsak mondolták, 

hogy »jobb munkával é s az 
őszi vetés idfíe'.őtli elvégzésével 
fe'elüník a Rajk 'banditáknak al-
jas gazságaiért,* — hanem ezt 
iparkodtak valóra is váltani. 

Minden traktor és fogatos eke 
állton munkába 

Jó talajclökészltés, jó termés 
F.nnek tudatában dolgozó pa-
rasztságunk Időben elvégezte a 
tarlóhanlásl munkálatokat. Sze-
ged határában, főként a belle-
rülelen azonban a vető-szántá-
sokkal és vetési munkálatokkal 
elmaradt. 

Ötéves tervünk sikeres bein-
dításának alapvető feltélele. 
hogy az őszi szántás-vetési kam-
pány az ütemterv szerint tör-
ténjék meg és minden munkát 
időben végezzen el a dolgozó 
parasztság. 

fl mezőnnzdasáqban dolgozók 
nemcsak maguknak szántanak, 
vetnek. Munkájuk eredménye az 
egész ország erejét gyarapítja, 
erősíti, — az eredménytelenség 
pedlq az egész ország kárára 
van. 

Tudja ezt mindenki, de tud-
ják ezt a falusi kizsákmányolók, 
a kulákok, a kupecek és társaik 
is, ezért mindent elkövetnek, 
hogy jövő évi kenyerünkből le-
csípjenek egy darabot az őszi 
munkák megzavarásával, késlel-
tetésével, a szabotálás és a rom-
boló munka mindenféle módsze-
rével. 
• -fl i őszi kampány sikerének 
hjglpsltása az ország kenyerének 
biztosítását jelenít. 

Éppen ezért a szegedi Mező-
gazdasági Ina- fl itóság azonnal 
munkába állítja a Szeged-bel-
területén lévő magántraklorokat 
és felhívja a dolgozó parasztsá-
got, hogy Itt, ahol a szántási 
munkálatokkal elmaradt és a 
gépállomások, vagy földműves-
szövetkezetek traktorai a szán-
tási munkálatokat vállalni nem 
tudnák, azonnal forduljanak a 
magántraktorosokhoz a szántási 
munkák elvéozése céljából. 

Szeged belterületén az eke-
felszereléssel rendelkező magáu-
traktorok, Illetve maaántrnktoro-
sok a következők: 

Hnjducsák László Szeged, Pe-
lőfi-telep VI. utca 307. Tf). Ko-
pasz Ferenc Szeged, Sándor-u. 
56. Gera János Szeged, Rákóczi-
idra 31. Engi Ferenc Szeged. 
Sznbadknl-ut 46. Csányl Pál Fel 
sfivárosi feketeföldek 175. Szől-
lösl István Felsővárost fekete-
földek 147. Karácsonyi Gergely-
né Felsővárosi feketeföldek 145. 
Szentmihályteleki gépqazdasúg 
Szentmlhálytclck 16. (Szekeres 
Imre gépf.). Joó flntal Szeged. 
Hajnal-utca 26. Vctró Sándor 
Szeged. Felsővárosi feketeföldek 
144. KomlósI Imre Felsővárosi 
feketeföldek 227. 

fl Mezőgazdasági Iga gn'óság 
felhívja a dolgozó parasztságot 
nz őszi szántási-vetési munkála-
tok leggyorsabb elvégzésére. 

Aki ma vesr, 
Holnap gazdag leiz, mert 
Szerencsét lesz, ha 
Petőnél sorsjegyet vesz 

Minden traktor és minden foga-
tos eke álljon munkába, ugy 
hogy minden buzavefés október 
hó végére földbe kerüljön. 

flz a dolgozó paraszt, földmü-
vesszövetkezet, termelőszövetke-
zeli csoport, akt a szántási mun-
kálatoknak Időben vonóerő hiá-
nyában nem tud eleget tenni, 
jelentse be azt a városi trak-
torblzottság elnökénél (városi 
bérház, II. em. 19. sz. szoba), 
vagy a Mezőgazdasági 'gozgató-
ságon (Szeged, Széchenyi-tér 15. 
szám alatt), hogy a szükséges 
intézkedések megtörténhessenek. 

Kerekes János 
mezőgazdasági igargitó. 

Megértették Rákosi elvtárs-
nak a Magyar Dolgoztak Pár t ja 
nagybudapesti párták üváján 
legutóbb mondott beszédéből, 
hogy rá juk is most még na-
gyobb feladat vár az (ötéves l e n 
Sikeres megkezdése érdekében, 
éppen ugy, mint a városi üzemi 
dolgoztaira. Éppen ezért, mert 
mindezeket világosan látták, ez-
ért tudták már szombaton csto 
bejelenteni a szegődi Mezőgaz-
dasági Igazgatóságnak, hogy 
mind a rozsvelést, mind! a bu -
zavclést a csoport százszázalé-
kig befejezte. 

Ezzel nemcsak a pusztamér-
gest dolgozta parasztoknak, ha -
nem Nagyszeged minden dol-
gozó parasztjának példát mu-
tattak. 

Az, hogy a pusztamérgest 
»U|törő« csoport a rozsvetés 
határidejére a Imza ve/és tervet 
is teljesíteni tudta, szorgalmas 
és ön ludat os munkájuknak az 
eredménye, amelyet a Pár t se-
gítségével és iránymutatásává} 
végeztek. 

..Szárítatlanul hagyta földiét 
Ördög Imre alsóközponti kulák 

Ujabb kulák szabotázs! -lep-
lezett le Alsókőzponíon az őszi 
szántás-vetést ellenőrző bizott-
ság. Már löbb napja fokozot-
tabban ellenőrzik az illetékes 
hatóságok a kulákok munkáját. 
Nem e'égszcnek meg a (kulátok 
bejelentéseivel, hanem a hely-
színen is ellenőrzik, mennyi-
ben helytállók az általuk be-
adott adaiok az .6színűinkék el-
végzéséről. Az eddigi eredmé-
nyek azt mutatják, hogy helyes 
és szükséges az .ellenőrzés. 

Ezt lúzonyitjrt ördög Jmro 
negyvenöt holdas kuIáknál tar-
tott felfihlzsigálás Is. ,Az elinult 
héten azt jelentette Ördög, hogy 
15-lg a ráeső veíést teljes egé-
szében elvészi. ördögnek ép-
pen ugy nem hittek, mint a 
többi aisókőzponli kuláknak i s 
helyszint eltenőrzés során .ki-

derült, hogy a r á kivetett egy 
hold buz», két hold rozs és 
fél hold ősziárpából még egy 
talpalatnyi földet sem vetett be, 
sőt még összesen csak egy hol-
dat szántolt fel. 

Alsókőzponíon mindenki jól 
ismeri a cse'édnyuzó ördög Im-
re kulákol. Az atsóköz ponti 
DÉFOSz munkaügyi bizottsága 
éppen a közolniuínxm kötelezte 
nyolcezer forint ÁicgsElzelésére. 
amit alkalmazottja munkabéré-
bőf akart elcsal*!. 

Most azonban a dolgozta pa-
rasztok legnagyobb megelége-
désére az e'lenörzö bizottság 
leleplezte ezt az .ujabb kárte-
vését is. A dolgozók éberségén 
azonban nem tudott túljárni és 
igy most megkapja .méltó bün-
tetését-. Az eljárás máris megin-
dult ellene. 

!pen nanv érde^ödé-s mMmW meg 
e DEFOSz szeged? mezőgazdaság] 

Mállása iránt 
— fl múltban a tiires volt 

Kass-, majd Hungária-szállóba 
a dolgozó parasztok még a lá-
bukat sem tehették be. flz urak 
dorbézolták el ott a dolgozók 
fáradságának eredményét fl né-
pi demokrácia teremtette meg a 
lehetőséget, hogy most ebben 
a szállóban mutathatja be a 
nagyszegedi DÉFOSz a környék 
parasztságának terméseit. 

Ezekkel a szavakkal nyitotta 
meg vasárnap délelőtt Kerekes 
János elvtárs, mezőgazdasági 
Igazgató a DÉFOSz mezögazda-
sáqi kiállítását a Hungária-szál-
•óban. | ! i | *l 

fl kiállításra a környékről 
több mint 500 dolgozó paraszt 
jött be. Egész napon át Igen 
nagy volt az érdeklődés a kiál-
lítás iránt és rengetegen tekin-
tetlék meg a szebbnél-szebb gyü-
mölcsöket és konyhakerti növé-
nyeket. 

fl bíráló bizottság a legszebb 
termények tulajdonosainak ok-
levelet adott át. Kovács István, 
Juhász János, özv. Herczeg Ist-

vánná kaptak a többi között 
aranyoklevelet, de aranyokleve-
let kapott a lengyelkápolnai 
DÉFOSz ls, valamint a községi 
kertészet Ízléses virágdckoráció-
jáért. Vineze László Újszeged-
ről az öntözéssel elért gyönyörű 
szőlőért, a Mezőgazdasági Igaz-
gatóság növényegészs'c'igyi osz-
tálya pedig a hasznos' szemlél-
tető növényvédelmi képek kiál-
lításáért. flz ezüstoklevelesek kö-
zül különösen sokan megcsodál-
tak Ré"ás Illés 1 Hós kiurrp'ijait, 
valamint Sándor Ferenc ésHav-
rincsák József hatalmas salátáit. 
Eztístoklevelet kapott D. Papp 
Gyula ls. Bánhegyi Tivadar és 
Kósző János, a szőregi DÉFOSz 
tagjai akik aranyoklevelet 
kaptak — szemléltetően mutat-
ták be terményeikkel, liogy mit 
lehet elérni, ha az őszi mély-
szántást szorgalmasan végzik el. 
fl földjükön termett 25 kilós 
sütőtököt, 3 kilós cukorrépát 
mindenki megcsodálta. Iocn sok 
érdeklődő veíte körül a Talajja-
vító Nemzeti Vállalat és Agroké-
miai Intézet bemutatóját is. 

Ml TÖRTÉNT ÉS MI TÖRTÉNHC? 

NAPIREND 
Kedd Október 18. 

MÉRSÉKLŐDIK AZ ÉJSZAKAI LEHŰLÉS 
Mérsékelt, délkeleti, déli széL Röggel helyenként kő®. 

Változó felhőzet, valószínűleg eső nélkül. Az éjszakai lehfU 
lés mérséklődik, a nappali hőmérséklet alig változik. 

Belvárosi Mozi 6 és 8 árak or : Egy asszony clinduL 
Korzó Mozi 6 és 8 órakor: Egy asszony elindul. 
Széchenyi Moű 6 és 8 órakor : Egy Igaz ember. 

'A Szabadművelődési Felügyelőség mozija vasárnap Nagy-
széksóson, hétfőn pedig fllsóköz ponton játsza az »Egy igaz em-
I>er« cimü filmet és a »BoIdog, erős, figgetlen Magyarország* 
dmü keskenyfilmet. 

AZ EGYETEMI KÖNYVTÁR reggel 8 órától este 7 óráig 
van nyílva hétköznapokon. Könyvkölcsönzés d. e. 8-tól 1 óráig, 

fl SOMOGYI KÖNYVTAR nyílva köznapokon 9-től 19 óráig. 
fl MÚZEUM nyílva vasár- és ünnepnapokon 9 órától 13 

óráig hétköznapokon 9 órától 14 óráig. 

SZOLGALflTOS GYÓGYSZERTÁRÁK: Barcsay Károly:Ti-
sza Lajos-körul 32., Bulcsu B arna: Kálvária-tér 7. Dr. Löbl 
örök.: flradi vértanuk-tere 4„ tel. 35-04. Selmeczi Béla: Pe-
tőfi-telep IX. ulca 489. szóm. 

A moszkvai rádió magyarnyelvű adásai: a 17.00—17.30: 
10.78. 25.3, 30.74 méteres rövid hullámsávon; 10.00—19.30: 25.8. 
30.8 métere* rövid- és 1115 méteres hossrahnllómaávon. Ezen-
kívül minden vnsárnap 13.00—14.00: a 19.78 ó« 25.8 méteres 
rflridhullámsávon hangverseny a magyarországi rádióhallgatók-
nak. 

SZÍNHÁZ 
fl »János vitéz* előadásai az alant kővetkező beosztá*b®| 

kerülnek bemutatásra: 
Kedden, október 18 tan »Moliéro«-bér!et. 
Szerdán, október 19-én »ShakeSpoa.rc«-bérlefc. 
flz esti előadások kezdete fél 8 órakor. 
fl délutáni előadások kezdete 3 őrakor. 
Minden bérleti előadásra rendes ára jegyek ls válthatók, 
Felhívjuk azon t. bérlőink figyelmét, akik a »József Atil-

la* bérletsorozatban nyertek beosztást, hogy a folyó hó 11-
röl, a Felszabadulás Emlékünnepe miatt elmaradt János vitéa 
előadást folyó hó 20-án, csütörtökön este fél 8 órakor tart-
juk meg. 

— MUNKASTAGOZATI gyű-
lést tar tot t vasárnap délelőtt 
a szegedi városi DÉFOSZ a 
szakszervezeti székházban. A 
szegedi termelőcsoportok és a 
környék dolgozó parasztjainagy 
számmal képviseltették magli-
ka t. ördögh István elvtárs, a 
DÉFOSZ titkára tartott-beszé-
det az őszi mezőgazdasági mun-
kák idejében való elvégzéséről 
és a párosverseny jelentőségé-
ről. 

— N Y O L C E Z E R BAROM. 
FIOLTAS. A szegedi Mezőgaz-
dasági Igazgatóság kisállatte-
levn/észlő osztálya az clmukf 
hetek folyamán fölülvizsgálta 
az összes Nagyszeged területén 
lévő baromfitenyésztő udvaro-
kat és az ott lévő fajtiszta ba-
romfiállományt fajtisztaság 
szempontjából felülvizsgálták 
és kedvezménjres áron dom-
bonként IS fllérért beoltották, 
összesem 183 baromfiudvart 
vizsgáltak felül, összesen több, 
mint 8000 baromfit oltottak be 
baromfipestis ellen. 

— A SZEGEDI Mezőgazda-
sági Igazgatóság kisállattenyész-
tés! ügyosztálya 100 hidegvérű, 
fehér íijavitott magyar* fajka-
kast oszt ki a legjobb baromfi-
udvarok között. AB itt kite-
nyésztett, faj t iszta kakasokat 
Orosházára szállítja, el szintén 
tenyésztés céljaira.' Ezzel az igen 
fontos vércs'erélődést segítik 
elő. 

— A SZÖVOSB s z e g e d i me-
gyei titkárság a csongrádme-
gyo; fölóművessziöverkezetek 
sertésfelvásárlói és felelősei ré-
szére egynapos szemináriumot 
rendezett Szögeden, melyen 36 
csongrádmagyei földművesszö-
vetkezet képviseltette magit 46 
laggEi'.. A szeminárium gyakor* 
ir.'íi részét a rókusi sertéshiz-
laló telepen végezték. Ttt el-
sajátították a hízott sertés osz-
úLyozását. A gyakorlat elmé-

leti résaébm a szakszerű pénz-
kezelést és elszámolást tanul-
ták. 

— Nagyszered területén ed-
dig mór 1800 dolgozó paraszt 
CőgMi a még hátralevő Gszi szán-
tás-vetőn munkálatokat páro®. 
versenyben. A párosverS'Bv szer. 
z.ódéspk megkötésében Nasp-szo-
geden Szntymai; Várostauvn és 
Gyála köze égck járnak elől. 
Több mint 300 dolgozó poros/t 
ált versenyben fan Vetési 
munkálatok mielőbbi befejezési 
érdekében. 

— A SZEGEDI TUDOMÁNY-
EGYETEM természettudományi 
kara mély megrendüléssel je-
lenti, hogy dr. Frölilich Pál 
nyilvános rendes tanár, a Tudo-
mányos Akadémia tagja okttabeí 
15-én rövid betegség' után el-
hunyt. Fröhlich "Pál 1924 ót* 
töltötte be as egyetem kísérleti 
fizikai tanszékét. Ax egyetem-
nek 1912—13. évben rektora * 
a karnak háromizben dékánja 
volt. Tudományos munkássá :» 
főleg a fénytan körébe esik, 
különösen nevezetesek a foszJo-
rencia jelenségeket illető ku-
tatásai 

x Halálozás. özv. Abos Fa. 
rencné Bozó Mária Terézia te-
metése ma fél 4 őrakor lesz m 
rókusi temetőben. 2738 

Felaöhözponti hirek 
(Tudósítónktól.) Felsőtoöa-

ponton az őszi szántás és ve-
tés szépan halad. A dolgozó 
parasztok a rozsot a határ-
időre elvetették. Pefttak Nán-
dor dölgoita paraset az fisvi 
munkáikat két héttel ezelőtt 
máir mind elvégezte. Löki Je-
nő és Répás Illés szintén tel-
jesítette a szántást. Az őszi 
szántást, vetést Németh Sán-
dor. Becsei József és Csó-
nyi Antal elhanyagolta. — ez-
ideég még egy barázdát nem 
száWtottak. A DÉFOSz m e p 
tette elleniük az intézkedéee-
ket. 

A szRirot folyik, hamarosen 
befejeződik. A szőlővesszők Jó 
közepe® termést adnak. 

(Balogh Antal) 


