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Megrendszabályozzák a piacot 
A városházán tartott piaci értekezleten kimondották t I. bevezetik az irányárakat, 
2. a kereskedők csali a Tisza Laios-köruton, a termelők csak a Marx* és a 
Valéria-téren ámsilhalnak, 3. a viszonteladók 9 óra előtt nem vásárolhatnak 

a termelőhtől 
(Szeged, szeptember 22) Dénes Lcő 

elvtárs polgármester péntek délután 
fe órára értekezletet hívott egybe a 
tnnplról nstpra emelkedő és mind tűr-
hetetlenebbé váló piaci árak megfé-
kezésének megbeszélésére. ' 

Az értekezletre meghívást kapott 
n közellátási hivatal vezetője, a ke-
reskedelmi és Iparkamara, az Ipar-
felügyelőség, az Ipartestület, olt vol-
tak a kereskedők, a pártok, a szak-
szervezetek, a termelők és a fogyasz-
tók képviselői. 

Az értekezlet összehívásának Ide-
ijére érkezett a polgármesteri hivatal-
ba a nyomdai arankátok beadványa, 
smrlv megoldási ajánl ni áremHke-
'dés megfékezésére. 

Dénes polgármester javuslatára az 
értekezlet a beadványt tárgyalási ala-
pul elfogadta. A beadvány, a követ-
kezőképpen szól: 

Szeged szervezett nyomdal mun-
kássága a szege'di piacon az árak 
fcyors emelkedésével kapcsolatban 
foglalkozva megállapította, hogy azt 
az árrllrnorzés hiánya, továbbá a 
piacrendészet hiányossága Idézi elő 
elsősorban. 
«'-Ezért a kővetkező észrevételeinket 
kívánjuk a polgármester úrral közöl-
ni': 

1. Természetes dolog az, hogy a 
Üermclü a termény árát emeli akkor, 
ha látja azt, hogy az előző napon 
Jeladóit terményét a kereskedő 60— 
|B0, sőt egyes esetekben 100 száza-
lékkal is többért adja a fogyasztónak, 
mint ahogy az tőle megvette. 
i Ezért szükséges az, bogy a keres-
kedőket ellenőrizzék, liogy az irány-
Irakat betartsák. Ennek hiányában 
íz irányárakat sürgősen meg kuli ál-
spitani. 

2. A kereskedők (kofák) n Marx-
péri piacon ne árulhassanak, mivel 
ez a piactér eredetileg is csak a ko-
rsival bejövő termelők részére volt 
Icimiarlva. ila a Icimcló látja a ma-
kas ára kai, amelyeket a kereskedők 
p tőle megvolt áruért kérnek, iermö-
(szeles következménye az, hogy az 
kijonnan behozott áruját nz. előző napi 
^rnál magasabb árért adja el. 

3. Szükségesnek tartjuk, hogy a 
brrrskrdük reggel 9 óra elöli oc vá-
károlhansanak a termelőtől, mert mi-
attuk a közönség neui tud a teruielö-
|ól vásárolni, mivel a kereskedők 
minden alku nélkül lekötik a ter-
piclö áruját, sőt egves esetekben arra 
"fá is Ígérnek. (Tehetik, bist.cn szaba-
don kérhetnek a megvett áruért any-
byit, amennyi! akarnak, az Ir'áuyárak 
hlánva miatt.) 
-f Kérjük a poigármestch urat, hb'gy 
észrevételeinket figyelembe venni és 
U közérdek szempontjából a szükséges 
Intézkedéseket megtenni szíveskedjék. 

Dénes polgármester hosszabb be-
.wédlien Ismertette Szeged kőzellálí-
oának súlyos helyzetét Minden n! 
Kaimat ki kell használnunk — mon-
Jíolla —, amely a helyzet javulását 
^élozza. A maga részéről helyesnek 
tartja az Irányárak bevezetéséi. 
1 A javaslathoz elsőnek Plerté And-
Ités kereskedelmi és tparkainai titkár 
Vzóit hozzá. Szintén helye srikk tartja 
Vz Irányárak bövezé fösél Termo lök 
részéről az a kívánság hihizőtt el, 
bogy az iparcikkek árának emelkedé-
sét Is meg kell »kaad4[yoznl. 

Koncs László elvlárs felszólalásá-
ban kifcjlclle, hogy a nyomdai mun-
kások Javaslata lem a termelők el-
lep, hamrni a Hsztrsségleicnll! uia-

f i i kereskedői haszon ellen IrdnypL 
Javaslatuk keresztülvitelében látják 
az ellentét megszünéséf, amely, ft kö-
zelmúltban lezajlott piaci tűnfeté* 
óta fennáll a tanya és a város kö-
zött, másodsorban *a rohamosan emel-
kedő piaci árak megszűnését. 

Még több hozzászólás után Dénes 
polgármester javaslatára szúkebbkö-
rü bizottság fogja megállapítani nz 
irányárakat. ' 

Az értekezlet a javaslat második 
pontját vita nélkül elfogadta. Ezek 
szerint a jövőben • fermeWk esak a 
Marx-téri és • valértatért peron érni. 
halnak, az árasok pedig esak a TI-
mí lm ígHMN.* 

A javislat harmadik ponl j í f több 
hozzászólás ulán az értekezlet szin-
tén magáévá tette. 

Az 'értekezlet még több fontos köz-
ellátási kérdést vitatott meg. 

Megkezdődött Szegeden 
a választások elökészttóse 

A házmegbizotti intézménynek az egész városra való 
kiterjesztésével oldják meg a választói névjegyzék 

összeállításának problémáját 
(Szeged, szeptember 22) A választási 

törvény rendelkezése értelmében a vá-
lasztásokat a rendelet megjelenésétől 
számítolt 6D napo.i belül meg kell tar-
tani. Az idő tehát sürget, pár napon 
belöt meg kell kezdődnie e választói 
névjegyzék összeállításának. Amint is-
meretes, a névjegyzék összeírásét az 
úgynevezett összeíró biztosok végzik. 
Ennek a mintegy 800 főnyi csoportnak 
összeállítása különböző akadályokba 
űtkózuék és igy késedelmes lenne, ezért 
a város főjegyzői hivatala elhatározta, 
hogy a válásitól névjegyzék összeállí-
tásihoz a házmegbizoltak segítségét 
veszi igénybe. Dr. Antalffy György elv-
társ, helyettes polgármester péntek dél-
utánra értekezletre hívta össze a ház-
megbízottakat a városháza közgyűlési 
termébe. 

A teljesen megtelt terem hallgatósá-
ga elölt Tombácz Imre elvtárs, a Kom-
munista Párt szegedi titkára jelentette 
be, hogy a házmegbizottakra fontos 
feladat vár a választás előkészítésénél, 
majd Vas-Zoltán Péter rendőrfőhadnagy 
ismertette a választói törvénynek a vá-
lasztói névjegyzék összeállítására vo-
natkozó intézkedéseit és ezzel kapcso-
latban a házmegbizoltak szerepét. A 
házuiegbizottaknak gondosan át kell 
tanulraányozniok a választási tőrvényt 
ás ennek alapján nekik kell összeírni, 
hogy a házban kik jogosultak szava-
zásra Indítványozta, hogy a házmtgbi-
zotti intézményt az egész városban szer-
vezzék meg és a házmegbizoltak végez-

zék mindenütt az összeírást. 
Papdi György elvtárs hangoztatta, 

fontos, hogv a nép aktív részt vegyen 
necsak a választásokban, hanem a vá-
lasztások előkészítésében is. Erre való 
• bázmegbizotti rendszer. Indítványoz-
ta, hogy a Kommunista Párt és a Szo-
ciáldemokrata Párt három-három tagja 
keresse fel hivatalában a polgármes-
tert és ajánlja fel a házmegbizoltak 
szolgálatát a választói névjegyzék ósz-
szeirásához. A Kommunista Párt részé' 
rőt Rusz Péter, C.aál Márton és ílodi 
elvtársakat, a Szociáldemokrata Párt 
részérőt pedig dr Mecsér József, Mé-
nesi és Hartmann Mihályné elvtársa-
kat jelölték ki a küldöttségbe, amely 
nyomban a polgármester hivatalába 
ment. A küldöttség tagjai visszatérve 
bejelentették: Dénes Leó elvtárs, pol-

Í&rmester örömmel fogadig a hizmeg-
izottak jelentkezését és kérte, hogy 

munkájukat gyorsan és jól végezzék. 
Az értekezletet dr. Antalffy helyet-

tes polgármester elvtárs zárta bc azzal, 
hogy ugylátszik Szegeden nem lesz 
szükség összeiróbiztosokra, mert az 
Összeírás munkájút a házmegbizoltak 
végzik el. Bejelentette, gondoskodás tör-
ténik róla, hogy a húz megbízottakat né-
hány napon belül minden házban ma-

Í juk a lakók demokratikus uton megvá-
asszdk. Ezúton is felszólítja a főjegy-

zői hivatal a lakosságot, hogy ahol még 
nincs házmegbizott, ott haladéktalanul 
válasszák meg. 

—oOo— 

Hadifogoly, aki nyugatról jött 
12.000 bajtársa nevében köszöne-
tet mond a Kommunista Pártnak 

Élmények a német s nyilas rabságban 
„Az oroszok, akikről csak rosszal hallottunk, 

jók voltak hozzánk4' 
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Állandó nagy készáruraktár, 
viszonteladóknak isi 

(Szeged, szeptember 22) Hazatért 
magyar hadifogoly ül előttünk. Pribik 
Tibor a neve. Makkoserdősor 44. szám 
• tatt lakik. Egy o sok tízezer közút, 
akik visszajöltek. Mi kérdezünk és ő 
mesél nrröl, amit átélt. EgyszerüeD, 
póz nélkül ocszél, csak a száraz ténye-
ket mondja; 

— 1913 tavaszán vonultam be Buda-
pestre. 1944 őszéig az orosz fronton 
szolgáltam. Akkor jött a visszavonulás 
és minket Németországba vittek. Drez-
dába Itt már nem katonák voltunk, 
hanem kulik A németek a legnehezebb 
munkára osztottak be minket, ennivaló-
ról v i gondoskodtak Az éhség és a 
némr. rabság tűrhetetlen volt. Három 
bajtársammal elhatároztuk, hogy meg-
szökünk. Uz: uiiuchárom napig bujdos-
tunk, inig végre magyar főidet éreztünk 
Uhunk alatt Csakhogy akkor már ez a 
(öld stiu a mi hazánk volt, hanem a 
nyilas bitauguk prédája ! Szálasi porko-
lábját elfogtak és a körmendi fogházba 
vittek Több imut kétezren voltak ott 
már olyanok, akik nem akarták elis-
merni a Szálasi-,.kormányt'. Ki tudja, 
mi történt volna velünk ha nem köze-
lednek az oroszuk. Igv a nyilasok jobb-

nak látták elmenekülni. Minkéi minden 
élelem nélkül hagytak ott. 

— A szovjetcsapatok a zirci fogoly-
táborba szállítottak minket Kilenc na-
pig tartott az ut, naponta ötször kap-
tunk enni ts mindig volt hus is, amit 
addig hónapszám nem is láttunk. A 
fogolytáborban bőven elláttak élelem-
mel és gyógyszerrel. Én. mint kőműves 
dolgoztam egészen májusig, amikor Haj-
máskérre vittek minket. A hajmáskéri 
tábor orosz parancsnoka azzal fogadott 
minket, hogy mire a kijelölt mnnkát 
elvégezzük, mind a lizrnkélrzrrn haza-
mehetünk Sőt — mondta — az összes 
többi magyar hadifoglyok is hazakerül-
nek Nem hittük cl neki. megkérdeztük, 
honnan tudja ö azt felelte: A Magyar 
Kommunista Párt tárgyalásban áll az 
orosz főparancsnoksággal és napok kér-
dése, hogu hazatérhetünk feleségünkhöz, 
családunkhoz, hogy kiüthessük a ré-
szünket a demokratikus Magyarország 
felépítésében. A legtöbben bizony most 
sem hitlék cl a jó hirt. Hiszen annyira 
mást hallottunk eddig mindig a kom-
munistákról ! Igaz, hogy az oroszokról 
is csak rosszat landoltuk nekünk min 
dig, pedig milyen jók voltak hozzánk! 

Tűzifát és szenet 
uMtitaiak nagyobb Utóiban váró-
•oknak, kJt iűikntk, k&iMottknak é l e l m i -
szer e l l enében . ftfKT&'S:?^ 
HlrAttAbt, Budapest V, Siant latvAa kArat z«. 

a>á k/rttak. 

De • kételkedőknek nem lelt igazuk. 
Augusztus 28-án megnyíltak a tábor 
kapui és mi boldogan indultunk haza-
felé. Útravalóul kétnapi éleimet kapott 
mindenki: kenyeret, szalonnát, cukrot. 
Igy történt Ezt tizenkétezer ember igm 
zolja. 

— És most ? — kérdezzük. 
— Most. hogg hazajöttem, első dol-

gom volt, hogy felkeressem a Magyar 
Kommunista Párt rókusi szervezetét, 
ahol tizenkétezer fogolytársam — nem, 
az összes voll hadifoglyok és családjaik 
nevében mondtam köszönetet a Kom-
munista Pártnak. Hiszen nekik köszön-
het j fik valamennyien a szabadságunkat 
A párttal akarok tovább is dolgozni aM 
ország újjáépítéséért, a jobb jövendőért 

Gábor Józ—l eldóra 
volt kereskedelmi miniszter 
lesz a Kommunista Párt 
szónoka m kereskedők 

és iparo—k 
vasárnapi nagygyűlésén 

(szeged, szeptember 22) A Délvidéki 
Iparosok és Kereskedők Szabadszerve-
zete vasárnap délelőtt 10 órakor nagy-
gyűlést tart a szegedi Nemzeti Szín-
házban. A Magyar Kommunista Párt 
központi vezetősége a gyűlés fontossá-
gára való tekintettel szónokot küld kl 
Szegedre Gábor József elvtárs, volt ke-
reskedelmi és iparügyi miniszter sze-
mélyében, aki jelenleg a Külkcreskto 
delmi Társaság vezérigazgatója. Gábor 
elvtárs a kereskedelem időszerű kérdé-
seit ismerteti majd beszédében. Aa 
iparosproblémákról Takács Ferenc elő-
tárt. volt iparügyi miniszter beszél. 

A szabad szakszervezet felhívja Sze-
ged összes iparosait és kereskedőit, 
liogy vegyenek részt a nagyjelentőségű 
gyűlésen, ahol az ipar és kereskedelem 
összes időszerű kérdései szóba kerül-
nek. 

A hadifoglyok és 
deportállak választói joga 

(Budapest, szeptember 22) A nemzet-
gyűlési képviselői választójog egvik kel-
léke, hogy a választónak 194) szeptem-
ber elsején az országban kellett laknia. 
A kormány most a törvényben kapott 
felhatalmazás alapián ugy rendelkezett, 
hogy a kellék alól felmentette azokat, 
akik az emiitett időpontban azért nem 
tartózkodtak a lakóhelyükön, mert hadi-
fogságba estek, vagy mint üldözöttek, 
elmeneküllek, illetve deportáltattak. Aa 
ilyen személyek az összeíró bizottság 
előtt valószínűsítsék (például a ház-
megbizottól, a házfelügyelőtől, a szom-
szédoktól stb. kapott nyilatkozattal), 
hogy hadifogságban voltak, illetőleg 
deportálták őket. (MTI) 

A MaDISz hírei 
Aa alsóvárosi MaDISz vasárnap, 

szeptember 23-án kulturestet rendez, 
melyre mindenkit szeretettel meghív o 
vezetőség Tánc! Büffé I 

A MaDISz értesiti a kerületi vezető-
ségeket, hogy központi székházában 
(Vórösmarty-utca U) hétfőn este 7 óra-
kor összvezetöségi ülést tart, amelyre 
a vezetőségi tagok feltétlen pontos meg-
jelenését kérjük. Tárgv: Az Országol 
Kongresszus megbeszélése. 

— Iszélimpohiiny okozta, hogy a 
Foéorlele pen nincs kttvilágUás. Szom-
baton délelőtt Dénes Leó polgármester 
elvtársnál a Fodortelep lakosságának 
küldöttsége jelent meg Simon Béla párt-
titkár vezetésével. A küldöttség arra 
kérte a polgármestert, hogy a telep 
közvilágítását kapcsolja be gázgyár. 
Dénes Leó polgármester elvtárs azon* 
nal érinthezésbe lépett a gá/gyér veze-
tőségével. ahonnan azt a választ kapta-
hogy égöbiány okozza a fodorltelepl 
sötétséget. Amint égő érkezik Fodortele-
pen is megoldódik a kivilágítás prob-
lémája. 

Lucia kelmefestő, vcgylisztitő vál-
lalat IV.ikóeziTér, Kázine/y utca, Gr. 
KI' bcEb'.'i g tér. 


