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A szegedi piacról előállítottak néhány árdrágítót 

Budapest, december 22. (Saját tu-
dósítónk telefon jelentése.) A péní-
IcbAyegzéssér kapcsolatos árcsökke-
nés igen kedveiöen halad tovább. 
Szombaton" a kereskedők küldöttsége 
járt a pénzügyminiszternél és meg-
f é r t e , hogy további buszoriö!-har-
nitnc százalékká] szállítják le i r a t t a t . 
Ezenkívül a gyárak fs nagyebbsrabása 
árleszállítást Ígértek. Az elsőrendű 
szükségleti cikkeiméi Ls Igen riagy 
árzuhanás mutatkozik. A syárak ár-
leszállítása természetesen "éreztetni 
fogja hatását a nagykereskedelmi ár-
atZkulásbnn és ennek folytatásaként 
a tdakc.eskedöi árak meghatározásá-
ban ás. 

A budapesti rendőrség szigorúan 
felülvizsgálja a piaci, csarnoki és ki-
ralkati árakat is. 

A budapesti rádió közölte, hogy 
a szövetséges hatalmak' tisztjeivel és 
IcatouGval szembca a bankjegycsere 
minden tekinléUrgn a ' megállapított 
rott általános szaiályókifak mcgfelcs 
löea történik, vagyis ebben a tekin-
tetben semmiféle kodvekihényben vac^y 
különleges oljárásbrfn a pénz értéké-
nek -'megóvása miatt nem rószesül-
h dinek ~ " 

\ bankjegydézsmávaf kapcsolatos 
•fresás szombatra a könyvpiacon "'"is 
mutatta "hatását. *A könyvek Szorzó-
wJma ugyanis 2t00-ról 1500-ra esett. 

Bizony még Igy fs elég netféz leg-
jobb barátunkhoz, a" könyvhöz hoz-
zájutni, dc af mai magas árak mel-
lett most az 1500-as szorzószámu 
könyv mégis az egyik legolcsóbb ka-
rácsonyi ajándék. 
~ A filmipari' szövetség közölte, hogy 
a mozihelyárakat 10 szándékkal í«-
azáOHja 

előkészületeit. A rendelet az 194G. 
évi első minisztertanácsok egyikén 
kerül tárgyalásra és igeri messzeme-
nően védi majd meg a dolgozók ér-
dékcit. Az u j rendelkezés végét! fbg 
vetni annak az állapotnak, hogy a ta-
valyról vagy a folyó év elejéről szár-
mazó néhányszáz pengős tartozások 
névértékben: fizetéssel kicgvcnlitbe-

Bán Antal iparügyi miniszter befe-1 tök tegyenek és orvosolni fogja az 
jezte a hátralékos niünkabérek vaío- ilyen, a közelmúltban esett sérelme-
rizált kifizetését szabályozó rendelet ket. 

Arellenőrzó razzia a szegedi piacon 
"(SzegeU, clccemher 22) A szegedi 

rendőrség bűnügyi osztályának gazda-
sági csöporfja szombaton délelőtt ár-
ellenőrző razziát tartott a Tisza La-
jos-körúti és a Marx-téri piacon an-
nak megállapítására, hogy á termelők 
ás a piaci árusok tartják-e faágukat 
a b.mkjegydézsraával kapcsolatos le-
felé tendáló áralakuláshoz. A razziát 
Vezető rendőrtiszt jelentésé szerint 
örvendetes Jelenség, hagy az Sltatáites 
•Trsóbbodűs szombaton a szegedi pia-
eoa la érezhető volt, szórványos ese-
tekben azonban előfordultak kirívó 
árdrágítások is. Egy árus • például 

tojást, 7000 pengőért a tej literjét 
Ezeket a ' szemérmetlen 'árdrágítókat 
előállították a rendőrségre" és meg-
indították ellenük az uzsordeljárásl, 
ami most nagyon komoly dolog, mert 
a2 igazságügyminiszter legifjabb ren 
oelete szerint az ügyésznek indokolt 
eseíekben halálbüntetést kell kérhio 
az árdrágítóra. Egy zugeladót, áki 
7C0 pengőre tartotta "a cigaretta da 
rábját, ugyancsak előállították. 

Ugyaficsak razzia Volt szombaton 
délelőtt a zsibpiacon, ahof iparenge-
dély nélkül árusító zugeladókat ellen-
őrizték. Nyolc olyaii' személyt álli-

12.000 pengőért merészkedett adni a , tottak elő, akik engedély nélkül árusi-
lojás darabját lebélyegzett pénzben.' tottak. A városi Kihágás! bíróságon 
Egy mááik 4000 pengőért árulta a megindult ellenük az Yljárás. 

Vasárnap reggeltől Szegeden 300 pengő 
egy kiló kenyér ára 

A város vezetősége a Kommunista Pórt közbon járására leszállította a kenyér árát 
Internálják azt a péket, aki drágábban árusítja a kenyeret — A kenyérsütésnél tapasztalt 

visszaéléseket is megszüntetik 

polgármester figyelmét arra, hegy a 
város hatósága gondoskodjék .1 védő-

I anyagokról és a kózmunkalitvatal már 
; is lásson hozzá a közmunkáé ró össze-
i írásához. Feltétlenül szükség vau arra, 
bogy az algyői, tápéi és lúdvári szi-
vattyútelepek üzemanyaggal el legyenek 
látva, mert jelen pillanatban nem a 
tavaszi árvízre, hanem a jcytorlódés 
következtében előállhaló árvízveszélyre 
kctl felkészülni. Dénes Leó elvtárs pol-
gármester a közeli napokban kinevezi 
a város árvízvédelmi biztosát is. 

A Vörös Hadsereg szerei ad 
a Magva r hadifoglyok és de-

portállak Ausztriákéi vaío 
kazakazusáia 

Vorositov marsall nagylelkű ado-
mánya a MNDSz karácsonyi 

akciójára 
(Budapest, december 22) Vorositov 

marsali. a szövetséges ellenőrző bizott-
ság elnöke közölte Tildy Zoltán minisz-
terelnökkel, hogy az ausztriai szeojet 
parancsnokság a magyar hadifoglyok 
és deportáltak hazaszállításának meg-
gyorsítása érdekében 10' vonatot 
saját készletéből szénnel lát el. X szm-
jet hatóságok njabb nemes gesztusát a 
magyar társadalom minden rétege osz-
tatlan hálával fogadja. -

A .Magyar Nök Demokratikus Szö-
vetsége karácsonyi akciójának intéző 
bizottsága nevében Tildy Zoltánné, 
Rákosi Mátyrsné, Rajk Lászlóné. Po-
korny Henrikné felkeresték Vorosilov 
marsallt, a szövetséges ellenőrző bizott-
ság eiuökét és felkérték a szövetség 
karácsonyi [[akciójának támogatására. 
Vorosilov marsall megértéssel fogadta 
a .Magyar Nők 'Demokratikus Szövet-
ségének kölcsönös segítségén alapúié 
karácsonyi akcióját és a következők-
kel járult hozzá a gyűjtéshez: M má-
zsa liszt, 10 mázsa cukor, másjél má-
zsa só, fél mázsa vaj és két vagon 
papir. Ezenkívül két gépkocsit Irocsáj-
lott a szövetség rendelkezésére az ak-
ció lebonyolítására, A magyar társa-
dalom nevében az MNDSz hálás kö-
szönetét tolmácsolta Vorosilov marsall-
nak azért a megértésért, amellyel a 
magyar gyermekek karácsonyi akcióját 
támogatta. (MTI) 

(Szeged, december 22) A péntek reg-
gelt lapokban a közellátási hivatalnak 
közleménye jelent meg, amelybőt kitű-
nik. liogy a közellátási hivatal a zsir 
rs szalonna árát nyolcezer pengőről 
harmincezer pengőre, a só árát ötszáz 
pengőr'd halezer pengőre és a liszt árát 
hatszáz pengőről tizenkétezer pengőre 
ifnclte kilóg rumonként. A Magyar Köm-
munisla Párt szegedi szervezete nyom-
ban érintkezést keresett Dénes Leó 
elvtárs polgármesterrel, aki a községi 
élelmiszerüzem és a közellátási hivatal 
meghallgatása után 

elrendelte az áremelés megsemmisí-
tését. úgyhogy a zsir és szalonna 
áru (ovál-bra is változatlanul nyolc-
ezer pengő, a só ötszáz pengő és a 
ászt halszáz pengő marad kiiónkint. 
A közellátási hivatal önkényes 

áremeléséuek visszaverésénél a Magyar 
Kommunista Párt nem állt meg, han'etn 
olyan követelést terjesztett elő, hogy 
a kenyér árát illetékes szervek azonnali 
hatállyal szállítsák le. Pártunk köve-
telése ezen a vonalon találkozik a kor-
mány törekvésével, amely törekvés a 
devalváció után föltétlen arra irányul, 
hogy « magas árak lemorzsolódjanak 
és az ország dolgozó társadalma pén-
zeért norrualisabb áron vásárolhasson. 

Dénes L.eó elvtárs, polgármester 
partunknak ezt a követelését közölte 
dr Pálfy György főispánnal, a községi 
élelmiszerüzem vezetőségével, a köz-
ellátási hivatallal és az érdekelt pék-
mesterekkel. Hosszas tárgyalások in-
daltok meg, aminek eredményeként 

december 23-ától,nusárnoptól kezdve 
a kenyér ára Szegeden 300 pengő. 

Dr. Pálfy György főispán megbe-
szélést folytatott Diczfalussy Ferenc 
rendőr-vezérőrnaggyal, aki holnap reg 
géltől kezdve szigorúan ellenőrizteti a 
kenyérellátás folyamatosságát és a há-
romszázpengős kenyérár betartását. 
Mindazokat, akik ezt a rendelkezést 
szabotálják, azonnal internáljak. 

Itt emiitjük meg, hogy szerkesztő-
ségünkben többen panaszkodtak, hogy 
egyes pékek a kenyeret kilogramonként 
nyolcszáz pengőirt sülik. A rendőrség 

ezt a visszaélést is a legszigorúbban 
megtorolja, mert anarchikus állapot 
az, hogy akkor, amikor a város ható-
sága es a kormáuy szegedi exponense 
rendeletileg] leszállítja a kenyér árát 
háromszáz pengőre, akkor bármelyik 
pék ennek többszöröséért süssön ke-
nyeret. Egyébkén! is a kenyérsütés hi-
vatalos ára kilónkint százötven pengő. 
A panaszt közöltük az illetékes ható-
sággal és a visszaélő pék ellen azonnal 
el fognak járni. 

Karácsonyra befejeződik 
a moszkvai értekezlet? 

' (Moszkva, december 22) A három 
szövetséges külügyminiszter péntekeu 
a rendes tanácsközas megkezdése előtt 
megbeszélésre ült össze, amelyen az 
értekezlet további munkarendjét álla-
pították meg. A londoni rádió tudósí-
tója szc int a tanácskozásokat 11 kará-
csonyi ünnepek alalt is folytatják, más 
hírek szerint az értekezlet karácsony-

kor befejeződik. Vannak olyan jelen-
tések is, amelyek szerint a megbeszé-
lések pozitív eredmény felé haladnak. 
Orosz részről csak a következőket je-
gyezték meg a tanácskozásokkal kap-
csolatban: „Nem szokásunk mindaddig 
Ilyen dolgokról beszélni, amig tul nem 
vagyunk rajta."' 
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fl város védő al2z!c8déseX8í tesz az árvíz ellen 
Pillanatnyit*'* a iégtorlódás jelent nagyobb veszélyt 

(Szeged, december 22) Ilatolykai 
Pap István főmérnök, a szegedi A© 
menlesitfi Társulat igazgatója szomba-
ton beszámolt Dénes taró elvtárs polgár-
mesternek a szegedi árvízvédelem elő-
készületeiről. Fszerinl a töltések há-

borús rongálódását helyrehozzák Nem 
nagyméretű árviz esetében a töltések 
védőképesek Vannak azonban gyönge 
pontok, amelyek a magas vízállást 
már nem bírják el. 

H. Pap István főmérnök felhívta a 

Érdekes kishirsk 
(Frankfurt, december 22) Patloz 

tábornok, akit a közelmúltban súlyos 
gépkocsibalesct ért, hosszas szenve-
dés után pénteken délulán meghalt 

(Páris, december 22) Jólcrlesülf 
körökből szerzett értesülés szerint 
szombaton közlik a frank devalválá-
sát. A lapok találgatása szerint a 
dollár alapon nybgvó ü j frank írfa-
Tyama 110—125 lesz, a dollárhoz vi-
szonyítva. A lapok bizakodnak abban, 
hogy a devalváció nem okoz emel-
kedést az árakban. 

(Bern, december 22) A svájci szö-
vetségi tanács pénteken reggel elha-
tározta, hogy elismeri a magvar toer-
mányi és rövidesen megkezdi vele a 
repdes diplomáciai kapcsolatokat. 

(Budapest, december 22) A mosz-
kvai magyar követség az u j év első 
napjaiban indul állomáshelyére, ámit 
eddig az a körülmény késleltetet!, 
hogy a követség épülele tatarozás 
alatt áll. Az épületet ugyanis a mosz-
kvai kormány előzékenységből hely-
reállíttatja és az a legközelebbi idő-
Íren beköltözhető állapotban lesz. 

(Lisszabon, december 22) A csú 
törtök este Finnországba hazatérő 
Mannerhcim tábornagy, aki háromhe-
tes betegszabadságát töltötte a por-
tugál tengerparton, állitólag az^rt 
döntött hazautazása mellett, mert Ótr 
szerint őt Is felvették • háborús ba-
nő-tok eresz Jegyzékért és blrráág elé 
akarják álUtaaL (MTE 


