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DCLMAGYARORSZÁG

a

piacon

magas árak mia

Színészek

a

munkásokért

Hétfő óta tartózkodnak Szegeden
a budapesti Nemzeti Szinház művészei. Az ország legelső művészei
jöttek a szegedi dolgozókhoz, velük
Major Tamás igazgató a vidéki beUjabb csődület. Kis darab * avasa
mutatók áldozatos megszervezője és
Hajnali öt óra. Ébredezik a város. cikknek, a dolgozók csak ezen
szalonnát szorongat egy asszony. Köfelkes, kommunista szinészcsoport.
A házak előtt szemetesládák sorakoz- hallhatattanul magas -áron tudnak rülállják,
kérdezgetik,
mennyiért
hozzájutni.
f
nak, utcaseprők, újságkihordók s néElsősorban azért jöttek Szegedre,
vette,
de
hallgat,
éppen
ugy,
mint
— Már krumplival se tudunk jólhány koránké]?) háziasszony takarítja lakni — hangzik egy- elkeseredett az eladó. Végre méltatlankodva felhogy a dolgozóknak, különösen a
asszony móllatlarikodása, látva, hogy csattan:
a hajnali utca képét.
múltban színházba járni nem tudó
egyesek 4—5 kilót vásárolnak. Ha
munkásságnak liozzanak igazi, tiszta
A Marx-léri piacon inAr gyülekez- senki nem fizetne ilyen árat, mindenMűködik
nek a termelők. Kényelmesen rakod- kinek jutna, igy már a krumpli is
művészetet, szórakoztatva
nevelő
a gazdasági
rendőrség
nak ki, elseje van, minek sietni, csak a kiváltságosoké.
kuliurát. A kommunista Major igazúgyis elkel minden. A közelünkben
Nagy tömeg rohan egy tejeskanna
— A kezemből úgyse vehetik ki.
gatónak és kommunista színészeitegy kis csoport halk uta&iátásokat kap felé. A tejtermékek ára nincs fel- Mennyi
utolsó ára — fordul az
nek ugyanis az az elve, hogy aa
s a gazdasági rendőrség nyomozói szabadítva, tehát eltűnt a piacról, igy eladóhoa azs már
fizeti a 10 forintot.
is szétszélednek. Mögéjük óvakodunk érthető a /tömegmegmozdulás®. Mire Mégis kivették a kezéből.
egész munkásságot értelmiségi színgazdasági
s munkájukat figyelve, elvegyülünk odaérünk, márcsak a vitát hallottuk. rendőrség íemérette s a Amaximális
vonalra emelje föl ós élvezhetővé
ím cg)re hatalmasodó tömegben.
— Az (pi ürüm most jött haza árat fizetette ki, de eljárást indít
tegye számukra a hamisítatlan műhadifogságból, csak egy litert adja- az árdrágító ellen.
vészetet.
Nagy a
felhozatal,
nak nekem — hangzik a könyörgő
öklömnyi csirkéért 15 forintot kérA Nemzeti Szinház kommunista
mégis magasak
az
árak hang.
nek. Elseje van, miért no fizetnék
művészei a négy esti előadáson tul
— öt litert veszek egyszerre, nem meg? Talán 1—2 forintot sikerül leellátogattak a szegedi gyárakba ós
Először hagymával 'telik meg a kell méregetni, már öntheti is.
alkudni, de nem ls nagyon próbálkozüzemekbe is. Szerdán a Szegedi'
piac, a makói vonal már befutott s a
— Megvettem mind n tizet, elme- nak. Apró kis uborka darabját 16
kendergyárba és a Lippai-fürésztetermelők ismeretlen drótján pillanafilléren alul nem adják, pedig igazán
Iepre mentek ki. A munkásság hatok alatt kialakul a fogyasztói ár. hetnek — csattant fei egy erélyes nem panaszkodhatnak az esőre, bőhang.
tártalan lelkesedéssel fogadta őket
Hiába nagy a felhozatal, '70 filléren
séges 'az uborkatermés.
és műsorukat egyaránt. A kenderalul nem adják csomóját.
és nyert a 10 literes, aki dugva kigyárban Major Tamás egyben pártA szerdai piac /slágeron a sárgafizeti á lej árát s mire a gazdasági
Mindenben inlajgjy a felhozatal, mégis rendőrség
napot is tartott a kommunista munbarack volt. Általában 2.60-ért kelt,
odafurakszik,
az
egész
tökitartják az árakat s ebben a kö- meg igazolja, hogy 1.04 forintos áron de láttunk 3.60-at is fizetni az egész
kásoknak. Mindenült arra kérték
zönség is hibás. Hónap eleje lévén, kelt
őket, hogy maradjanak még Szenagyokért. Mindenki ma akart lekel,
lévén
a
vevő
kereskedő.
Mi,
sőt éppen elseje után, még senki akik közvetlen közel álltunk, azon várt főzni és befőttet eltenni, holott
geden, mert nem győznek eleget
se fizetett lakbért, gázt, villanyt, még döbbentünk meg legjobban, hogy a barack lesz még a jövő héten is, csak I gyönyörködni játékukban. A Lippai
tud vásárolni annyiért, amennyit kér- vásárlók közül senki se kérdezett nem 2.60-ért, hanem jóval olcsóbb
fűrésztelepen a műsor éppen aa
nek. Szinte alig hallottunk
alkut, árat, mind csak tejet kért.
ebédidőre esott és színészeink1 e|
árért. Tej, tejfel, turo nincs, egyhalk próbálkozás, esetleg néhány jeakartak köszönni, hogy ne zavarEszünkbe jutott a május végi piac, ! szerűen eltűnt a piacról s ismét kalentéktelen fillér engedmény; s az áru mikor
ják a munkásokat.
pualjakban kapható, már t. i. azokkönyörögve
kínálták
80
fillérgazdát cserél. A háziasszonyok ugy ért a tejet s még annyiért se vitték, nak, akik meg is tudják fizetni. És
— Etlen-szomjan is
elhallgatvásárolnak, mintha félnének, nem ma- mert nem volt 80 fillér se tejre, i sokan megfizetik.
nánk! — mondotta nagy elragadásrad semmi számukra.
sal egy munkáshallgató és a derék
Fogjon össze a közönség, segítse a gazdasági rendőrséget munkájászínészek
továbbfolytatták műsoro„Már krumplival
sem
ban, támogassa azzal, hogy Ie]eplezi a forintrontófcat, akik a dolgozók
kat.
tudunk
jóllakni"
megélhetését veszélyeztetik. Ha elmarad a ráígérés s a gazdasági rendIsmételten örömmel köszöntjük
őrség fellépésekor elmarad a zúgolódás és felmorajlás, nemcsak elsePedig a piac drága s a legkered budapesti Nemzeti Szinház műjén
tudnak
drágán
vásárolni
a
könnyelműek
ős
gazdagok,
hanem
egész
settebb éíehnicikk, a burgonya ára
vészgárdáját és szeretnénk, ha lámegfizethetetlenül magas. Pesten más- hónap folyamán minden dolgozó megélhetése hiztositva lesz. Ehhez
togatásuk a dolgozók Iegszájesebb
fél forint, de 1.20-ért is "kapható
azonban az is szükséges, hogy az állam is találja meg a legmegfeles a szerdai szegedi piacon 2.20—
rétegeinek minél fokozottabb tolőbb beavatkozási formát az áralf alakulásához, mert ma ez ti legfonto2.60-as áron cserélt gazdát. Most, áz
vábbi vezetését jelentené a tökéleuj kenyér előtt, mikor a krumpli sabb kérdés. A dolgozók várják a feketézők és árdrágítókkal szemben a
tes kulliuáranevelés utján.
legszigorúbb és leghatásosabb rendszabályok alkalmazását.
(L. I.)
egyike "a legfontosabb népéleimezesi

még burgonyát sem tudnak venni a dolgozók

A DELMAGYARORSZÁG
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AZ ELBOCSÁTOTT KÖZELLÁTÁSI ALKALMAZOTTAK A
TERVHIVATALNÁL N Y E R N E K BEOSZTÁST. - A MKP:A
TRAKTORSPEKULÁCIÓ E L l E N . — ZSIRADÉKOT ÉS SZABADCUKROT UTALTAK KI SZEGEDNEK
Ujabb 1 5 0 0 hadifogoly érkezett Debrecenbe
Beszámoltunk róla, hogy a Ma- és ha ez sikerül, akkor kétezer
Budapesti tudósítónk te le fon jelen- pont, Ferencz Ferenc Szentháromság- gyar Kommunista Párt a város vagon fát tud a város biztosítani
tése .szerint szerdán hajnalban fél utca 69. Tóth Z. Istvái Apátfalva, közellátási bizottságán
keresztül télire hatósági áron a rászorultak
öt órakor ismét 1500 hadifogoly érke- Erdei Károly Makó, Marólhy Sándor akciót indított annak érdekében, számára.
zett Debrecenbe. A szokásos" orvosi Kállay-fasor 34, Szabó Ferenc SomoBejelentette a közellátási bizottvizsgálat és fertőtlenítés ntán még gyitelep, VII. utca 388., Nagy József hogy a nehéz lakarmányviszonyokaznap lakóhelyük felé indították Tisza Lajos-körut 21., Szabó György ra való tekintettel a városkörüli ságnak Simon tanácsnok — amiőket. A budapesti foglyok megérke- Somogyiteíep VIII. utca 421., Rovó öregerdőkben legeltethessenek a ről már hirt adott a Délmagyarzése ma, csütörtökre várható és a István /rviz-utca 38., Nagy Illés szegedi és szegedkörnyéki-gazdák. ország — , hogy a közellátási mividéki foglyok is még a hét végéig ha- Csórva, Zombori József Algyő, Hont- A közellátási értekezlet ebben az niszter rendeletére 45 napi határzaérkeznek. Ezen a szerelvényen ki- hegyi József Szent Miklós-utca 12., ügyben átiratot is intézett illetékes idővel 39 alkalmazottat el kellett
vül elindult Eoesaniból egy" másik Ilerczeg Győző Marx-tér 9., dr. Szondi helyekre, de mindczidcig nem ér- bocsátani a közellátási hivatalból
hacfifogolyvonat is. Ez ugyancsak út- György Szent Ferenc-utca 16., Pisbizoban van már Debrecen felé.
kolthy Itászló Tisza Lajos-körut 82., kezett megfelelő megoldás. A szer- Amennyiben megfelelőnek
dr". nyulnak, nagyrészük a tervhivatalSzerdái a következő hadifoglyok Farkas Ernő Dózsa György-utca 12., dai közellátási értekezleten
Ilenczi István Répás-utca 1., Lakatos Keller Tivadar tanácsnok bejelen- nál kap beosztást.
érkeztek Szegettre:
Gyula Topolya-sor 7., Kocsis János tette, hogy az erdőigazgalóságnál
Dér Imre a gazdasági felügyelőKübekháza, Gercsik Imre Kübekháza ismét megsürgette a legeltetés elin- ség jnegTnzásából jelentette, hogy
Mihnlik Pál Kormányos-utca 11., Sa- tézését. Azt a választ kapta, hogy a kárbecslések megkezdődtek Szelakatos István Makó, Tóth Ferenc vanya József Pap-utca 96., Lux And- a gazdák határozottan jelöl jék meg, ged határában. Ismertette a földPálfy-utca 3., Magosi István Király- rás' Somogyitelep 17., Lázár Dezső melyik erdőterületeket
akarják müvelésügyi minisztérium rendehalom, Rózsa György Atokháza, Berta Röszke, Fodor István SzentmihályteKároly Királyhalom, Kiri Szilveszter lek, Kabos István Kiszombor, Kis Mi- igénybevenni. Reméljük, hogy en- letét, amely szerint azok a trakDomaszék, Kothencz Lajos Atokháza. hály Királyhegyes, Balog Ernő Hód- nek megtörténtével rövidesen sike- tortulajdonosok, akik szántási kőRutai Ferenc Alsóközpont, Szirovi- mezővásárhely, Szölősi Sándor Hód- rül végre eredményt elérni ebben telezettségüknek nem tettek eleget
cza Mihály Klárafálva, Szabó István mezővásárhely, Tóth József Apátfalva. a fontos kérdésben.
üzemanyagjegyüket büntetésül 40
Atokháza, Kecskeméti István Alsököz- Veréb György Királyhegyes, Becski
Dr. Simon József közellátási ta- fillérért kapják kilónként. EzzeJ
Ferenc Tápai-rét, Kocsis Vince Somogyiteíep 24., Szekeres István Nagy- nácsnok közölte, hogy Szeged 87 szemben a többiek ugyanazt négy
széksós. Takáts István Algyő, Csikós ezer 300 ellátatlanja részére 4790 fillérért kapják.
karát** arany karira Jegy Antal Nagy széksós, Virágli Jenő Me- mázsa gabona felhasználását enEzzel kapcsolatban felszö'all Begyflrfik, sport gyűr fi*. z—« zőkovácsháza, Kissághy Mihály Mar- gedélyezte a minisztérium. Egyben d ő Kálmán, a Magyar Kommunistonos, Fürlön Ferenc Csorva-kapiEzüst evőszerek 6 és 12 tányság 477., Hajdú Illés Pusztamér- azonban felhívták a kereskedők fi- ta Párt kiküldötte és rámutatott
személyre való díszes tok- ges, Telek Sándor Hódmezővásárhely. gyelmét arra, hogy a jövőben sú- egyes traktor tulajdonos szabotál áslyos büntetés terhe mellett, sokká? nak nevezhető mulasztására és speban, raktárról
azonnal
síáirthaté, feltűnő olcsó
A hazaérkezett hadifoglvok 30—50 pontosabban számoljanak el a ke- kulációjára. Megemlitette, hogy a
árban. Ora-, ékszer ja vitás forintig terjedő gyorssegélyt igényel- nyérjegyekkel.
jómódú traktortulajdonosok 120 fohetnek a város népjóléti ügyosztáKözölte még Simon tanácsnok rintért vállaltak ho'dankénti szánlyán áI, városi bérház II. emelet 5., azt is, hogy Dénes Leói polgármes- tást a szegényparasztoktól és csak
A vidékiek saját községük elöljáró- ter kérte a közellátási minisztertől, akkor szállították le az árat 40 foságánál vagy polgármesterénél igéhogy a köz- és magánvágásokból rintra, amikor megtudták, hogy a
érfe, éksuceréut Sze^eé, IflhH«á!-tér & nyelhetnek segélyt.
kitermelt, beszolgáltatott zsirmeny- város is állit olcsóbb áron traktonv'iség 30 százalékát bocsássa ren- rokat üzembe. Ezzel a lelkiismedelkezésre a város hatóságának a retlen spekulációval azután igen
Szeged legszebb
újonnan
nehéz testimunkások zsirellátásá- sok gazdát, különösen
kerthelyiségében a
fflldhflzjuttatottat károsítottak meg
nak biztosítása érdekében.
a közismert
5 éa
A téli tüzelő biztosítása érdeké- ^ Végül István Béla közel átási felMindszenti
István
r á i! i ó-énekes ben a város hatósága hárommillió ügyelő jelentette be, hogy a közelmigánszámokat énekel Kiséri Zsiga Ernő és zenekara. Záróra reggel 4-kor. forint hitelt kért a Gazdásági Fő- múlt napokban 184 mázsa zsiradék
Porter sör csapo'va.
Polgári árak í tanácstól. Előreláthatóan kedvező és 45 mázsa szabadcukor kiutalást
döntés várható ebben aa ügyben kapott Szeged.
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