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Nagyszabású razzia a 
Tisza Lajos-köruti feketepiacon 

(Szeged, május 16) A szegedi rend-
őrség nyomozói csütörtökön a délelőtti 
órákban váratlanul, rajtaütésszerűén be-
kerítettét a Tisza Lajos körúti Munkás-
szövetkezetnél levő úgynevezett Kettig-
feketepiacoí és körülvették az ott ácsor-
gókat. A gyanúsabb egyéneket azonnal 
igazoltatták és ennek eredményeképpen 
mintegy 50 foglalkozását igazolni nem 
tudó és üzérkedésből éiő férfit és nőt 
állítottak elő. Ezekből tizenkettőt utaltak 
tartós közmunkára. 

A MKP összes k e r ü l e t i és ü z e m i pártszervezetei 

17-én, pénteken 

délután 6 órakor össztaggyülést tartanak 
a Dohánygyár 
kultúrtermében 

Hoztíuljon meg a Földigénylő Bizottság 

Értelmiségi gyűlés 
Makón 

(Makó, május 16) Az MKP makói szer-
vezete szerdán délután értelmiségi gyűlést 
tartott a városháza közgyűlési termében. 
Zsúfolt hallgatóság előtt Komócsin Zol.ián 
elvtárstartott A magyar béke cimen elő-
adást. 

Komócsin elvtárs hangsúlyozta, hogy 
a béke előkészítésének a való tényekből 
kell kiindulnia. Ez a legfőbb biztosíték a 
nagyhatalmak előtt, hogy tényleg szakitot-
(unK a horthysta-revizionista törekvések-
kel. 

A magyar békét nem határainkon kívül, 
hanem azokon belül kell megteremtenünk. 
Azt, hogy vannak bizonyosfoku kéréseink 
a békeértekezleten, azt annak köszönhetjük, 
hogy a magyar demokrácia baloldala a 
politikai válságból megerősödve került ki. 
A Szovjetunió ezt a demokratikus elemek 
győzelmének tekinti a reakcióval szemben 
és minden bizonnyal a béketárgyalásokon 
támogatni fogja kéréseinket. 

Az előadást magasszinvonalu vita kö-
vette, melyből kitűnt, hogy a makói értel-
miség körében is számosan vannak, akik 
tisztán látják a magyar helyzetet és he-
lyesen ítélik meg a magyar álláspontot 
a béke kérdésében. 

Szombaton hirdetnek Ítéletet 
Bilkei-Papp bünUgyében 

(Budapest, május 16) Bilkei-Papp Zol-
tán és társai ismeretes fasiszta fegyveres 
szervezkedése bünügyében csütörtökön 
folytatta a fötárgyalást a népbiróság Gál-
falvi-tanácsa, amikor is a sorra kerülő 
ügyvédek tartották meg védőbeszédüket. 
Az utolső szó jogán a vádlottak közül töb-
ben szólaltak fel. Az ítéletet szombaton 
délelőtt fogják kihirdetni. 

A magánkönyvtárakat is át keii 
vizsgálni a fasiszta könyvek har-

madik katalógusa alapján 
(Szeged, május 16) Dr. Pálfy György 

főispán a fasiszta sajtótermékeknek i 
könyvtárakból való kiszelektálása tárgyá-
ban ujabb felhívást intéz mindazon intéz-
mények, egyesületek és szervezetek veze-
tőségéhez, amelyek a Délmagyarország 
május 8-i számában közzétett felhívásban 
nem szerepeinek. A politikai pártok, a 
szakszervezeti bizottság, a Magvar Nők 
Demokratikus Szövetsége, a Függeilen 
Ifjúság és a MaDISz kiküldöttei május 
18-án 11 órakor megjelennek a könyv-
tárakban. 

A főispán felhívja a könyvtárak veze-
tőségét. hogy a helyszínen megjelenő ki-
küldőitekből alakítsanak bizottságot és az 
elnöki teendőket lássák el. Az elnökök 
teendője elsősorban az, hogy a városi 
muzeumból — visszaszolgáltatási köte-
lezettség terhe mellett — egy 111. számú 
katalógust igényeljenek és az ennek segi-
ségével kiszelektált könyveket szállíttassák 
be a Muzeuniba. Végül a bizottságok el-
nökei május 20-án délig terjesszék be a 
főispáni hivatalba a bizottság tagjainak 
névsorát, pártállás megjelölésével és az 
átvizsgálások eredményeit két példányban. 

A főispán felhívja a magánkönyvtárak 
tulajdonosait is, hogy könyvtáraik átvizs-
gálását a tlt. számú katalógus alapján 
május 20-án déli 12 óráig ugyancsak hajt-
sák végre és jelentésüket két példányban 
terjesszék be a főispáni hivatalba. 

Végül közli a főispán, hogy a felhívá-
sában foglaltak nemteljesitéséért bünte-
tőjogilag az egyesület, intézmény, szerve-
zet vezetője, ilietve a könyvtár megbízott 
kezelője, magánkönyvtáraknál pedig a tu-
lajdonos egyetemlegesen felelős. 

Kezdjék meg a házhelyek kiosztását 
(Szeged, május 16.) Ismeretes, hogy 

még tavaly, a Magyar Kommunista 
Párt nagyszabású akciót indított a vá-
ros legszegényebb dolgozóinak házhely-
hez juttatása érdiekében. Ennek az ak-
ciónak jelentőségét nem kell külön 
h anigsuiyccaiunks, hiszen mindenki előtt 
világos, hogy mát jelentene egy, csön-
des, nyugodt Otthon, körülötte egészsé-
ges kerttel, az egésa napi munkában 
kifáradt munkásoknak, tisztviselők-
nek. A kezdeményezés utálni hamarosan 
meg is indult a házhelyek igénylése és 
a házhelyigénylők reménykedve várták 
az eredményt. ,Sajnos, azonban érthe-
tetlen okokból a Szegedi Földigénylő 
Bizottság rndhdiezddeig semmiféle ered-
ményt nem tud felmutatni és Szegeden 
egyáltalán nem kezdte még meg a ház-
helyek kiosztását. A jogosan elégedet-
lenkedők száma napról-napra nő. Tud-
juk, hogy a földreform végrehajtása 
most már megtörtént és reméljük, ha-
roarosaln vaüára válik a kiosztott fői-
dők telekkonyvezése is. Most már iga-
zán időszerű lenne a házhelykiosztási 
terv elkészítése és ennek alapján a 
házhelyek minél sürgősebb kiosztása 
is. Tudjuk azt is, hogy nem kis mun-
kát jelent a házhelyek kijelölése, de a 

Szegedi Földigéínylő Bizottságnak eb-
ben a munkájában naigy segítséget 
nyújthat a Földhivatal mérnöksége is. 
A FöLdbirtofcrendező Tanácsnak is kö-
telessége szorgalmazni ezt a munkát, 
mert még ez év őszére meg kellene 
történni a telekhez juttatottak birtok-
bdhébyezése és a kiosztotj házhelyek-
nek az uj tulajdonosok nevére történő 
telekkonyvezése. Ezzel igen sok szegedi 
csaűiád helyzetén segítene a Földbirtok-
rendező Tanács és nagyban hozzájá-
rulna a magyar demokrácia megerősí-
téséhez is. Véleményünk szerint a ház-
helyek kiosztását a legsürgősebben 
végre kell hajtani, még abban atz eset-
ben is, ha bemun'káiáts miatt birtokba 
nem volna még azonnali! adható. Min-
den igényjogosultnak, illetve jubtatotit-
nak előre tudnia kell ugyanis már 
most, hogy melyik parcella lesz az övé, 
hogy rnáír előre számithassanak a ki-
jelöli helyre. 

Bízunk benne, hogy iiletékes helyen 
megértik és végrehajtják a szegedi dol-
gozók jogos igényét és minél előbb 
házhelyhez juttatják őket, hogy később 
saját egészséges, napfényes családi ott-
bdrtaikbam élhessenek boldíog családi 
életet. 

RÖVID HIREK 
Tokióból jelentik: Hirohitó császár 

Sigeru Joshita, a távozó Sidehara-kormány 
külügyminiszterét bizta meg az uj kor-
mány megalakításával. 

* 

Londonból jelentik: Az angol hírszol-
gálat értesülése szerint Uj-Zeeland kez-
deményezésére tárgyalások kezdődtek 
Ausz'rália, Anglia, Amerika és Francia-
ország között csendesóceániavédelmi szö-
vetség létesítésére. 
1 4-,. *> 

Bukarestből jelentik: A román háborús 
bűnösök perének utolsó napján a vádlot-
tak terjesztették elő védekezésüket. Az 
ítéletet valószínűleg pénleken hirdetik ki. * 

Nápolyból jelenük : Nápolyban egy 
királypárti gyűlés után a közönség menet, 
ben vonult végig az utcákon. Az egyik 
épület erkélyéről két bombát dobtak a 
menetre. -A robbanás következtében 31 
ember megsebesült. 

* 

Varsóból jelentik: A 'lengve! kormánv 
megszakította az Olaszországgal folytatott 
kereskedelmi tárgyalásokat. A hivatalos 
lap ezt azzal indokolja, hogy olasz csa-
patok lefoglalták a „Báthori" r.evü iecgve! 
hajót. 

* 

Budapestről jelentik: Nagv Ferenc mi-
niszterelnök, a következő táviratot kapta : 
Köszönöm Önnek és Magyarország kor-
mányának a fasitta Németország feletti 
győzelem évfordulója alkalmából küldött 
táviratát. Zsukov, a Szovjetunió marsallja. 

Kitől és miiyen jogon vásárolták meg a csengelei 
malomSuiajdonoiok a 200.000 ONCsü téglát 

Vizsgálatot kérnek a csengelei ujgazdák 
(Szeged, május 16) Ajháboru következ-

tében előállott anyaghiány következményei-
től természetesen nem mentesül az építő-
ipar sem. Építőanyagot szerezni ma, kü-
lönösen a tanyavilág lakosságának leg-
alább olyan nehéz, mint a városok dolgo-
zóinak az élelmiszerek beszerzése. Ezt 
mindenki tudja és éppen ezért meglepő, 
hogy mindmáig senkinek sem jutott eszébe 
megnézni, hogy a Szegedtől körülbelül 
40 km-re fekvő Csengelén az ONCsA tu-
lajdonát képező cca 200000 drb. tégla 
hogyan került néhány nagygazda és ma-
lomtulajdonos kezébe. 

A csengelei szegényparasztok elke-
seredetten panaszolják, hogy Hőn József, 

Répa Jenő, Balogh József és néhány nagy-
gazda a Vörös Hadsereg bevonulását kő-
vető zűrzavart felhasználva, valószínűleg 
senkitől engedélyt nem kérve, megvásá-
rolták! ezt a cséngelei viszonylatban két-
ségkívül nagymenniségü építőanyagot. A 
A téglák a mai napig is felhasználatla-
nul fekszenek a fentemiitett gazdák ud-
varán. vagy telkén. 

Felhívjuk a hatóságok figyelmét erre 
a különös esetre. Teljesítsék ' a esengelei 
ujgazdák kívánságát vizsgálják ki, volt-e 
joga megvásárolni Hőn Józsefnek és tár-
sainak az ONCsA tulajdonát kepező téglát. 

B, D. 

Tartós békét akarunk, 
le a soviniszta 

háborús uszítókkal! 

Az MKP a nemzet pártja 
Szegjed közönsége a vasárnapi agitációs napon behatóan 

megismerkedhetik a Kommunista Párt célkitűzéseivel 
(Szeged, május 16) 25 esztendőn ke-' tációs napnak, mert az MKP nem párt" 

A belkereskedelmi igazgatóság 
ellenőrzi a kereskedők 

működéséi 
(Budapest, május 16) A magyar bel-

kereskedelmi "igazgatóság gondosan el-
lenőrzi. hogv a kereskedők betartják-e a 
közösség érdekeit szolgáló rendeleteket 
Az ellenőrzés során a belkereskedelmi 
igazgatóság nyolc kereskedő ellen tett 
feljelentést a gazdasági rendőrségen so-
rozatos feketézés, iáncolás. hamis köny-
velés és adóelvonás miatt. 

resztüf a magyar nemzetet, hogy ugymond-
juk egyoldalúan „tájékoztatták" a kommu 
nizmusróL Ami rágalmat, vádat csak fel 
lehetett sorakoztatni, azt mind feldolgoz 
ták és „megdolgozták" vele a nemzetet. 

Horthyék elve a félrebeszélés és félre-
vezetés volt. A magyar nemzet ne lásson 
világosan, ne legyen felvilágosodott, kü-
lönben megkísérli a szabadulást. Kevesen 
vannak még ma is. akik tájékozottak. A 
hiányokért, hibákért — főieg a tájékozat-
lanok és nem utolsó sorban a "rosszindu-
latnak - » a kommunistákat szokták okolni. 

Az MKP szegedi pártbizottsága ugy ha-
tározott, hogy május 19-én felkeresik a 
szegedieket otthonukban. Ezzel kettős célt 
szolgál a párt, a szegediek megismerked-
nek az MKP célkitűzéseivel, mig a párt a 
szorosabban vett szegedi problémákkal. 
Szeged közönsége meg fog győződni, hogy 
nagy jelentősége van a máius 19-iki agi-

SZERDAHELYI LÁSZLÓ 
hegedűművész hangversenye a Belvárosi Moziban 
május 19-én délelőtt 11 órax kezdettel 
Jegvek elővételben a Dé'magyarország kiadóhivatalában 

politikát, hanem nemzeti poliiikát folytat-
Ezenkívül köztudomásu, hogy pártunk meg 
nem alkuvó és harcos, igy a közösségi 
problémák ismeretében könnyebben tel-
jesiti feladatát a nemzet szo'gálatában. 

Pártunk tagjai lelkesen Készülnek a 
vasárnapi különmunkára. Ha tekintetbe 
vesszük, hogy tagjaink nehéz munkát vé-
geztek egész héten át és mégis vállalják 
a vasárnapi különmunkát, teszik ezt azért, 
mert jó hazafiak és a nemzetet akarják 
szolgálni. Polgártársainknak alkalmuk lesz 
személyes kapcsolatokon keresztül meg-
győződni, hogy az MKP valóban a nemzet 
pártja. 

— Néh&nty óra alatt kézrekerült 
e gy kerékpártolvaj. Spányi Magdolna 
Kelemen-utca 5 szára alatti lakos kerék-
párját szerdán délelőtt ismeretlen tettesek 
ellopták. A szegedi rendőrség bünügyi 
osztálya azonnal megindította a nyomozást 
és alig néhány óra leforgása alatt a ke-
rékpárral együtt tnáris kézrekeritették a 
tojvajt Ábrahám Jenő, Aignertelep, Csejtei-
utca 12. szára atatti lakos személyében. 
Ábrahámot átadják az államügyészségnek, 

Szakbizottságok tárgyalták 
a szénbányák államosítását 
(Budapest, május 16) A nemzetgvíilés 

pénzügyi, valamint közgazdasági és közle-
kedésügyi bizottsága pénteken délelőtt 
együttes ü'ésben folvtatja a szénbányászai 
államosításáról szóló törvényjavaslat tár-
gyalását 

A pénzngymínisxtei' 
Sváfcbaax tárgyal 

(Budapest, május 16) Gordon Róbert 
pénzügyminiszter és la magyar delegáció 
Páriában befejezte tárgyalásait és a hét 
végén elindul Budapestre. A pénzügymi-
niszter Svájcban megszakítja utazását, 
hogy tárgyaljon időszerű magyar vonatko-
zású pénzügyekről és az átmenő szállítá-
sok gyorsításáról. 

Álmagyar népi szövetség? 
brassói értekezlete 

(Bukarest, máius 15) A napokban Star-
totta meg Brassóban a magvar népi szö-
vetség központi grzdasági bizottsága or-
szágos gazdasági értekezletét. Az értekez-
leten Erdély valamennyi 'magyarlakta }vi-
déke, valamint a bukaresti magyarság" is 
képviseltette magát. 

Kurkó Gyárfás, a magyar népi szö-
vetség elnöke beszédében rámutatott arra, 
hogy politikai és kulturális kérdések mellett 
a magyarság legfontosabb problémája, 
mondhatni élet és halál kérdése, a gaz-
dasági helyzetének javítása. A magyar népet 
— mondotta — erkölcsi tisztasága, poli-
tikai öntudata és gazdasági ereie teszi 
naggyá. 

K O R Z Ó M O Z I Telefon 
624. 

• Mától kezdve játszuk a feledhe-
tetlen amerikai filmet! Bette Da-
vis, George Brant és Mírlam 
Hopkíns ragyogó főszereplésével 

A vén lány 
Előadások kezdete : 4, 3/í6 és fél 8-kor 
Elővételi pénztár déléiőtt 11—12-ig. 

Pénztárnvitás az előadás előtt fél órával 


