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A Magyar-Jugoszláv Kereskedelmi
Társaság megalakításával kapcsolatoTruman a szenátusban nagy beszédben
san konkrét javaslatot akkor fogunk
tenni. ba illetékes hatóságunk jóváhagyását elnyertük Reméljük, hogv
sürgette a sanfranciskói egyezmény
ez a legközelebbi jövőben megtörténik s. arról mi a testvérintézményi
. azonnal értesítjük- Addig is kívánaratifikálását
tos, hagy minden, időközben előforA francia belügyminiszter

Lipót belga király lemondása

az atgiri

duló kiviteli és behozttali ügybéü a
kezdeményezési mindkét kamara elősegítse, amivel a két ország közötti
' kereskedelmi viszony kiépítését szolgáljukBaráti üdvözlettel:
ehhez reaáelkrsétre állnak a t erőt
Ág
Ufvidáki
Kereskedelmi es Iparkamara.
és az eszközök h.«
Sziriában ós Libanonban ugyanak- • • Halál a fasisztákra f Szabadság a
népnek."< :
kor a kormányok együttes jegyzékben
A. szegedi kamara most már rövidekövelelik a franciáktól, hogy vonják
vissza csapataikat és kórigazgatásukat sen várja azt az értesitést, hogy mikor é*
üljenek össze a magyar és jugoszláv
Végérvényesen a levantei államokból. hol
testvérkamarák annak megtárgyalására,
Egyes .franciá lapok máris burkolt hogy miként, alakítsák meg a kereske
célzásokat, tésznek az Irányban, hogy detmi. társaságot. Addig is az esetenkint
at arabnk megmozdulása a Léváidén fflltnéfülő behozatali és kiviteli ügyekés, .Algírban
összefüggő Jelenség, ben a szükséges lépéseket megteszik é>
amelynek . előidézésébe* fellehető, az áruöisereíergélmat kölcsönösed élo
hegy kívülről haté tényezők h l l e segitik/- •'•
remüködnek.
i.

zavargásokról

a közeli napokban

várható

A sanfraaciskói konferencia eredA zavargások során lőbh mini
ményeképpen létrejött megegyezés el1580 ember vesztette életéi, kősőnek az amerikai szenátus elé kerüli
lőttük 8 8 francia.
Truman elnök maga terjesztette elő
a szenátusban ratifikálás végett az A belügyminiszter a francia rádióegyezményt jSoha azelőtt nem keltett ban beszámolt a zavargások okairól,
ilyen egyezmény akkora visszhangot amelyet szerinte a lulbuzgó arab na— mondotta Truman —, mint a san- cionalista vezetők és a szeparatista
franciskói határozat. Ez a Charta az mozgalom vezérei szítottak, rerszé
egyedüli ut- a tartós • békéhez. Ne nagy szerépe volt az elégedetlenség
habozzunk tehát, hogv erre az útra kirobbanásában a súlyos aszály okozta
lépjünk, mert szilárd a rtieggycződé- élelem hiánynak is. ^Franefaerszáf —
sem, hogy célunkat el tudjuk érni. mondotta a miniszter —- fenn Ingta
Az alapokmány sok kéznek a mun- tartani uuveréhitisát Algírban e«
kája és sok tapasztalatnak az eredménye. Természetesen ez sem valami
merev megegyezés, mert a. szükséghez
képest, ba a t idők bizonyos hiányosságokra vezetnek r á , akkor rugal- W
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masan változtathatunk rajta. Ami eltérések az egyes felfogásokban mntatkozták, azok inkább a gyakorlati
A kárpátukrán néptanács elpttke a csatlakozás előzményeiről
kereszlfilvilelre vonatkoztak, mert az
Szeged, julius 3.1 A kereskedelmi
kiküldött1
Ungvárról jelenti a TASS hírszol- vak é s hegyek népének
alapelvekben teljes volt az összhang
iperkainará- tanácsadó bizottsága
ér
Közős célunk világo*: a jövő hábo- gálati iroda: Turjaniira, a kárpit- képviselői elhatározták, -hogy csali*
étfön délután nagy érdeklődés mellett
ukrán
néptanács
elnöke
nyilatkozott
kozia
ak
Szovjetúkrajnáhoe.
A
nagy
rújának elkerülése. Éppen . ezért a
lést tartott. Dr. Cserzy Mihály ügygyülé* fel halaimért*- -u néphmáoeot,• ül
szenátus most világos eJhalározáS~élőn
vpieté titkár és Pleskó András titkár
hogy hajtsa végre a nép történelmi referálták a bizottságnak a szőnyegen
álf. mert nem arról van szó, hogy következőket mondotta:
— Kárpá(ukrán népünk évazáza- jelentőségű döntését. A földet kiosr-, levő aktuális kérdéseket.
e között,- vagy egy - másik megegyezés között válasszon, hanem csak ez Óas áhna beteljesüli: együtt vagyunk tották a parasztok között, a betolakoTárgyalták a szeged—budapesti voaz egy megállapodás jöhet szóba, a Kárpátokon tnl élé testvéreinkkel. dóknak é s a nép ellenségeinek föld- natközlekedés javításának ü g y é t V
más semmiIc Truman beszéde után Szevjefnkrajna lestvérnépelvel és azjét elkobozták. Kárpétukrajnában a kereskedelmi miniszter leiratában köBareley szenátor, a többségpárt- ve- egész Szovjetunióval. Kárrvilukrtjna földreformot Ilyenformán megvalósí- zölte a kamarával, bogy méltányol'at
zére kijelentette, hogy > ratifikálás mártír népe 509 éve áhnoéotf ecrU tották s ma mér nfncsea egyetlen múltkori felterjesztését é s javállataa napról...
olyan paraszt sem, ahtaek n e volna nak megfelelően intézkedett,
hogy,
• szenátusban biztosítva van.
A kárpátukrán néptanács elnöke el- föléje — mondotta a nép tan ács el- budapesi—szegedi viszonylatban napmondotta ezután, hogy az első nagy- nöke, majd igy fejezte be nyilatko- pal közlekedjék a Szegedet a főváA 15 éves
trónörökös
gyűlést 1944 november 28-án ren- zatát:
r o s o d . összekötő személyvonat. Közli
tép a belga trónra
dezték meg Munkácson. Ezen a nagy— Az Ipartelepek és gyárak hely- tnég a miniszter, hogy amint a mozgyűlésen Huszt, Munkács. Ungvár né- reállításival kapcsolatos munkálatok dony- és kocsipark helyreállítási mun\ belga helyzetben a salzburgi tár- pének, valamint a messzéTekvö falis megindultak é s gyorsan haladnak. kálatainak - elöhaladása lehetővé tógyalások során a belyzpt most már
szt, Szeged—Budapest Irányban napodáig érlelődött, hogy
, N
pali járatot 41lit.be.
• Helyesléssel vdtte fudomásul a bia király lemondása előreláthazottság, hogy a kamara az Ipartestület
tóan napokon belül megtörténik.
vezetőségével együtt megbeszéléseket
A királlyal tárgyaló politikai vezefolytatott a tanoncotthonok helyreállítők tulnyomórészben a lemondást
tására. Az otthonokat fenntartó intézy'ánloUák a királynak, ha a dinaszményckkeF folytatott megbeszélések
kezdeményezésre eredményeként kilátás van rá, hogv
tiát meg akarja menteni. A tanács- Az újvidéki kamara válasza a szegedi
kozások eiedményeképpen a jelenleg
(Szeged, julius 31 A Délmagyaror- hessék és a . kifizetések lebonyolítását rövidesen 200 iparos- é s kereskedő15 éves trónörökös lépne a király szág néhány héttel ezelőtt beszámolt a minél könnyebben és simábban eszkö- tanope kap lakást é s teljes ellátást.
helyébe, akinek 18 éves korában be- Szegedi Kereskedelmi és Iparkamara zölhessék.
Bejelentette végül az Ügyvezető titkövetkező nagykorúságáig a kiríly kertruienyezéséröl. amelyet a jugoAz Újvidéki Kereskedelmi és Ipar- kár, -hogy d r . Ikréuyl Bertalan seöccse, Károly herceg kormányozná szláv—magyar árncsereforgalom meg- kamara válasza most érkezett meg
a* országot. Lipót király pe^üg a jö- indítása érdekében foganatosított. A Szegedre. A válaszból kitűnik, hogy a géídtítkár, aki a szegedi kamaránál
magáévá kezdte pályáját, Kassáról haza!érve
vőben Svédországban telepedne meg. Szegedi Kereskedelmi és Iparkamara' Jugoszláv testvérintézménv
megkereste az újvidéki kamarát és azt teszi a szegedi Kereskedelmi és Ipar- a .szegedi kamaránál fog ideiglenesen
a javaslatot tette a jugoszláv testvér- kamara javaslatát. Dr C s e r z y Mi- működni ártönkormányzat hrlvreáiilhogv a hA ország közötti hály, a Kereskedelmi és Iparkamara tásáfg,' amikor a yálászlósrtk alkalA franciák „rendet terem' inlézménynek,
amcserrfo?gafom megindítása rrdehebtn titkára az alábbiakban rendelkezésünkre máVal niódjában lesz a kamarának
lenek" Algírban : 1500 alakítsák meg a Jugoszláv—Magyar Keres- hocsájtotta az újvidéki kamara átira- uib$l mégválasriani, b a szüksége mukedelmi 'társaságot. A társaság célja az tát:
halott
tatkozik.
••', \ '
•
lenne, hogy addig is. amig a két állam
„Az újvidéki kamara örömmel
A Földközi-tenger arab lakosságú között kereskedelmi szerződéseket leüdvözli a két ország között felállípartvidékein a feszüllseg a franciák het majd kötni, ez a társaság mozdítandó kereskedelmi összeköttetésre * Kivégeztek
egy német
taná
elő
a
két
ország
közötti
árucsereellen csak nem akar encedni élessé- forgalmat. A forgalmat nem a társaság
irányuló kezdeményezését a szeged:
ezredest
Chilében
testvérintézménynek. Az a vélemégéből. A francia belügyminiszter sze- maga bonvolijaná le, »ehát nem fognyünkj hogy ennek az összeköttetés- . Chiléből jelenti a Reuter hirszolgímélyesen vizsgálta felül az algiri lalkozna kereskedéssé' banem a kenek mielőbbi létrejötte mindkét rész- lati iroda: Érich Hammósnémet ezY»helyzetet, ahol tudvalevően több mint reskedőket és iparosokat támogatná
ről nagy eredményt jelentene, tekin- dest vasárnap kivégezték. Auéphirósá *
>0 009 muzulmán véres összeütkázé- abban, hogv behozatali éa kiviteli tetettel
arra, hogy mind az egyik, mind megállapította. hogy »z ezredes egv
szegült ellen a francia katonai vAkenvségükné! a szüksége? összeköta másik területnek vannak szükségalája ren-lélt szovjet allampolgar agyontetést.
szállítási
lehetőségei
megszerezb
»r
közigazgatásnak.
letei.
verésében bűnös.

Kárpátuhrajna népe 500 év
álmodott erről a napról

Ülést tartott
ó(qa kereskedelmi és ipar'
kamara taitécsadi
bizottsága
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