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lakozik a küzdő munkásosztályhoz.
Aratás utánra tehát megteremthetjük
az u j értékálló magyar pénzt, ehhez
azonban kimé tétlen erővel kell megvalósítanunk azl az elvet, amejyet a
munkáspártok hirdetnek, hogy
né
csak a dolgozók bőrére szanálják az
országo', hanem fizessenek a gazdagok is.
Révái József elvtárs felszólalása végén kifejtette, hogy a magyar demokrácia megerősiiése Magyarország
újjászületését jelenti, majd az egybegyűlt tömeg hatalmas hosszantartó
éljenzése és tapsvihara közepette a
munkásosztály megbonthatatlan egysegének, a magyar munkásság és parasztság szilárd szövetségének,
a
szovjet—magyar barátságnak és a világ dolgozói testvéri szolidaritásának
éltetésével fejezte be nagyhatású beszédétRévai elvtárs szavai után az V.
honvédkerület zenekara a
szovjet
Himnuszt játszotta eh utána pedig a
zenekar kíséretével az egybegyűltek
lelkesen énekelték az Internacionálé?
majd példás rendben vonultak el az
ünnepség színhelyéről.
f? A z u j s z e g e d i n é p ü n n e p é l y
A délelőtti impozáns tömeggyülés
után déiután az ujszegedi parkban
ünnepelték Szeged dolgozói május
1-ét. Már a kora délutáni órákban
sűrű sorok l e p t é k el a hidakat és
rajzottak szét Újszeged árnyas fái között. A szinte nyárias melégben vidám immkáscsapatok telepedtek le a
fák tövén, a fűben és fogyasztottál:
el a hazulról hozott enni- és innivalót. A Vigikdó mögötti téren szabadszinpad volt, ahol a Nemzeti Szin-

ház tagjai ezórakoztatták a népünnepély közönségét, majd a különböző
üzemek és munkásmükedvelők produkálták magukat nagy sikerrel. A nagyobb szegedi üzemek
mindegyike
sátrat állított fel és ugy mérte ki árucikkeit olcsó áron a majáiisozó dolgozóknak. Legtöbb helyen sört mértek és harapnivaló is volt, sajnos nagyon sokan nem tudták megfizetni a
drága ételeket és italokat.
Ennek ellenére jól telt a májusi
mulatság, kár, hogy 5 óra tájban egy
hirtelen kerekedett, de hamar lecsendesülő vihar megzavarta a népünnepélyt, amely egyébként este 10 óra
tájban ért véget.
Szeged környéke is ünneplő ruhát
öltött, hogy a második szabad május
elsejét külsőségeiben Is emlékezetessé
tegye. A MKP szegedi pártbizottsága
tiz szegedkörnyéki községbe küldött
szónokokat, akik a nap jelentőségére
és a munkás—paraszt összefogás országépitő fontosságára
világítottak
rá. Alsóközponton Krajkó András 12C0
főnyi ember előtt beszélt, Sándorfalván Tóth Róbert 1800, Kiskundorozsmán Komócsin Zoltán 2000, Deszken
Halász György 1500, Tápén Enczi Endre 1200, Algyőn Dániel György £00,
Szőregen Koloszár Béta 500, Várostanyán Berár Demeter 400, Kübekházán
Trischíer Ferenc 500 és Felsőközponton Kis Pál sokszáz főnyi hallgatóság
előtt beszéltek.
A felsorolt helységeken kivül számos kisebb községben is tartottak
gvü'éseket, melyeket kivétel nélkül játékokkal egybekötött népünnepélyek
követtek.
i

A munkás-paraszt összefogás fontosságát
hangoztatta Rákosi elvtárs
(Budapest, május 2) Nagybudapest
dolgozó népe a jövőbevetett megingathatatlan hittel, mámoros lelkesedéssel ünnepelte meg a minden dolgozók legnagyobb ünnepét, május elsejét. A különböző külvárosodból és
kerületekből a kiránduló tömegek a
körúton emberfolyammá sűrűsödtek.
Az Andrássy-uti felvonulás reggel
kezdődött. A Hősök-terén alkalmi szónoklatokra került sor. Rákosi. Mátyás
miniszterelnökhelyettes az ünnepségről szólva megállapította, hogy a tavalyi felvonuláshoz képest nemcsak
számban, haaeem fegyelembún és poli-

J likai öntudatban Is növekedett a haI lalmas sereg. Hangsúlyozta a p a r a s z t munkás összefogás fontosságát, majd
megállapította, hogy a magyar demokrácia legbiztosabb oszlopa Nagybudapest dolgozó népe. Szakasits Árpád miniszterelnökhelyettes rámutatott arra, hogy a dolgozók utja csak
a szocializmus világához vezethet.
Ezen az uton halad ma a világ dolgozó népe. Végül annak a meggyőződésének adott kifejezést, hogy a .magyar nép minden körülmények között megtartja helyét a világ baloldalian gondolkodó népei között.

Megkezdődott Wirth István nápelienes bűnügyének
tárgyalása
Fenhéjáző módon ártatlanságát hangoztatja
vétség sváb alelnöke
(Szeged, május 2) A népbiróság
Kozma-tanácsa csütörtökön
kezdte
tárgyalni a háborús és népellenes
cselekményekkel vádolt Wirth István
ügyét. Wirth irógépkereskédő, a letűnt reakciós idők hírhedt alakja
volt Szegednek. A Baross-Szövetség
alelnökeként sváb vérétől hajtva Erélyesen harcolt a baloldali nézeteket?
valló iparosok és kereskedő!: ellen és
tevékenyen részt vett huszonkét áeidő kereskedő internáltatásában. Természetesen kijelentette: nem érzi magát bűnösnek és fenhéjáző módon
hangoztatta érdemeit. Szociáldemokratának vallotta magát, de a tárgyalás
során kiderült, hogy fasiszta magatartása miatt a Szociáldemokrata
Vasárnap, 5-én
délelőtt 9 órai
kezdettel
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Pártból kizárták é® ettől az időtől
kezdve a szélsőjobboldal uszályához
Szegődött. Molnár Lajos, Vörös Pál,
Nagypál József és Dávid Sándor tettek tanúvallomást. A tárgyalást folytatják.

Hárommillió 400 ezer pengő
a kenyér
(Szeged, május 2) Szinte napirenden
van már a kenyér arának uj meg uj megállapítása. Csütörtökön délben ismét ármegállapitó értekezletet tartottak a Kereskedelmi és Iparkamarában, Az uj ármeg
állapítást a munkabérek emelkedése tette
szükégessé. Az ér ekezlet azonnali hatály
lyal 3 millió 400.000pengőben szabta meg
a kenyér fogyasztói arát.

Ellenőrző bizottság? foglalkozik
a trieszti kérdés megoldásával
Tizenhét duaavídékí kisközséget kér Csehszlovákia
' A külügyminiszterek értekezlete felkérte a jugoszláv és olasz kormányt,
küldje ki képviselőit az értekezlet
pénteki ülésére. A megbízottak feladata kormányuk 'álláspontjának 'ismertetése az olasz—jugoszláv kérdésben. A trieszti kérdéssel kapcsolatban
Anglia azzal a javaslattal állott elő,
hogy a kérdés megoldására tizhatalmi
ellenőrző bizottságot állítsanak fel. A
bizottság tagjai lennének: a mégy
nagy*, valamint a két érdekelt országon kivül Ausztria, Magyarország,
Csehszlovákia és Lengyelország. A bizottság független elnököt választana.
Jugoszlávia ezzel szemben olyan el-

lenőrző bizottság kiküldését javasoltai
amely magába foglalná az érdekelt
országokat, de kizárná bármely nyugati nagyhatalmat. A bizottság elnökéi
Jugoszlávia adná.
j
Kedden a Csehszlovák követ Pária*
ban Molotov szovjet külügyminiszternek három emlékiratot adott át, hogy
terjessze a külügyminiszterek értekezlete elé. Az emlékiratban többek között tizenhét dunavidéki kisközséget,
amely azelőtt Csehszlovákiához tartozott, kéri visszacsatolni. Ezek a kisközségek jelenleg
Magyarországhoz
tartoznak. L

Csak százmilliárd államsegélyt kapott
a város májusra
Ujabb s e g é l y ö s s z e g k i u t a l á s á t k é r i k a
(Szeged, május 2) Csütörtökön délelőtt telefonértesítés érkezett
Szegedre, hogy a kormány májusra százmilliárd államsegélyt utalt ki Szegednek költségvetési hiányának eltüntetésére. Mint jelentettük, Szeged májusi költségvetése másfélbiWiő p?ngöt
tosz k i A csekély bevétellel szemben

kormánytól

1 billió 200 milliárd a deficit, a 100
milliárd tehát korántsem segiti fel *
bajból a várost. Róna Béla elvtárs,
pénzügyi tanácsnok rövidesen Budapestre utazik, hogy ujabb segélyöszszeget eszközöljön ki a kormánytól a
májusi költségvetési hiány fedezésére.

413 városi tisztviselő és alkalmazott elbocsátását
javasolja a Nemzeti Bizottság
(Szeged, május 2.) A Nemzeti Bizottság napokon át tartó.tárgyalások
után befejezte az elbocsátandó városi tisztviselők és alkalmazottak listájának összeállítását. A tisztviselőknek és alkalmazottaknak a hivatalvezetők, valamint a szakszervezeti bizottság Véleményével ellátott kérdőivét egyenként tárgyalták le. A tár-

gyaiásol: 'eredményeként a Nemzeti
Bizottság' 413 nevet vett fel a városi
tisztviselők B-listájára. Ez a
lista
most a hármas bizottság' elé kerül,
amely mégegyszar átvizsgálja, mielőtt
a polgármester elé terjesztik. A polgármester a B-Üsta-rendelet megjelenése után felküldi a listát a minisztériumba.
;

Vesszen Franco,
a spanyol nép hóhéra!
Harmadszor kíséreltek meg gyilkos politikai merényletet az algyői Kommunista Párt egyik vezetője ellen
Kapcsolódjon

b e a s z e g e d i rendőrség' Is a

Május elsejének méltóságteljes megünneplésére szorgalmasan készülődött
fel Algyő dolgozó népe is. Kedden
este megbeszélés volt a MKP helyiségeiben. A megbeszélés után a tagok
hazatávoztak, köztük Mester Miklós
elvtárs is. Egyedül tartott hazafelé.
Észrevette, hogy valaki követi és mielőtt belépett háza kapuján, visszafordult. Valószínűleg ez mentette meg
élgtét. A sötétben nem tudta kivenni,
hogy ki közeledik feléje, de azt látta,
hogy az ismerethn kezében valami
hosszú tárgy van és amikor a közelébe ért, a kezében levő tárgyat a
mellének szögezte. Mester
Miklóst
életösztöne hajtotta, mikor ő is támadásba lendült és a távolról fel nem
ismert hosszú tárgyat felütötte, amely
akkor el is sült. Mester elvtárs szerint fogása után ítélve katonai fegyver volt. A golyó szerencsére célt tévesztett — mert Mester elvtárs fel-

összakliva ülés

nyomozásba

ütötte a fegyvert — és csak súrolta
a fejét. Karja pedig súlyosan m gsebesült az ütéstől, mellyel a halálthozó
fegyvert gyilkos útjáról ejtéritette.
Mester elvtársat annyira megzavarta
a gálád merénylet, hogy a fegyver elsülése után a merénylő elmenekülhetett és amikor már távolabb volt, feltehető volt, hogy a gaz merénylő ismét használj,a a fegyverét. Ezért nem
vette -üldözőbe és a merénylőnek Eükerült igy megmenekülnie.
Miután Mester elvtárs ellen «z már
a harmadik merénylet, melyek eddig
szerencsésen sikertelenek maradtak,
követeljük, hogy a Rendőrség a legnagyobb eréllyel folytassa le a vizsgálatot. Az algyői rendőrség még nem
etéggé tapasztalt egy ilyen politikai
gaztett leleplezésére- és helyesnek találnánk, ha a szegedi rendőrség politikai osztálya is belekapcsolódhatna a
nyomozásba. "

a Kálvin-tér 6 szám alatti székházban. — Az összes

üzemi és kerületi pártszervezetek vezetőségi tagjai, valamint a
tömegszervezetekben dolgozó elvtársak tartoznak megjelenni.

