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5 5 0 h o l d n y i e r d ő t e r ü l e t e i Baráti légkörben baladnak
a magyar-szovjet kereskedelmi tárgyalások
kapott
Beszámoltunk róla. liogy a város
vezetősége hosszabb idő ota mindent
elkövetett annak érdekében, hogy erdeinek egy részét visszaszerezhesse.
Dénes Leó polgármester a városok
szövetségének ülésén több alkalommal
'felszólalt ennek érdekében és Somogyi Imre gazdasági tanácsnok is többször felutazott ebben az ügyben Budapestre. Illetékes helyen "végül is
rendezték ezt a kérdést és ugy döntöttek, hogy a Város visszakapja mindazokat az erdőket, amelyek száz holdon alul vannak. Csütörtökön történt meg hivatalosan az erdők visszaadása. Gyarmathy Endre erdőtanácsos, az " erdőgondnokság vezetője
adta át pénteken a város ínegbizottaiua!k ezriket az erdőket, amelyek ösz.
szesen 550 hold
területet jelentenek.
w

A moszkvai tárgyalások baráti légkörben haladnak és előreláthatóan
junius elejére befejeződnek. Rónát
kereskedelem- és szövetkezetügyi mi-

Í

1944-ben: fasiszta Baross Szövetség vezetője
1947-ben: gyalázkodó, kisgazda képviselő
Eljárás indult Csorna Sándor ellen

niszter megbeszéléseket folytatott' a
Moszkvában tárgyaló bolgár kereskedelmi küldöttséggel a két ország közötti árucserére vonatkozóan. A jövői
héten Moszkvába érkező finn kereskedelmi küldöttséggel is tárgyalni fog
Rónai miniszter, hogy előkészítse a;
Finnország' és Magyarország közötti
kereskedelmi szerződést.

A Magyar Francia Társaság

a fasiszta Baross-Szövetség vezeelőadása
tője volt ás közismert volt jobboldali beálLitottságáról,. Je'enlegi baA Magyar-Francia Társaság szfcgedl
ráti köre kizárólag volt internál- csoportjának rendezésében
május •
takból és egyéb szélsőjobboldali 24-én. szombaton délután 5 órakor
elemekből állott. A képvise'ő a köz- a Zeneiskola nagytermében M. Henri
társaság demokratikus intézmé- Grcnet, Turbet-Deloffe és Madácsyj
nyeit állandóan ócsárolta, a köz- László előadást tartanak. Aa élőszavalatok, ének- és zeneszátársaság elnökéről, valamint saját adást
mok gazdagítják, erre máris felhívjuk
pártjáról hivatalos és magánszemé- olvasóink figyelmét. A részletes műlyek előtt nyomdafestéket nem tű- sort később közöljük.
rő hangnemben nyilatkozott. Az
Alexits György tart előadást
szombaton államvédelmi osztály a nyomozati
adatokat megküldte a debreceni
x Upitő- és ácsiparosaink figyel-*
a MKP politikai
akadémiáján
népügyészséífiiek,
intézkedjék
W
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I H mét felhívjuk a Faragó-utcai miunA Magyar Kommunista Párt közönség fizámára is sok érdekes Csönia Sándor nemzetgyűlési kép-1 kásbérház munkálataira kiirt vernagyszegcdi végrehajtó bizottsága és értékes u j fizempontot mutat viselő mentelmi jogának letartóz-' senytárgyalási hirdetményre, mely
eddigi nagysikerű szombati poli- meg Magyarország kulturális to- tatásra is kiterjedő hatállyal tör- ipartestülelünk hirdetőtábláján meg
ténő felfüggesztése érdekében.
tekinthető. Szegedi Ipartestület.
tikai akadémiája ezen a héten vábbfejlődésének utján.
ujabb értékes előadással gazdagodik. Szombaton ugyanis a MKP 0
meghívására
Szg&edre .érkezik
Alexits Gvörfly kultuszállamtitkár
és a városhaza közgyűlési termében délután fel 4 órakor előadást
tart »A hároméves terv kulturális
Jel adatai* címmel. Az előadást hozzászólások követik. A nagy érdeklődésre számot tartó előadás nemelölt
csak a pedagógusok, de a nagy- D r . Z ö l d S á n d o r b e s z é d e ex m u n k á s o k
1
Csütörtökön délután 2 órakor az zák, hogy az olcsó kartont egyrészt sokat hangoztatott hazafiság. A dolujszegedi kendergyár munkásai a drágábban adják el, másrészt drá- gozók itt- senyvednek a koporsónak
ft Szociáldomokrata Párt
mindennapi szokástól eltérően, a ga árukkal együtt szolgálják csak beillő 'poros munkateremben. Az
pétiteken foglalkozik a bankok munka befejezésével nem haza ki. Azt remélik, hogy ilyenformán if^izgatóság azzal tért ki, nincs
igyekeztek, hanem a cérnázó mun- kikényszerítik a kormánytól az pénz portalanításra. Hát iniro van
államosításának kérdésével katerem felé vették utjukat, hogy árak felemelését,
pénz, ha arra nincs, hogy magyar
1
anyákat, családokat emberibb köTildy Zoltán köztársasági elnöknél meghallgassák dr. Z ö l d Sándor
.•VBCTÓán párUiózi értekezletet tartot- elvtárs, nemzetgyűlési képviselői
A MKP n agy szegedi végrehajtó rülmények közé helyezzünk? Entak, amefven a pártok képviselői in- A MKP üzemi szervezetének gyűbizottsága az árak letörése ér- nek a vállalatnak 11 olyan majjasíonnálták'az elnököt a Nemzeti Bank lésén közreműködtek a Nemzeti
dekében pénteken délelőtt 500 állású vezetője van, akik kollpktiv
és a nagybankok
államosításának
tagú küldöttséget vezet a főis- szerződésen felüli fizetést kapnak.
kérdéséről. A Szociáldemokrata Párt Szinház művészei is. S a l l a y Impánhoz. ahol követelni fogjuk, Erre van pénz. Munkásegészségre
elvtárs,
üb.
tag
lelkendezve
újvezetősége pénteki ülésén veszi behogy a főispán ur illetékes vcdelemrc nincs.
pártszervezetünk
ható tárgyalás alá a bankok álla- ságolja, hogy
kormányszerveknél legyen lémosításának kénLését. A Kisgazdapárt egyik legfontosabb követelésének a
— örömmel hallottuk, hogy ma
politikai bizottsága csütörtökön dél- teljesítésére került sor a mai nappéseket az áremelkedések meg- kiosztották a régen esedékes cuután határozva meg álláspontját.
akadályozása
érdekében.
pal. A tyunkások ma megkapták
koradagokat.
azt a cukrot, amire hónapok óla Ha ez p küldöttség nem lesz elég,
— Ebből láthatják, milyen halasai
várnak és hiába sürgették többször akkor majd 10.000 munkás vonul van annak, ha egy plakátra karjuk,
mi lesz a munkások cukoradagjavai.
— FeUtívás az. "párosokhoz! Forint- az igazgatóságot.
ki az utcára. (Hatalmas taps.)
Bizonyos, hogy a hosszai hónapok
mérleg-rendelet ujabb módosítása szeAz elnöki megnyitó után 100—
óta vajúdó kérdés megoldásához plarint a leltárt 20.000 forinton alul is 150 főnyi munkás feszült érdeklőminden kisiparosnak be kell adnia. dése közben kezdett hozzá Zöld Nem engedjfik az n'eára dobni kátunkban fellett kérdéssel hozzájárultunk. Közölhetjük az igazgató urakÍZ erre vonatkozó felvilágosító elő- elvtárs beszédének elmondásához.
a dolgozókat
kal, hogy ilyen es hasonló kellemetadásra Matolcsy László tanár urat
— Ezt á gyárat annakidején ame- len kérdéseket még fel 'fogunk tenni
kértük fel, aki előadása keretében A dolgozók egyönteifien követelik
rikai bombavetők pusztították el. egypárat. Igy egypárszor még megrészletekbe
menő
felvilágosítással
a bankok államosítását
szolgál. Az előadás május 26-án (pünMunkások áldozatvállalása lette Te- kérdezzük, milyen intézkedéseket tettek az üzemek portalanítására. A
kösdhétfőn) délelőtt 10 órakor az
— A Magyar Kommunista Párt hetővé, hogy újra az ország újjá- Kommunista Pártnak az a követelése,
ipartestület emeleli üléstermében lesz
építésének égvik legnagyobb fellegmegtartva (papirt és ceruzát mindenki néhány nappal ezelőtt kiadta a jel- vára legyen. Az újjáépítésben min- hogy az eddigi mulasztásokért bünhozzon magával), amelyre az iparos- szót: Fizessenek a gazdagok — den munkás részlvett, egyformán tessék meg a vállalatot és mindaddig
büntessék, amig ez a kérdés köztársakat ezúton meghívom. Tarján Ti- mondotta —. Eddig az volt a helyköszönet illet mindenkit. Mégis ki megnyugvásra nem lesz rendezve. Kibor sk.
zet,
hogy
álcfőzatot
csak
a
dolgohogy a munkások egész— A S/jorocv"nes/.k: vásár bemuta- zók hoztak, a tőkések és bankárok kell emelnünk a vasasokat, akik jelenthetjük,
készítettek, ségéért az igazgatók pénzei nekünk
tójára már kaphatók a jegyek. A Szov- csak keresni akarnak. Amig ők előbb szerszámokat
,
'
hogy azután a munkatermek és nem drága.
jetunió után Szegeden lesz Mussorg\zJdj Szorocsincszki vásár cimü da- ugyanolyan jól élnek, mint a há- gépék "javítását el tudják végezni.
•rabjának a bemutatója. A junius 7-i ború előtti években, a munkásság Annál is inkább szükség van erre,
A mi pártnak a mnnkásók,
bemutatóra a jegyeket a Magyar-Szov- életszínvonala körülbeW az 1938- mert az ptóbbi időben bizonyos
jet Művelődési Társaság Kiss Dávid- as szinvonal 50 százalékának feleli sérelmek érték őket. Munkájukra parasztok és értetmiségiek pártja
palotai helyiségében lehet előjegyez- meg. Augusztus 1-ével a teher dön— Rövidesen uj kollektív szerzödétetni és elővételben
megváltani tő részét a gyárigazgatóknak és hosszu-hosszu évekig fizüksége lesz
sek lépnek életbe. Országszerte most
ennek a gyárnak.
szombat kivételével naponta este 6 yárigazgatóknak kell
viselniük.
folyik az adatgyűjtés, hogy az) uj* kolés 7 óra körött. A jegyeket elsősor— Most mégis egyes urak, aki- lektív szerződés még jobb legyen,
ban a MSzMT tagjainak tartják fenn. 'áriunk felvejette a háborús vakét más üzemekből a munkások mint á mostam. 'A Kommunista Párti
gyonok megadóztatását is. Itt az kivertek, racionalizálás eiménminl gondoskodik róla, hogy az üzemékben
ideje, hogy azok az elemek,, akik improduktív elemeket le akarják dolgozó értelmiségieknek is többet
Fizess elő
a magyar nok vérén és könnyén épiteni a vasmunkások egyrészét. juttasson az uj szerződés.
— Hadd szóljunk végezetül néhány
gazdagodtak meg, végre Flzessc- Ez érthetően elégedetlenséget vála Délmagvarországra mek.
A bankok államosítását min- tott ki derék vasasaink körében. szót pártunkról is. A mi pártunkban
nincsenek gyárosok, bankárok, igazden körülmények között végre fog- Nem ugy kell racionalizálni, hogy gatók.
mi partunk a munkások), pajuk hajtani. Reméljük, szociálde- szakmuiikásokbótl' napszámosokat rasztok,A értelmiségiek
pártja. Ez tesz
mokrata testvérpártunk felső veze- csináljunk, hanem hogy a rozsda- képessé bennünket arra, hogy minden;
Mindazon rokonok, jóbarátősége belátja, hogy helytelen az az halálra itélt gépeket mozgó álla- nehézséget legyűrjünk és eredményeiok, ismerősök, egyesületek, üzálláspontjuk, hogy a bankoknál potba hozzuk. Nem türhetiük,hogy sen vegyük fel a harcot azokkal
letfelek és kartársak, akik fecsak az ellenőrzésre van szükség amig itninkások százai és ezrei szemben, akik rém hírekkel próbálják
lejthetetlen drága j ó édesés velünk együtt követelik a ban- munka nélkül tengődnek, itt a gé- a dolgozókat elriasztani tőlünk.
anyánk 4zv. Peregi Mihály né
kok államosítását ugyanugy, ahogy pek berozsdásodjanak.
Dr. Zöld Sándor elvtárs lxisrödéíi
Egyelőre
temetésén, részvétükkel, koszoebben az üzemben és minden más barátságosan közöljük a gyár igaz- állandóan helyeslő közi>eszólásokkal
rú- és virágadományaikkal fájüzemben a két munkáspárthoz tar- gatóságával, jó lesz, ha sürgősen és tapssal szakította félbe, a nagydalmunkat enyhllellék, ezúton
tozó dolgozók egyöntetűen követe- változtatnak a helyzeten. Nem lür- számú hallgatóság.
c
Utána a Nemzeti Szinház művészei.
mondunk hálás köszönetet.
lik.
hetjük sokáig .azt sem, hogy el- Pogány
Zsuzsa, Zenlat Anna, Várad)
Harc a drágaság ellen
viselhetetlen munkaviszonyok kö- László, Kamarás Gyula, Nádas Ti.4 gyászoló család.
— A tőkések és nagykereskedők zött magyar anyák menjenek tönk- bor, Kenessey Ferenc rövid műsort!
részéről találkozunk " spekulációs j i'C, köpködjék'ki a tüdejüket
adtak, amit a munkások derűs motörekvésekkel, amelyek azt céloz— Ugylátszik, ez a tőkések által sollyal és lapsokkal jutalmaztak.
A belügyminisztérium sajtóosztálya jelenti: A magyar államrendőrség államvédelmi osztálya Csorna Sándor nagykállói lakos, a
Kisgazdapórt nemzetgyűlési "képviselője ellen a köztársaság védeímérői szóló törvénybe ütköző jrétA Királynahm* mellet ti 7>i] isicsi" ord őí; ség miatt eljárást indított,
.ügyében még folynak a tárgyalások. Csorna a rendelkezesre állo adaBz ugyan csak 9G holdnyi, de az (erdő- tok szerint a felszabadulás előtt

„Az

f

ujszegedi
henderfonóban
az igazgatók
fizetésére van pénz,
a dolgozók részére
nincs"

csak

