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DÉLMAGYAUORSZAG

Magyarország nem volt hajlandó szerepet vállalni az atomdiplomácía számára — írja
a L f Humanité
A L'Hnmanilé mai számának vezércikke párhuzamba állítja a magyar és olasz politikai eseménycKct.
FőkénI azl vitatja, hogy Magyarország ellenáll a nyugati reakciós nyomásuak. A francia kommunista lap
élénken vitatkozik egyes külföldi reakciós körök Magyarországgal szemben hasmáit hazug hangjával, majd
a Magyarországgal szemben foganatosított amerikai pénzügyi intézkedésekre tér át. A Truman-elv al'zalinatzása alapjában igen egyszerű. Ahova

Hátion

az amerikai pénz folyik, a demokrácia gyengül, a fasizmus megerősödik — Írja a L'Humanité. Amerika
ezzel azt akarja bizonyítani, hogy a
jólét a
jobboldalon van. Ilyen mód'
:1 !'

rializmussal. De Gasperi rövidesen az
U] egyetemi fanár
őszi válaszlások sorún saját kárán
fogja1 megtanulni, milyen veszélyes az
A hivatalos közlöny
jelentése szeolasz kormányt a Fehér Ház igényei rint a köztársaság1 elnöke dr. vVaitszerint megszervezni. Ami pedig Ma- ner Károly egyetemi cinrzetes rondkigyarországot 'lleli — fejezi be cikkét j vüLi fanárt, az állami gyennelnnena nagy francia lap — mindenki mél- 1 hely főorvosát a szegedi t.>d!otajány~
tányolni fogja, hogy Magyarország egyelem orvostuaományi karának gyernem volt hajlandó vállalni azt a sze-! mekgyógyászati tanszemére egyetemi
repet, amelyet az atomdiplomácia szá- j nyilvános rendes tanárrá az V Piremára Európában követlek.
i tcsi osztályba kinevezte.

szerekkel szerelnék elvcnniVa népek
kedvéi a szabadságtól. Ez a rövidlátó politika rövidesen csődöt fog
mondani — folytatja a LHumanité.
A
Magyar Kommunista Párt
Az európai népek készek gazdasági
egyezményt kötni, az Egyesült Álla- "nagyszegedi végrehajló bizottsága
mokkal. de ugyanakkor egyre inkább továbbra Is az eddigi lendülettel
szembehelyezkednek a dollárimpe- végzi a szegedi fogadalmi templom
tornyának kijavítása érdekében indított akcióját. A MKP-nak ez a
kezdeményezése annál is inkább
nagyjelentőségű, mert a városnak
jelenleg nem áll annyi pénz rendelkezésére, hogy Szeged egyik lcgmonumentálisabb alkotását megjaügyi tanácsnoknak a' munkáslakások víttassa, énélkül pedig nagy veépítése és a szegedi híd fedezetének szedelem fenyegeti a templomot és
előteremlése
körüli fáradozásaiért a további rongálódás még súlyojegyzőkönyvi
köszönetet
szavazott sabb károkat okozhat. A Magyar
meg. Dénes Leó és Róna Béla a kö- Kommunista Párt szombaton Í581
szönetet elhárították maguktól, azzal, forint 10 fillért adott át erre a célhogy csak k ötelességükct teljesítették, i ra. Ebből a hídépítő munkások
mikor a város érdekeit hathatósan j 590 forintot adtak, az április 27-i
képviselték.
j filmelőadásból pótló'ag 202 Jorint,
A városi mérnöki hivatal bejelen- a május 18—19-i hangversenyből
tetté, hogy a leherporttonhid junius és filmelőadásból 768.70 forint "fu10-ig elkészül és ázt rögtön átadják i tott be, a Délvidéki Süketnémák
1
a forgalomnak.
Egyesülete pedig 20.10
forintot

Javifsuk

reggel megkezdődik

m u n k á s l a k á s o k

kl fogadalmi templomunkat
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Kedden délelőtt Dénes Leó clnöklésével városi tanácsülés volt, melyen Róna Béla bejelentette, hogy a
munkáslakások építésére megérkezett
egymillió forint. Az építkezéseket hétfőn reggél 7 órakor megkezdik. Az
első kapavágást a polgármester végzi,
!kis háziünnepség keretén belül.
A városi tanácsülés elhatározta,
hogy a színház vészkijárat jelzőlámpáit *1700 forintért kijavíttatja.
A háború következményeit Szeged
még napjainkban is erősen érzi. Sok
rom még ma sincs eltakarítva, ezenkívül rongeteg szemét gyűlt össze a
város területén, ami még cltakaritásra
vár. Ennek következménye, hogy a
patkányok elszaporodtak. A városi
tiszti főorvosi hivatal junius 15. és
22. között irtőhadjáratot indit a patRomániából
halezren
kányok ellen. Egyrészt a romokat,
másrészt a szemetet hordják ki, ezenA magyar hadifoglyok hazaszálkívül nagyobbmennyiségü patkánymé- lítása ügyében széleskörű tárgyaregről is gondoskodnak, az akcióra lások indultak meg Romániával,
a • patkányok szaporodásával kapcso- ahonnan kedden délelőtt érkezett
latos járványveszély
megelőzésére vissza Benedek Elek népjóléti minisztériumi tanácsos. Jelenlése Szevan szükség.
A Munkástestedző sportegyesület a rint junius 2-án éjfélig a focsaui
várostól hídvámmenlességet kért tag- gyűjtőláborban 3000, a máramarosjai résziére, akik a nyári hónapokban szigeti gyüjtőtáborban ugyancsak
Újszegeden sportolnak. A tanácsülés 3000 hadifogoly várja utbainditá$át, amely a legrövidebb időn belüí
a kérelmet jóváhagyj.
A városi tanácsülés
Dénes Leó megkezdődik. A Szabad Nép értepolgármesternek és Róna Béla pénz- sülése szerint Máramarosszigetről

Ezer hadifogoly ufbati hazafelé

A Nemzeti Segély gyűjtése Komócsin Mihály nyilafkozafa
A Délmagyarország junius 1-i szábölcsödé és napközt otthon
mában
irtunk a munkáslakások! épíjavára
A Nemzeti Segély szegcdi szervezete Szeged yáros polgármesteri
hivatala által engedélyezett perselygyüjtést rendez 1917. junius h ó
5-én. az általa fenntartott bölcsőde
és napközi otthon fenntartási költségeinek részbeni fedezésére.
Ugyané napon délután 4 órakor
Dózsa György utca 8. sz. székházban a munkanélküli £s kisfizetésű
dolgozók gyermekei részére .gyermeknapot rendez, a
gyermekek
szórakoztatására bábszínház
és
ozsonna lesz 4— 500 gyermek részére. .
Bölcs'öiéjébe és napközi otthonába csak olyan munkanélküli és kisfizetésű do'gozók gyermekei kapnak
gordozást és elhelyezést, akik szegénységüknél fogva rá
vannak
kényszerítve arra, hogy egész heti
keresetükből sem képesek munkában töltött idejük' alatt gyermekeiket máshol elhelyezni.
Ezen intézményének fenntartására semmi féle biztos anyagi alapja nincs, ezúton kéri a közönséget,
hogy filléreivel támogassa ezen ne-,
raes szociális intézményt.

TOülbáCZéterem
Síéeheny'-fér 9.
Udvari
kerthelyisége
újból
üzemben. :—: Családi szóra- kozóhely. ':—: Blue Moon««együttes hangulatos zenekara.'
Expresszó, fekete kávé.

tésének pályázatáról. Most P á l i n k á s János építőmester a Szegedi
Hírlap junius 3-i számában nyilléri
közleményben cáfolyi meg a személyére vonatkozó, állításainkat. Komócsin Mihály a következő választ adja
a nyiltérben foglaltakra:

• i Kijelentem, hogy Pálinkás János
felelős a Kecskeméti Konzervgyárban
általa épített 900 négyzetméter menynyezet elrohadásúért. Felhívom
a
polgármester figyelmét erre a tényre
és kérem, hogy .küldjön kl egy szakemberekből álló bizottságot, amely
állításaim valóságát kivizsgálhatja.
Ismerem jó Pálinkás urat. ő minden pályázatánál a legolcsóbb, mivel
az' építésénél számos módját találja
meg' az anyagmegtakaritásnak, amelylyel rentábilissá teszi vállalkozását
Természetesen mindezt a minőség rovására teszi.
Nem tarthalom tehát megbízhatónak ezt a vállalkozót a munkáslakások építésére. Biztos vagyok benne,
hogy a szigorú vizsgálat is. ezt véleményezi.*
Komócsin Mihály.
4
a Szakszervezetek megyei titkára.

várják

az ottani magyar bizottság intézkedésére kedden éjfélkor 50 vagonban útnak inditoltak hazafelé mintegy ezer emberből állói
s'zaTitmányt. Az Oroszországból hazaszállítandó foglyok ügyében a közeljövőben szovjet-magyar egyezményt kőinek, melynek letárgyalására szerdán reggel 10 órákör 'dr.
Újhelyi Szilárd miniszteri osztályfőnök és Biró Zoltán!
szakértők
Moszkvába utaznak.

Bünlellenüt
nem lehel'
— potyán
inni
Csányi Józsel Feketeszél 269 szá!—
mu lakos május végefélé egy kosár
cseresznyét nozott a piacra, 14 forintért eladta s az árát elitta, Anynyira belejött az ivásba, hogy házai
se ment. Másnap f ily tatai akarta az)
italozást s betért a Csiszár-féle vendéglőbe. Mikor a második fröccsét!
rendelte, a vendéglős kérte a2 'első
árát. amit persze nem tudott 'kifizetni s erre kitették a szűrét Innét
KoesondL István vendéglőjébe tért
be, ahol hasonló trükkel ivott'. "Volt
az Aranypatkóban, a Csányi Józsefféle vcndég'lőDen s estére vidám han- gulalban tért be az utolsó kocsmák a,
ahol azonban póruljárt, mert megetették a feljelentést a potyázó vendég ellen.
"
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Olvasd
és

terjeszd!
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Dél iliagyarországot
Szerezz ni előfizetőt
Újszeged! Vigadó terrasz>-éitcraie
Halpaprikás, fatányéros, flekkenpecsennye. s—* Tánc.
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a 3
munkatervbem

Más nevében

Olcsón adok kár- és zsebórákat,
Antalóczy Antal szegedi lakos ér14 karátos arany jegygyűrűket ésf
tesítést kapott az államügyészségtől,
hogy lopás és sikkasztás büniette
egyéb arany "árut, óra- és ékszeí miatt jogerősen kiszabolt szabadságjavításokat jól és gyorsan kévesztés büntetését - töltse le. A meglepett Antalóczy rövidesen
kideríszítek. .
tette, hogy szélnámoskodús történt a
nevével. Öccse jóbarátja, Trifanov
Tibor, felkereste AnlaLóczyékat lakásukon s alicalmas pillanatban - elemelte Antalóczy Antal összes személyi okmányait. A Kommunista Párt órás, ékszerész, Szeged, Klauzál-Hév b,
battonyai pártszervezeténél betörtek
és elloplak eg'y Continental-irógépet
s a tett színhelyén Antalóczy Antal
névjegyét találták. Az igazi" tettest,
Trifanovot elfogták, bíróság elé állitotlák, de mindenütt Antalóczy ne- ^ _ x ; | .
| u I - viszontelaiMHíiiíifo
vévél szerepelt s a tárgyaláson is
legolGsútsbziJíi
szorgalmasan megjelent. Mikor ítélethirdetésre került a sor, halasztást
kért a büntetés kitöltésének megkezdésére, amit meg ,is kapott s utána
eltűnt. A halasztás lejárt ^ az iratok Cserzy- Mihály a. 8.— Telefen 1-61
alapján beidézték Antalóczyt, de most
már a valódi Antalóczy jelent meg
Nézze meg a világhírű
s ekkor derült ki a "szélhámosság.
A bujkáló Trifanov kézrekeritésére
eljárás indult.
kint a Tisza partján az erdőben
S U K i DEZSŐ muzsikál. Tel.: 770.
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Szemüvegek! Fotóanyagok!
Orvosi műszerek 1 Retegápolási cikkek!

a 45 éves S a n d b e r g
Széchenyi-tér 17.

utbainditásukai

gyűjtött össze. Ezt az 1581.10 forintot szombaton adták át dr, Ha-»
lász Pál kanonoknak a belvárosi!
plébánia hivatalban, aki bálás köszönettel fogadta a M a g y á r ' i í o m "
munista Párt gyűjtési akciójának
eddigi eredményét.
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-
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Patzauer Dezső isornagykereskeilés
Szeged, Kölcsey utca 9.
HORDÓS és PALACKBOROK kizárólag' viszonteladók részére.

AIN
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iialászcsártfait

Csütörtök délelőtt fél 11 órakor a Belvárosi moziban tartja

jámbor Ferenc
jialesztinai

nemzetgyűlési

kép-

viselő filmbemutatójával egybeötölt, nagy érdeklődéssel várt
előádását

>Palesztina

a világ-

politika sodrában« cimmel. Bőlépés díjtalan.

