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Miskolc és Eger környékén
van a harcok súlypontja

Komoly és súlyos szavaklat közvetít az angol sajtó az orosz kíöavéleménynek a magyarországi hely
zetről való felfogásáról. >Itt az
utolsó alkalom' a magyarok számára. hogy bármilyen tnlódon próFrancia csapatok elérték a svájci határt
bálják helyrehozni azt, hogy Hitler oldalán háborúba léptek*. Ez
az utolsó alkalom elsősorban a
front előtti országrészek számára
A szövetségesek elfoglalták
Saarburgot
van nyitva, olt teheti még meg a
magyar nép, hogv fellázad a németek' és nyilas bérenceik ellen.
De itt a front mögött is van még
alkalom; hogy az itteni nép is jóvá tegyen valamit abból, amit a
MoszklVáJí (hó vemben 22. Bu-. egy, 140 kilométeres frontion, próbakövének tekinti. Itt aa
reakciós és náci kormány nyjjlt dapesttől északkeletre az orosz I Csapataink elérték Eger Váro- utolsó alkalom a magyarok száellenállásával és a nép teíi'ctetien csapatok offenzívát .indítottak! sát,
| mára, liogy bármilyen módon
közömbösségével okozott. Mi ishár
megpróbálják helyrehozni azt,
borúban vagyunk' miég, falvaink'on
hogy Hitler oldalán háborúba
és városainkon keresztül folyik a
léptek.
!' i 1 1
front táplálása s a háború öriálsi
üzemiében nekünk' is szerepűink
A magyan népnek rei kell lávan. Az orosz hadsereg lenyűgözadnia a németek és magyart
zően hatalmas gépezete értünk' is
MoszkVa, november 21. 'A'zoícosz és több" más helységet. A' szovjet bandájuk ellen. Magyarország
harcol és a magyar nemzet felszabadulását is munkálja, tehát csapatok elfoglalták
erők? Visszaverték az ellenség több sorsa a jelen pillanatban attól
nem lehetünk' közömbösek erőfehelyen megkísérelt ellentámadása- függ, a nép szakit-e mindazDiósgyőrt, Gesztelyf, Egertszaszítései iránt. H a nemi voltunk szöU,ÍSOO-nái több német katona pusz- zal, amit a mnitban tett és fegyl ó k ó t , Szamonoati Csabát, )0»- ! tult el, 460 magyar katonát s 20 vereit a németek ellen fordítja.
vetségesei 1mint nemzet, mlost szötorost, Dem'ényt, DomoszJóí!, I német roham ágyút
vetségesnek , segítőnek 1és együttzsákíníányol- Ez az egyetlen ut az orszáa
működőnek kell lenniinlk mint népj
H a r k á n y t , Visontát
I tunk, illetve ejtettünk foglyul,
megmentése felé.
nek, községenként és egyenlklént.
Annit a mngvar nácik ok'ozta'knemlzetpusztitó és nyomorult életükét
Hadi eseményed
féltő fölkelésükkel, azt nemtesalk
a keleti front északi
front elölt fegyveres fölkeléssel és
nyilt lázadással lehet és k e l jóvászakaszán
tenni, hanem' itt a front mögött
London, novemberi 22. Az 1. Geilen'kirchentől északra" a 2.
folyó termelőmunkával és segitsógfrancia hadsereg Altkirchen el- angol
MoszkVa, november 21. Kelet-Pohadsereggel
szemben,
go! is lehet és kell orvosolni.
Nekünk is részt kell még ven- foglalása után elérte MüMhau- ahol a németek több ellentáma- roszországban ágyú és aknavető
nünk a háborúban, olyan eszkö sen városát, sőt egyes kötelé- dást kíséreltek meg, azonban az tűzharc folyt le szovjet kötelékek
nőkkel és olyan módón, ahogy azt kek mán túlhaladtak a városon. angol csapatok! nemcsak hlogy és az ellenség között. Mesterlövő
helyzetünk megengedi és megköve- A 7. amerikai had'sereg bevo- visszaverték ezeket, de sikerült különitmiéiny 60 német katonát és
tisztet lőtt k i Troyburg város vasteli. Meg l<ell mutatnunk inind'en nult Saarfmrg városába.
előre is haladriiok. Aachentől útállomását támadták! repülőink?,
lépésünkkel, hogy nemcsák' ellenr
AJ szöVetséges
had'serleige'kl északkeletre a szöVetséges csa- Szétrombolták' öt mozdonyt és 30
ségek nem vagyunk', hanem mlég
megközelítették Düren vasúti kocsit.
csak nem is közömbös és vissza- folytatják előrenyomulásukat a patok
A' balti szovjet flotta légierői
húzódó, bezárkózó nézők. LehetetVárosát.
A
francia had'sereg telnyugati front minden szakalen állapot és magunk elren vét- szári. Eisenhowen tábornok ki- jesen megtisztította a svájci ha- két ellenséges őrhajót elsüllyesztettek. November 19-én a szovjet
kező eljárás az, liogv ijedten és
tárt, amit a németek 1940-ben csapatok megrongáltak és megnyomorult javainkat féltve zárkóz- jelentette, hogy egyelőre nem
csapatainak
további szálltak meg. A francia ágyuk semmisitettek 45 páncélkocsit, 25
zunk be az átvonuló 'és ember- számit
gyors
előrenyomulására,
mert a szüntelenül lövik a Rajna túl- repülőgépet lelőttek
feletti teljesifcméinyek'et végrehajtó
orosz katonák előtt, akkor, amikor németek a lehetetlent is el akar- oldalán felvonuló német ikioők szabadilotlak' meg bennünket a j á k követni a" Rajna megvédé- csioszlopokat Baseltől északra.
Németország népi
német hódítók zsarnokságától és sének érdekében. Égyre erősebb Egyes csapatok elérték Kolmar
a magyar nácik erőszakosságaitól. ellenállást fejtenek ki különösen Városát.
most ismeri meg
Hogy a háború megvisel le a mi
házaink táját is, az nem' ok', de
a modern háborút
még osak' nem is kifogás. JugoLondon, november 21. Egy angol
szláviában négy évi háború pusztihaditudósító, aki repülőgépen figyelte
dolts nem ugy, mint mlinálunk', haa Németország területén tolyó csatát,
nem összehasonlíthatatlanul rettea következőket jelenti:
netesebben és mégis, amikor megjelentek falvaikban és városaikAz ágyúgolyók és bombák robbaLondon, november 22.
A szág területének több mint feléban az o o z csapatok,jninden sziv Daily Telegraph moszkvai tu- rlől kiverte a németeket
Az nása nyomán rengett és vonaglott
kinvilt, miinden ajló kitárult és dósítója a következőket irjat
orosz közvélemény a jelenlegi az egész terep. A levegőt teljesen
minden asztal megtérült előttük.
A vörös hadsereg Magyaror- helyzetet Magyarország végső megtöltötte a szövetséges zuhanóbombázó gépek dübörgése. Sok város telItt a front mögötti békében is
jesen romokban hever. Német váromeg kell mulatnunk, hogy a nép
szövetségese a nagy orosz nép had- remegve, amikor a mindent eldön- mündig mi áldoztuk' a legkeveseb- sok ezek, illetve német városok voltak, mert már semmi sem maradt
t
|
erejének és mindenütt megmutat- tő nagy háború zajlik a fejünk fe- bet
kozó készséggel segili háborús küz- lelt. Értsük' meg, hogy áldozni kell
Valóban az utolsó alkalom van belőlük...
delmét. Meg' oesájtbatatlanul kicsi- a jövőnkiért, áldozni kell a felsza- itt, hogy megmutassuk: a magyar
Düren városa romhalmaz, gyárnenyes gyáva és ostoba miagatarlás badulásunkért s ha mindenünket nép szövetségese az orosz hadse- gyede Dediff a földdel vált egyenaz, ha apró-cseprő javainkon ülünk! odaadjuk' is a háború céljaira, még regnek!.
lővé.
*

Orosz csapatok elérték Egert

Ujabb Miskolc környéki helységeket
foglalt el az orosz hadsereg

Szövetséges csapatok
elfoglalták Saarburgot

Szovjet vélemény
Magyarország jövőjéről
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Lnblinból jelentik, hogy a lengyei
tormány az állam biztonsága érdekében két törvényt hozott, melyek
szerint szigorúan büntetik a nácikkal
való közreműködést. November 15-én
12 évi fegyházra ítélték az u j tőrvény alapján Zsiburoki Sztanistavot
hazaárulás és az ellenséggel
való
közreműködés miatt.
A stockholmi Dagens N\hc(cr jelenti, hogy a svéd ércszállltmányokat
Németország felé a napokban tcljcM h beszüntették.
Amerikai szuper légierődök Ismélelten
súlyos
támadást
intéztek
Khtushu japán sziget ellen.
Lengyei hazafiak Radom környékén megtámadták a német utánpótlás felvonulását. Komoly ütközet fejlődött ki a lcngvelek és a németek
közt.
Bukarestben a Szovjetunió nagy
kiállítást rendezett, amelyen bemulatta a hatalmas birodalom kulturális és gazdasági teljesítményeit. A
kiállítás iránt óriási az érdeklődés.
A perzsa főváros népe
18.000
teáit adományozott a hős szovjet had•ereg részérc.
Nápolyban letartóztatták a fasiszta
államrendőrség volt főnökét.

is fűtetlen

Clltsániát akarnak

London, november 21.
Albánia 30 000 tagja van a hadseregnek, honemzeti felszabadító hadserege fel- lott Albánia lakossága csak alig egy
szabadította az ország fővárosát, Ti- millió. Albánia majdnem egészében
ranát. 1939 ^április 7. óta, amikor felszabadult és a partizánok harcban
a fasiszta Olaszország betört Albá- állanak a visszavonuló német csapaniába, tehát öt és fél évig az albán tokkal.
partizánok szakadatlanul harcban állNagybritannia, a Szovjetunió
és
tak először az olaszokkal, majd a Amerika azon óhajának adott kifejenémetekkel. A partizánok ereje foko- zést, hogy Albánia ismét független
zatosan nőtt és ma m á r több, mint állain legyen

Svájci lapok lesújtó véleménye
a német népfelkelésről

London, november 22. A' svájci
sajtó Behatóan foglalkozik' a néimet népfelkelés ügyével, amely a
lakosságot tudvalevően 16 lés 60
év kőzött mozgósította. A1 lapok
hangsúlyozzák', hogy a német hadseregben jelentkező katasztrófái is
hiányok kitöltése tette szükségessé
a népfelkelés elrendelését. Katonai
értéke természetesen az,ilyen emberanyagnak1 mlár igen "csekély,
minthogy a kiképzésük! nagyon felületes, hiszen alig. hat lieti kiképzés után már az arcvonalba küldik az újonnan felállított csapattestck'ef. Ezzel szemben ugyanakkor a német mezőgazdaságban és
Franciaországban
a gyáriparban csakhamar észrevekivefhezefesen folyik hetővé válik majd' a gyakorlott
munkáskezek nagy hiánya. 'Amig
a fiszfogafás
tehát a termelésben ezek a tömeParis, november 21. A francia gek nagy kiesést jelentenek, ugyantisztogatás a lcgerélyesehbcn foiyik akkor a hadsereg számára nem
tovább. Toulouse városában egy jelentenek nagyobb értéket és aligcsendőrt, Auscli. városában egy
káci P. P. F.) vezért halálra Ítéllek, inert ellenálló franciákat jelentettek fel a némtet hatóságoknál. Egy gazdát és Bertrand volt
miniszteri életfogytiglani kényszermunkára ítélték', mert számos francia deportálásában segédkezetnyuj
toltak a németeknek.
London, november 21. Franciaország a keddi
angol sajtó hőse
Tito csapatai Tiranában és a.; újságok1 katakn'as címekkel
hirdetik, hogy Metz Városa felelt
és Durazzéban
ismét francia trikolór leng Francsapatok elérték a Rajnát és
London, november 21. Tito tár cia
a . 'hídfők
felállíSornok éjszakai hadijelenlése fon- megkezdték
tását
—
Az
angoi
'
laook
tos híreket közöl az albániai és
cikkekben méltatják az 1.
Jtagoszláviai harcok eredtatónyeirőí. hosszú
francia hadsereg ragyogó hősi telAlbániában a felkelők1 felszaba- jesítményét és hangsúlyozzák azt
dították a ffivárost, Tiranát, azon- a tényt, hogy Napoleon katonáikívül Durazzót, ezt a fontos kikö- nak utódai ismét a Rajnánál álltővárost. A németekét Aleccio felé nak'. A' Rflily Telegraph cikkében
•iwritolták' vfsaza.
méltatván a franciák hámulatogSkutari körzetében jelentős
né- hösiesíégét, kiemeli azt a teljesit1
Bet csapatokat kerítettek be.
mlényt, amit a francia hadsereg
Skopljetől északra fclszabadítofMetz és Belfort elfoglalásává/ vég1
tük' Trisztinát. A Szandzsák klör- hezvitt. Mintaszerül katonai fikció•etéhen egy néimföt hadoszlopot nak irja le azt a gyors vállalkoBteufutamilottak.
'
zást, amellyel a franciák megmiulátták'^ hogyan
lehet egy .egyszerű földerítésnek szánt támadásTovább folyik
ból hirtelen bravúros rohammal
a németországi
általános lendületű1 támadásba átmenni, amellyel aztán egyesapáslégi csata
ra igen fontos kulcsAllásokáT fogLondon, november 21. Brit 'és laltak el és elérték a Rajnát.

ha jut nekik más komolyabb! feladat, mint az »4gyutölielék'« kétes
dicsőségű szomorú szerepe. .
Ugyanakkor Németországból érkező hírek szerint, amielyet a né
met rádió néhány burkolt közlése
ís inegerősit, a katonai hatóságok
szigorú rendeletet bocsátottak ki,
amelyek' értelmében a népfelkelés
kiképzés alatt álló harcosai fegyvereiket mindlen esetben a gyakorlatozás után kötelesek a katonai
raktárakba beszolgáltatni. Ez az
intézkedés nyilvánvalóan arra mutat, hogy a nácik nemi látják szívesen a népfelkelők' kezében a
fegyvereket, amiig azok' benn a birodalom' területéin vannak'. Az általános hangulatból Ítélve ugyanis nyilvánvalóan attól
tártának,
hq/gy a népfölkelő csoportok ezeket a fegyverekét a náci uralom
ellen használják' fel.

Az angol lapok
méltatják
a bandák
ragyogó
katonai
teljesítményét

ímorikai bombázók tegnap több helyen támadást Intézlek német olajtelepek és vasúti gócpontok ellen. Igy
tulyos támadás érte Hannovert is.
Lancaster-gépek
Nyugatnémetor•zág több más pontját bombázták.
B támadásból öt gép nem tért vissza.

I német küzinazgatás
menekül
Lengyelországbél
London, november 22. Az orosz
előnyomulás
Nyngat-LengyelorMáflban menekülésre készleli a
német parancsnokságokat és hatóiáitokat. Frank dr., a lengyelor•zági német birodalmi helytartó
Oékhelyét napokkal ezelőtt Krakkóból már Czen8tochowba helyezte át. A nemet közigazgatás egész
apparátusa szintén a birodalmi! a
tarhoz egész közel fekvő helységekbe költözött.

helyzete igen nagy támadó lendületet nyerhetett, azt persze hosszas
és gondos előkészületek) tel őz lék
meg A' "hadseregellátás tökéletes
megszervezésének egyik előfeltétele volt, hogy közvetlen az arcvonal közelében megfelelő berendezésű és nagy befogadóképességű
kiintő álljon a szövetségesek rendelkezésére. Ezért volt igen fontos
Antwerpen felszabadítása és a kikötőberend'ezések gyors helyreállításával 1a kikötő használhatóvá
tétele.
'
A kilencedik amerikai hadsereg
igy azután innen váratlanul vonulhatott állásaiba és avatkozhatott
a küzdelembe. A' német légifeld'erifcést e szövetségesek fölényes légiereje teljesen távol tudta tartani
és jgy a németekét teljesen meglepetésszerűen érte az uj amierikái
'hadsereg megjelenése. Ezzel a stratégiai fordulattal zavarba hozták
a német hadvezetést és igy a franciáknak' alkalomi nyílott meglepetésszerű gyors támadásaik1 lendületes keresztülvitelére és tökéletes
Hogy azonban a nyugati front befejezésére.

Növekszik az ellenállási
mozgalom Ausztriában
London, november 22. Svájcbői
érkező liirek szerint Ausztriában
egyre fokozódik az elkeseredés és
a lakosság ellenállása a náci uralom' ellen. Különösen Tirolban és
Karinthiában erősödött meg az ellenállási mozgalom, itt a fölkelők
vasúti pályatestekéi, fontos ellátási
üzemeket és postakábeleket romboltak szét, de más osztrák tarto-

mányokból ís jelentős szabotázscscleklmények liire érkeziikl 'WilIacli és Klagenfurt között a vasúti
pályatestet több helyen súlyosan
megrongálták'. A tiroli hegyek közt
rejtőző felkelő csoportok állandó
an zaklatják a németek'utánpótlási
vonalait és sok' helyen tűzharcra
is sor került.

19ff november 23,
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Franciaország

P á r i s . Franciaország felszabadító
kormánya épitő munkájában a hadsereg megszervezésén kivül a gazdasági újjáépítés óriási
akadályaival
küzd állandóan. Az ország pénzügyi
helyzetén katasztrofális nyomokat hagyott a német megszállás. A pénzügy,
közgazdaságügy és közmunkaügyi miniszterek a helyzet komolyságának
megfelelően szinte naponta tájékoztatják a népet a pillanatnyi helyzetről és haladás, na lassú is, minden
fronton látszik. A négy éves elnyomás nyomait azonnan csak nagy erőfeszítések által lehet eltüntetni és
a francia népnek ugyanugy meg kell
erőltetnie magát, mint az ellenállás
megszervezésekor. Minden lehető értéket rendelkezésre bocsátanak az államnak, többek között a legerélyesebb harcol Inditöltik meg a fekete
piacon meggazdagodott, legtöbbször a
németekkel "operáló egyének ellen.
Bizottság alakult a nemzet kárára
szerzett vagyonok elkobzásának céljából és a bizottság első ülésén 1
milliárd frank értékű árut kobzott
el. A gazdasági rendezésen kivül a
politikai tisztogatás is programmon
van. Toulouse városában 476 milicislát
tartóztattak te, 21-et pedig kivégeztek. A francia milicisták a német
SS szerepét töltötték be. 331 németekkel együttműködőt és 77 P. P. F.
tagot internáltak. A P. P. F. a francia nyilas pártnak felel meg.
Ami Franciaország katonai helyzetét illeti, a felszabadító hadjáratban
egy hadsereg vesz részt a szövetségesek oldalán de Latlre de Tnssigny tábornok parancsnoksága alatt.
Ezek a csapatok eddig olyan egységekből voltak összeállítva, amelyeket még a gyarmatokon
toborzott
össze de Gaulle az átszökött franciákból és hős algíri, marokkói és
szenegáli katonákból. Most már azonban az anyaország területén is folyik a csapatok megszervezése ^ j j e vetésük lassan megkezdődik. Tús^n&ny
tábornok személyében olyan parancsnokuk van, aki még a fegyverszünet
aláírása után is, parancsot megtagadva, töob napig tarlót la embereivel a
Muginot-vonalhoz tartozó rábízott erődöt és az utolsó francia volt. aki
letette a fegyvert. A hadsereg lefegyverzése után szürke polgári életet élt — fogságból eddig ismeretlen
módon kikerült — és egyedüli francia tiszt volt, aki az ország területén, a löbbhónapos. német járomot
már nem birva, egy pár hőssel fegyveresen megtámadta a megszálló csapatokat. Kis csapalát a németek szétverték, de K tábornoknak sikerült
Algírba menekülnie, ahol résztveit az
1. hadsereg megszervezésében.
A francia nép mtndcn fronton harcol, elfelejtve a több éves sanyargatást, fáradságot nem Ismerve küzd
azért, hogy az ország elfoglalja a
világban azt a helyet, ami őt megilleti. A nép minden rétegének ebben a közös harcában naponta lehet
u j eredményt látni és a francia nép
minden meginduló gyárral, minden
fölépülő híddal, minden megjaviloll
vasútállomással, minden felruházott
ménekülttel,
minden
megbüntetett
bűnössel és minden méter visszafoglalt francia földdel egy-egy
kövét
rakja le annak a világhatalomnak
amit most szinte a semmiből for
felépíteni.

5 m'iiró amerikai
katona harcol Európábaa

Newyork, november 22. Somrnervcll tábora ok a sajtónak adertt
nyilatkozatában kijelentette, hogy
az Egyesült Államok' hadiipara eddig 1Í5.C00 tehergépkocsit szállított Oroszországnak, egyéb' nagymennyiségű
hadianyag jnéllelt.
A „Délmagyarország"
kiadóhivatala
Európában jelenleg 5 millió amekatona harcol. Fegyverzetük
Kárász-utca i-3. sz.9
Magyar-Olasz rikai
a lehelő fegmodternebb, az uj fel
Előfizetésekéi és hirdetéseket felvesz szerelés legnagyobb része 1911-ben
a kiadóhivatal, llivataies órák 9-3-ig készül l.
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tisztogatást U'bé! Ml UUiornokof Szegedi
mz Qáíek a aémetek
igazolják
magukat! --

I rendőrhatóság elkezdte a
A' város egyik legsürgősebb &
legégetőbb problémája a nyilas
front felgöngyölítése. Mint legutóbbi Idevonatkozó cikkünkben hangsúlyoztuk, a német-bérenceket haladéktalanul ártalmat'anná
kell
lenni, mert ettől függ nemcsak
Szeged város lakosságának nyufaímfa s a közrend' és közbiztonság
kérdésének' a megoldása, hanem
sz ujjéipülés országos
megindulása is. Most nem1 szabad tétovázni és késedelmeskedni, a hatósá
goknak el kell követniük mindént,
hogy a sötétben bujkáló nyilas
elemekét ártalmatlanná tegyék!
Hogy mi történt etekintetben és
milyen intézkedések várhatók a
közrend megóvása érdekébén, arra
vonatkozólag beszélgetést folytattunk S ztanykóvszky Ti borra Íj a
nemrégiben újjáalakult közrendé
szet s zegedi vezetőjével, aki a következőket mondotta:
— örömmel éirtesülteiml arról,
hogv végre van kömioly napisajtónk ! Nemcsak azért, mért a Délmagyarország mindig szívügyeim!
volt, hanem azért is, mert a rendőrség eredményes munkát a nyilvánosság támogatása nélkül nem
hul végezni. Míg sajtó nemi volt, a
közönség tájékozatlan voft atekintetben, hogy van-e hatóság, amely
H bűncselekményeket kinyomozza
i bíróság, amely elitéli. Igen fontos
tényező a rendőrség eredményes
munkájára nézve a közönség belekápcsolásfl, amely sajtó nélkül
nem lehetséges.
Sztanykovszky Tibor elmondotta, hogy november 3-án vette át a
közrendészet vezetését. Az egcsz
apparátust meg kellett szerveznie,
ami nem volt könnyű "dolog a viBzonyokat tekintve. Néhány jóindulatú és megbízható ember rendelkezésre állolt ugyan, dé bizonyos szaktudás is kellett ahhoz,
hogy egy 140.00!) lakosú város közbiztonságát telefon, börtön, bíróság és tanult személyzet hiányiában
meg tudják oldani. Szaktudásban
a közrendészet vezetője részéről
nem volt hiány, mert — míint elmondotta most — 1919-ben Kispesten ugyancsak ő szervezte meg
a közrendészetet és annakidején őt
nevezték ki a forradalmi törvényszék jogügyi tanácsosává.
A továbbiakban elmondótfa, hogy
a rendőrségi apparátus működésével ma már meg van elégedve. A
lefolyt rövid idő alatt sikerült efírnie, hogy a rendőrségi gépezet
meglehetősen pontosan működik1.
— Azért vannak átmeneti nehézségek, bizonyos zökkenők, de ezek
rövid időn belül kiküszöbölhetők1.
A rendőrszemélyzet áJJandó oktatásban részesül. Ma már rendesen
taüKödik a bíróság Is s igy nemcsak letartóztatások, de bírói ítéletek is vannak'.
— A Szálasi-féle nyilaskeresztes front felgöngyölítése v o l t

első feladatunk
— folytatta nyilatkozatát a közrendészet vezetője. Eleinte ez Is nehézségekbe ütközött, mert nem állott rendelkezésünkbe börtön, az
Internáltakat nem tudtuk hova lezárni. Most már ez is megoldödtott és az internálási eljárások
folynak'.
Eddig 22 személyt internáltunk'.
Sztanykovszky Tibor a továbbiakban elmondotta, hogy a nyilaskeresztes pártok ffelszálmoiása
elsősorban abba az akadályba ütközött, hogy a vezetőemberek a
fel el ősségre von ás elől megszöktek'
még az orosz hadsereg bevonulása előtt.
— Most az a helyzet, hogy
végtelenül Uagyszáimtu jelentéktelen emberről van szó mint
olyanokból, akik a letartóztatásoknál száJmbajöhetnek..
Legokosabb volna egész Szegedet
hatalmas drótkerítéssel körülvenni
s csak azokat engedői ki ebből az
íinleraálóláborbób* ak;ikí kellő-

b rel

képpen
mondotta a közrendészet vezetője.
L"o. Ion, november 22. A né— Városi főpénztár hivatalos árfo— Mindenesetre tudjuk, hogy
met hadsereg ujabb két tábor- lyamon bevált leneket.
kik a nyilasok!
noké! vesztett a nyugati harcté— folytatta, — a nyilaskeresztes
ren. Oschencn tábornok, á 263.
párt helyiségében
Színházi műsor
gya
1 oghadosztály. parancsnoka
lefogjlaituk az összes névjegyA Városi Színház péntekre premiert
zékeket
Melz körül elesett, Anton Duntűzött ki. Jazzrevüt hirdet az első
és Iratok'aT, pontos lista 'átl ren kel vezérÓrnagy; pedig a hol- részben, a második részben bohódelkezésünkre s tudjuk, hogyan fo- land' harctéren fogságba került. zatot és a méltán népszerűségnek
gunk velük szemben eljárni._
örvendő Tihanyi mestert, a bűvészek
Az eljárásra vonatkozóan ismét Ugy bukkantak r ó az előnyo- királyát. Tisztelel a bevételnek, hirlegutóbbi Idevonatkozó cikkünkbe muló' angol csapatok egy sör- deti a színlap a revü címét. Jazzt,
utalunk'. A' rendőrségnek szándéká- ráktárban elrejtőzve
éneket, táncot, hangulatol*igérnck a
ban áll — mint cikkünkben körevü alkotói, a máris közkedveltté
veteltük — a politikai bűnösöket
vált fővárosi kómikus: Káldor Jenő
internáltatni, illetőleg a férfiakból R bolgár mfifszferelni'i és két partnere: az iró-bonviv:ín Sumunkásszázad okai csinálni.
gár László és Bondy Endrcj a kom— Sajnos, a
lenyomozandó
a jugoszláv-belgár
ponista. Szerepel a revüben
minnagy számi mellett ez netnl
denki, aki él: Szikszay Viki, Csenne!v
baráfságrél
megy mátTóI-holnapra.
József, Bncsezán Ilonka, Gaál Ferenc
Elmondotta még, hogy Igen sok
London, november 21. A' ' Tgár és sokan mások. A próbák Káldor
a személyes bejelentés, amelyek- miniszterelnök a következők t je- Jenő rendezéséncn lázasan folynak,
nek lenyomozása a fegnagyiobb kö- lentette ki Bulgária küfooL iíká- a jazz-együlles dübörögve szól, a
rültekintést igényli. A' hatóságot járíH:
táncosok szaporán ropják, énekszóiéi
kizárólag az igazság, a közrend1 és
Bulgária és Jugoszlávia Időzött hangos a Deák Ferenc-utca kövnvéke.
közbiztonság szempontjai vezetik igazi bánáti Kapcsolatoknak ktell A bohózati részt a kitűnő, az ellens természetes, hogy személyi bosz- fennállnia. Az elmúlt e. emények állhatatlan D Nagy Erzsi és Kálszutervek'et nemi támogat.
egy különleges helyzetet teremtet- dor Jenő viszik.
— A' nvilasfront felgöngyölítéték1 elő a két nép közötti őszinte és
Pénteken premier!
se feltétlenül megtörténik,
baráti megértésre. Minden telhetőt
A jazzrevü szombaton, vasárnap,
— fejezte be nyilatkozatának1 erre elkövetünk, hogv, (megnyerjük a pénteken kerül színre.
a kérdésre vonatkozó részét a közr nagy szövetséges hatalmak' bizalTáncosnők jelentkezzenek a színmát. Az uj Bulgária azt reméli,
rendészet vezetője. —
házi irodában.
hogy.
ez
sikerülni
fog.
Legyenek a nyilasok egészen
nyugtalanok', mert R legradikálisabb intézkedésekkel fogMozik műsora
juk elhallgattatni azt a titkos
agitációt, ami Itt a nyilaskeés egerkörnvéki harcok Korzó Mozi. 3 órai kezdettel Beresztesek részéről folyik.
hajtani tilos. Szereplők: Latabár, BtMás természetű közrendészteti
mMege
licsi,
Simor Erzsi, Kiss Manyi. Vaszary
intézkedésekről Sztanykovszky Tibór elmondotta, hogy a fosztogaLondon, november 21. A szov- Piri és a két Pclhcs.
tások, rablásra Való felbujtások is jet csapatoki Magyarországon
Belvárosi Mozi: Szerd-ióI péntekig:
a legszigorúbb
járást erfedtóék megjavították1
állásaikat Mis- Afi-ikai vőlegény. Szereplők: Vaszary
nyeztéik'.
kolc és Eger! környékén. Diós- Piri, Hidvéghy, Palaki, Latabár, Mi— Nagyon sok ember azt hitte győrtől keletre letörlek öt ellen- soga. Előadások: 3-tól 5-ig. Pénztúí
most — mohdbtta —, hogy az el- támadást. Több mint 600 ellen- előadás előtt félórával nyit.
hagyott lakásokból kielégítheti Igé- séges katona esett el, 20 német
Széchenyi Mozi. 3 órai kezdettel
nyeit. Annakidején plakátok hir- tanköt elpusztítottak. 460 német
dették pedig, hogv fosztogatni, vagy, és magyar katona hadifogság- Szeptember végén. Szereplők: Szörényi Éva, Horváth László, Delly Fefosztogatásra rábírni halál büntetés
renc, Mihályi Ernő, Makiári Zoltán,
i
terhe mellett tilos. AZ elhagyott ba került.
lakások értékei az állam tulajdonát
képezik s azoknak elosztásáról
miajdájj állami szerv gondoskodik
a szociális szempontokat
tekintetbe véve. Senkinek1 sincs joga tehát bemenni az ilyen lakásokba!,
Vagy oda bárkit is bevezetni. Rengeteg ilymódön lopott holmit fogEgyre kiáltóbb jelek mutat- szat egyik önkéntes résztvevője^
laltunk már le, nagy helyiségeket nak arra, hogy á némelMrenc a harmadik' pedig Balogh Fetömtünk meg vele;
nyilas uralomtól megszabadított renc, az ottani Fulura vezetőjel
Bönyovszky és
Komáromiországrészeken is továbbfolyik volt. Ennek' a bejelentésnek azf
Katz képektől kezdVe lyukas
az ittmaradt nyilas bujtogatok alapján négy katona, két politifélcipőig van azokban minden,
aknamunkája. Egy a sok közül kai nyomozó, egy tolmács és
— Ezenkívül néhány > nagyobb az itt! következő eset, amit egy egy pártbizalmi, kimentek Arüzemben rendkívül súlyos vissza- feltétlenül megbízható és szava- pádközponlra, hogy nevezettekéléseket lepleztek' le.
hihető munkás miond'ott el,
nél házkutatást tartsanak és
Egyik! szfcgedi malomban pél— Arpádközponton egy föld- őket letartóztassák. A' három
dául öt Vagon búzát foglaltak
munkás, akit feltétlenül mfegbiz- embert ezután letartóztatták es
le. A búzát elrejtve tartották1 1s
ható kommunistának tartottam az előzetes házkutatás során
titokban »feketén* árusították .
és a pártba tagként ajánlottam, a Szalaynál három leventepuskát
A HEKöB-nél Is voltak elég
párttól megbízást k'apolt az ár- és lőszert találtak. További sorsúlyos visszaélések,
amelyek' a rendőrséget
érdekös pácTközpoim kommunista párt- sukat tudomásunk szerint az
eredményekre vezették'.
szervezet megalakítására. Ezt a orosz katonai parancsnokság
— A közrendészetiil apparátus törekvését azonban a helység- Szeged'eu intézte.
igen jól működik tehát, — mon- béli
kommunisták meghiusidotta Sztanykovszky Tibor búcsú- tották1 olyanformán, hogy H
Eddig az előadás. Ez az egy
zóul — s reméljük, hogy hama- megalakulást célzó megbeszélé- példa is elég ahhoz — de még
rosan olyan hathatós segítséget ka- sen megjelenve, megfélemlítet- sok hasonlót is tudunk —,hbgy
punk, hogy
ték a belépni szándékozó tago- komolyan fel kell lépni evvel
mindehki nyugodtan elmehét
kat, különböző, a németek visz- a belső veszedelemmel szemben
a lakásáról dolgozni s este, ha
szajővetelét jósoló kijelentések- és sürgősen el kell némitani az
hazatér, mindent ugy fog takel.
Ezután egy másik párttag ittmaradt bujtogatőkat.
lálni, ahogyan elhagyta...
próbálkozott
a pártszervezet lét— Az arcképes igazolványok
rehozásával,
de a fasiszta prokiadása pedig azt eredményeróla?
paganda tovább működött és ez Ki tud
zi majd', hogy munkájuk után
a
kísérlet
sem
sikerült.
Én
ekinduló embereket nem vihetCsányi Mátyás karmester lej*
kor bizalmas értesitést kap- utóbb Aradon lakott Str. Russu
nek' el közmunkára többé.
1
A közrendészet vezetőjének nyi- tam , hogy kik a vezetői ennek a Sirianu 10. szánni alatt. Csányi
Az László MAV mfuszaH tiszt legutóbb
latkozata reménytkeltő s abban a propaganda hadjáratnak.
tekintetben is megnyugtató, hogy egyik Szalay János kocsmá- Kolozsváron lakbtt és a MÁV főa nyilas kutmérgezők nem járkál- ros, a csendőrség besúgója és műhelyben teljesített szolgálatot.
nak majd nyugodtan a szegedi ut- a Ilorthy-féle
nemzetöröknek Csányi Károly MAV tisztviselő legcákon, esetleg egy-egy
piros
kolakolt,
árpád
központi
önkéntes pa- utóbb Marosvásárhelyen
kárda alá »rangrejtveT s megszű- rancsnoka, a másik Molnár Já- Csáuyi Viktor Győző legutóbb Manik a h a zug hirek sifd'ögó propa- nos, a nyári ejtőernyős vadá- rosvásárhely mellett. BánflVMziu
gandája is.
volt Lisztviselő,

R Miskolc

Szegedi példa a nyilasok
aknamunkáidra
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n belga kormányválság hullámai

London, november 20. A Oe £a
kormányválság amely az ellenállási mo-zgalom harcosainak1 lefegyverzése körül keletkezett további
hullámigyürüket vet. A hazafias ellenállási miozgalom vezetői elhatározták, hogy ellenintézkedés hatása alatt a mozgalom harcosait
Iefegyverzik. A' fegyverek1 átadására
szombat estig kaptak haladékot.
A londoni Times azt irja az ügygyei kapcsolatban, hogy a független és félfüggetlen csoportok'
és vezetők ugy látszik, nemi feleltek meg a rend1 és a demokrácia
követelményének' és ezért szükség
volt erélyes kormányzati rendszabály érvényesítésére. A' moszkvai
Pravda bírálja a belga kormányválság eseményeit, anrelyek mliátt
a két komtmunista tnliniszter le
mondott. Érdekesnek' tartja azt a
körüliméinyt, hogy Picrlot miniszterelnök kormányára most
egy
Az Bniiías szta D á k olyan
tábornok' tudott nyomást
aki annakidején Lipót
Sztvefség telhivása gyakorolni,
belga király tanácsadója volt és
A inult héten megalakult Szegeden aki a belga összeomlás után a kaaz Antifasiszta Diák Szövetség.
A pituláló ^generális* neVet kapta.

diákság felkéri a Tanárok Szakszervezetét, a Főigazgatóságot és a szülőket, hogy támogassák a mozgalmat.
A Szövetség célját és programmját —
a bizalom megnyerése végett — ismertetni kívánom.
Célunkat meghatározza a Szövetség neve. össze akarjuk gyűjteni (a
Középiskolások felsőbb osztályait is
beleértve) azokat a diákokat, akiket
nem tévesztett meg a fasiszta propaganda s ma is, józan ítéletekkel készen állnak arra, hogy részt vegyenek
a demokratikus szabad Magyarország
ie (-(.illésében.
_< Kötelessége a diákságnak megismerni a valóságot, tudnia kell a fasizmus lényegét és ismernie kell azt,
ami ezzel ellentétben áll és aminek
jegyében újjá kell születnünk. Fzt a
folyamatot támogatnia kell az értelmiségi rétegnek, akinek ezt tulajdonképpen mar a múltban meg kellelt
volna tennie. A magyar nép
katasztrófája az
értelmiségiek
nagy
többségének ostobaságaira vezethető
vissza. 11a azt akarjuk, hogy Magyarország talprnálljon és helyet kapjon
a szabad nemzetek mellett, akkor
meg kell teremtenünk hozzá a helyes,
igaz alapokat, melyeken meg kell kezdődnie a komoly munkának.
A Szövetség keretein belül megvitatásra kerülnek az összes diákproblémák. Foglalkozni fogunk a legapróbb füzetbeszerzési lehetőségéktől az
fskolare.idszerig mindennel. — Teljes
együttműködésben akarunk haladni a
Tanárok Szakszervezetével, egészen
addig, ameddig azok valóban képviselik a diákság érdekeit.
Szórakozásról is gondoskodunkI A
Szövetség láncestélycket, vilndélutánokat ós kulturális összejöveteleket
lóg tartani. De ezekbe nem igyekezünk belevinni a náel fiatalság Ízléstelenségeit és pogány erkölcstelenségeit. vagy felelőtlenségét. Nem fiatalos felületességre, hanem fiatalos
erőre van szükség. A munkában az
egyesület bármely tagja résztvehet
aktívan is, azáltal, hogy előadásokat
tart a gyűléseken. A tagokon túlmenően, előadások
megtartására felkérünk tanárokat is.
Könyvtárakat létesítünk, ami a diákság felvilágosodását fogja szolgálni.
Végül pedig a legteljesebb együttműködést kívánjuk az összes demokratikus partokkal (noha mi nem vagyona politikai parit, azért, hogy egységben sikerhez tudjuk vinni akaratunkat.
(. Segédkeznünk kell a demokratikus
szabad Magyarország felépítésében,
tta most elhibázzuk a lépést, nem
hozhatjuk már helyre többé soha.
lléAt Sándor, az ADSZ titkára.
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Szakszervezett Ifrek

Heves harcok
Ravenna térségében
London, november 21. Olaszországban a nyolcadik hdasereg csapatai az adriai szakaszon tovább
nyomultak előre Ravenna térségében. A németek heves ellcntama
Uást fejtettek' ki, de a brit és lengyel csapatok' visszaverték1 Őket
London, november 21. A Reuter
Iroda a Japán elleni háborúról
jelenti, hogy az amerikai csapatok tovább törnek előre és elfoglalták a Fülöp-szigeti Bannot, ezt
a fontos japán támaszpontot.
Nimiicz tengernagy közölte, hogy
amerikai repülőterekről felszápó
bombázókötelékek szombaton Manila ellen intéztek támadást és ennek során legalább 110 japán repülőgépet és három japán kereskedelmi hajót scmimlisitettek meg.

1944 november

A lap még hozzáfűzi azt is, hogy
a kormány ezesetben gvöngekeZünek bizonyult és a háborús bűnösök megbüntetésének ügyét u|gy
látszik nem1 viseli szivén kellő gondossággal.

A belga ellenállási
csoportok letették
a fegyvert
London, november 21. A' belga
ellenállási mozgalom
csoportjai
szombaton beszolgáltatták fegyvereiket a szövetséges hatésígoknak.
Az angolszász hatóságok ezt azért
tartották szükségesnek, mert nem
akarták', hogy hadtápvonalaik környékén rendzavarásra kerüljön sor
Az elenálllási csoportok szerint
viszxmt a Pierlot kormány nem
jár el elég keményen
azokkal
szemben, akik együttműködtek a
németekkel.
A belga kormány kérésére a kép
viselőház ma tárgyalja a Pierlot
kormánynak1 szélesebb hatáskörrel
való felruházását.

Apróhirdetések
Sölélilő papirfüggöny
jutányosán
A* Első Magyar Általános Biztositő
készül. Fekete papír kapható. Csonka Társaság és a Magyar Hollandi BizpaplrfeldoJgozó, Szeged, Dugonics-tér tosító Rt. szegedi főügynöksége (Ti4. szám.
sza L.-kórul 54.) értesiti i. t. ügyfeleit, hogy az iroda működését toLbszcrkészités, aranybeváltás, kari- vább folytatja, s kéri, hogy az esekagyűrű készítés. Bárdóczky Tivadar, dékes
elemi-életbiztositási
dijakat
Tisza Lajos-körut 55.
közvetlenül pénztáránál rendezni szíEladni és vásárolni házat, háztel- veskedjenek.
ket, gyümölcsöst lenet Mézerné inHázmester felvétetik. Polgár-u. 20(
gatlaniroda által, Horthy M.-u. 2. sz.
Nyitva d. e. fél 0—12. d. u. 3—4-ig.
Középiskolások házi tanítását válBútorozol! szobák, főbérleti laká- lalja kitüntetéssel érettségizett egyesok. Lakásűgynókség, Kölcsey-u. 10. temi hallgató. Mikszáth K.-u. 4. sz;
I. emelet, bal.
Kiadó lakását, bútorozott szobáját
Idősebb házaspárt
házmesternek
szíveskedjék bejelenleni. Lakások, búfelveszek. Rajza-u. 2.. Tóthné.
torozott szobák állandóan kaphatók.
Lakásügynökség, Kölcsey-u. 10.
Elveszeit egy ajtókulcs és lakatkulcs karikára fűzve a Jókai-, KáGondolj az egészségedre! Igyál forász- és Kölcsey-utcán. Kérjük a kilyékony szőlőt (must). Tartalma: viadóban, Jókai-utca 4. alatt leadni.
taminok, természetes énkor és gyümölcssavak stb. Gondolj a gyermeVeszek bélyeget- Bélyegkereskedés,
keidre I Adjál nekik naponta 2 deci Iskola-u. 29. Fogadalmi templommal
folyékony gyümölcsöt. Akar egész- szemben.
séges lenni? Igyon folyékony gyümölcsöt. Kapható a Hangya-fiókokban és
A közrendészet vezetőjétől.
az összes fűszer- és csemegcüzletek271/1944.
szám.
bcn. valamint Tlona-u. 16 sz. alatt.
Tárgy: Nyilaskeresztes plakátok
Babot, lencsét, mákot, köleskását,
és feliratok
megsemmisítése
árpakását, burgonyát, vöröshagymát
stb.
minden mennyiségben vásárolunk. —
Danner Péter Fiai, Tisza L.-körút 12.
Harisnya-szent felszedés
megnyitt
Váezi Mariskánál, Mérev-ntca 1. szám.
Földeákon a Főtér legjobb helyén
24 év óta fennálló fűszer-, vas-, vegyes- és fexlilkereskedés teljes berendezéssel s hozzávaló 3 szobás lakással kiadó. Benne lévő fűszeráru !s
átvehető. Bővebbet Főideákon, Főtér
437., vagy Szegeden, Peternelly József Utóda füszernagykereskedésben,
Feketesas-u. 24 szám.
Keveset használt gyermek - hócipőt
26—28 as számokban, y.-ott üslházat
veszek. Galambos. Nemcstnkáes-n. 28.
Egy jókarban levő ballonkabátot és
37-es hócipőt vészek. Nemestakácsutca 28. szám.
Szíveskedjenek cimükct velem sürgősen közölni azok, akik Liebmann
Rudolfné sz. Vadász Harcsával (néhai
dr Vadász János leánya) júniusban
még 1 icszéltek. Liebmann, Gyufagyár.
Jó állapotban
tévő
féregmentes
gyermekágyat keresek matraccal. —
Tip-Top Áruház, Tisza L.-körut 47..
Püspökbazár.

Rendelet.

Az iparosok, kereskedők szakszervezete értesiti tágjait, hogy kiállított tagkönyveiket a szakszervezeti
székházban, Horthy M.-u. 8., I. átvehetik. Taglölvétei és beiratás ugyanott, a hivatalos órák alatt d. u. 2-5igAz egészségügyi a'kalmazottak szervezete értesitj tagjait és a belépni
szándékozókat, hogy irodai óráit az
Árpád-utcai klinikai bejárat kapuszobában tartja minden nap 2—4 közölt.
Felhivás- Felhívjuk a dohánykisárusokat, hogy f. hó 23-án, csütörtökön délután 3 órakor a szakszervezeti székházban, Horthy M.-u. 8.,
I., megjelenni szíveskedjenek. Tárgy
A dohánykisárusok gazdasági helyzete.
A Nyomda! Munkások Szakszer
vezete (Br. Jósika-u. 21.)
felhívja
mindazon nyomdai munkásokat, akii;
még nem tagjai a Nyomdai Munkások
Szakszervezetének, hogy
tagfelvétel
céljából jelentkezzenek.
Hivatalos
órák péntek d. u. fél 4-től 5-ig és
vasárnap d. e. 10-től 12-ig.
Aki még nem tagja
valamilyen
szakszervezetnek, jelentkezzen a szakszervezeti titkári irodában, Horthy
M.-u. 8., I.
A közrendészet
272/1944.

vezetőjétől.

szám.

Tárgy Egyes cikkek maximális
árának megszüntetése

Rendelet.
Szeged város közellátásának megjavítása érdekében a Közellátási Bizottság jóváhagyásával egyes élelmicikkekre, u. m. élő és vágott baromfi,
tejföl, turó, vi(j, gyümölcs, elrendeltem az eddig érvényben volt maximális árak megszüntetését.
Felhívom tehát a termelőket, hogj
a fenti cikkeket bárki szabadon szállíthatja a városba, köteles azonban/az
élelmicikkeket a nyilt piacokon ánfc
sitani. Az élelmicikkckkel való házalás tilos. A rendelet ellen vétők súlyos büntetésben részesülnek s ezenfelül árujukat el fogom koboztatni.
A termelők megnyugtatására közlöm, hogy a piacok megfelelő őrzéséről gondoskodás történt s. igy senki
se tartson attól, hogy áruját fizetér
nélkül bárki is elveheti.
Sieged, 1914 november 21.
Szlanykovszky Tibor s. k
a közrcndészel vezetője.
Postaigazgatóság, Szeged.
140/1944.

szám.

Hirdetmény

Értesítem a város közönségét, hogy
a Szegedi Gazdasági Vasút mentén
fekvő Szeged-Alsóközpont, Királyhalom és Pusztamérges postahivatalok,
Feketeszél, Lengyclkápolna és Csórva postaügynökségek, valamint Szeged 1. sz. postahivatal közötti viszonylatban a közönséges és ajánlott
levél és levelezőlap szállítását folyó
év november hó 23-tól kezdődően
berendeztem.
A leveleket nyitva kell postára adni, az írásbeli közlemény csak közértelmü nyelven szerkeszthető.
A*
összebeszélt nyelv használata a hadirendelkezések legszigorúbb
terhe
mellett tilos.
Az említett levélpostai küldemények a Széchenyi-lér 1. sz. alatt
működő postahivatalnál a Iegulóbb
érvényes tarifátis dijak melleit ad
hatók' fel.
Szeged, 1944. évi november 2i
Postaigazgatóság.

Megállapítottam, hogy a városban
még mindig láthatók nyilaskeresztes
plakátok, feliratok az épületek falain,
kerítéseken.
Felhívom a háztulajdonosokat, házgondnokokat és házfelügyelőket, hogy
az tlyen plakátokat, feliratokat azonnal távolitsák el, mert ha jelen rendeletemtől számított 24 óra múlva
bárhol ilyen plakátot találunk, az
illető háztulajdonossal, hízgondnokkal szemben a legszigorúbban fogok
eljárni.
Az Is megállapítást nyert, hogy a
Kommunista Párt falragaszalt letépik.
Figyelmeztetek mindenkit, hogy nz
ilyen cselekményektől saját jól felfogott érdekében óvakodjon,
mert
akit kommunista plakálok megsemmisítésében tetten érünk, vagy aki nyilaskeresztes propagandát szolgáló fal- Felelős szerkesztő: Erdei Ferenc dr.
Felelős kiadó: Kom-z László.
ragaszt, feliratot terjeszt, vagy felragaszt, a helyszínen agyonlövetem.
Kiadja:
Hírlapkiadó Kft.
Szeged, 1944 november 21.
Szerkesztőség
Jókai-nlra I .
"
Sztanykovszby Tibor s. k.
Kiadóhivatal: Fárász-ntra i — X
a bő-wndészet vezetője

