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Független Kisgazdapárt

Szabad ifiuság
A pár héttel ezelőtt bekövetkezett történelmi változások'egv korszak befejezését ós uj korszák kezdetét jelenlik .Aki egy kicsit is
ismeri az elmúlt husz év politikai és gazdasági viszonyait, világos képet tud alkotni a hibák1 és
mulasztások hatalmas míéreteiről.
Pe 're'eg kő űnkiőné zett hiányosságból egyenlőre csak egyel rap ''•'iik ki. Nem- volt szabadságunk".

Függetlenségi

Sorsunk1 fordulóponthoz érkezeit.
A magyar ifjúság tudatosan, vagy
csak ösztönösen, de mindenképpen
fel akar szabadulni. Fel kel' szabadulnunk, elsősorban
labbél a
•szellemi toinpullságból. amie'yhe
fasiszta nevelőink süllyesztettek
Szabadulnunk kell az ostoba, korlátolt, idejétmúlt előítéletektől. Az
átokként ránknehezedő német náci
politika, gazdasági és hazánk nyulai i felében még mindig érvényesülő katonai elnyomatása alój.
Szabad ifjúság, szabad földön él.
Támogatnunk' kell minden eszközzel a magyar föld megtisztítására
irányuló minden akciót a német
rabi'ók és csatlósaik', a nyilaskeresztes hazaárulók' .ellen. Szálasi
bandája a báhoru esztelen folytatásával a halált választotta. Mi
élni akarunk.
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Ungvár felé irányul a Vörös
Hadsereg támadásának éle
Strassbargot

felszabadították

a

franciák

Az oroszok elfoglalták Csepelt és

Moszkva, november 23. Az esti
A reakció magyargyilkbló n.3orosz
hadijelentés közli, hogy az
nvelbarát politikája tudatosan foszorosz
csapatok
Csaptól északra és
tod meg legszélesebb tömegeket a
legel enni bb szabadságjogtói is. Aészaknyugatra 31 helységet foglallegalaposabb munkát az ifju'ág kö- tak el, többek' között Szobráncot
rében végeztek. Bekényszeritettek és Bábát. Csapot, mliután többször
bennünket egy o'yan szervezetébe, gazdát cserélt, ismét felszabadítot, amely kifejezetten német gynttmla- ták. A város körüli harcok folyat o i l ó politikai érdekeket szolgát: mán 3000 német katona és tiszt
, n leventébe és szélső nacionalista esett fogságba. Orosz és no mán
diákszervezetekbe. Ilt először iweg- csapatok elfoglalták Tokajt és Tár, gyilkolták a szellemet, 'ehetetlenné cáit, 2250 német és magyar fogtellek, hogy saját fejünkkel gon- lyot ejtve.
dolkodjunk. Felülről d'kláit, tőA többi magyarországi frontlünk idegén elvi és gyakorlati kér- szakaszén az. orosz csapatok feldéseket erőltettek ránk'. Végül be- derítő tevékenységet fejtettek' kii.
lehajszoltak' bennünket egy réEgy néimet főhadnagy, aki átszünkre
kilátástalan háborúba. állt az oroszokhoz és aki annakTermészeteién időközönként az ifjúság felemelle tillakozó hangját,
de ezt mindenkor elfojtották, különben nem tudták volna a magyar ifjúságot a német hadigépezet szolgálatába iillitani.
,

Egyes szám ára 3 0 filiés

idején meg volt győződve a német
hadsereg vcrhetctlcnségében, elmondta, hog'y a nép egy része már
belátja, hogy Németország egy kátlanba került. A német felfogás mindig az volt, hogy idegen megszállt
területek' termetesének felhasználásával lehet sikeresen folytatni a
háborút. '
A budapesti rádió felhívja a lakosságot, ne legyen kicsinyles a
néimet katonákkal szemben, siklik
hadműveleti területen esetleg egy
csirkét, vagy malacot >>elk'érnek«.
.Lehet, hogy Szálasi lcgközte.lebb
azt fogja parancsolni, hogy köszönjék' meg a magyarok', ha kirabolják őket,

A szövetségesek offenzívája
nagy lendülettel halad
Saarbrücken felé

London, november 23. A nyugati
arcvonal 5C0 k'ni'.-es fronton húzódó csatája egyre nagyobb hevességgel dul. Elzászban és Lotharingiában egyik ütközetet a másik'
után veszti el a német vócferő. A
harmadik' amerikai hadsereg. Lotharingiában tovább nyomul előre
a Sa,ar-vidék felé és Elzásztól 16
km.-re áll. Brit és amerikai csapatok súlyos harcokban Saarbriilkkentől 24 km.-re törtek előre délnyugatra. A Rajna mentén ha'adó
franciák 30 km.-re vannak Slrassburigtól. Szövetséges hőieh'kek Kötni a r külvárosaiban harcolnak.
Az amerikai csapatok a Ruhr
vidékén két helyen is elérték' a
Röhr folyót. A németek sok »Király tigris* tankkal ellentámadásba
mentek át, az amerikaiak' azonban
miinden ellentámadást visszavertek'.
A Saarvidék felé az előrenyomni ló

A magyar ifjúságnak nincs más
választása, m'int felvenni a harcot
a magyar szabadság külső és belső
ellenségei ellen. Küzdenünk ke!l az
ország függetlenségéért, a demokráciáért. Csakis igy lehet bizlositnni az ifjúság kulturális és gazLondon, november 23. Jugodasági felemelkedését
szláv Macedónia teljes egészéÜtött a cserekvés órája! Munká- ben felszabadult, miután a jukára, küzdelemre hívunk minden goszláv hadsereg elfoglalta Kimunkás fiul és leányt, minden diá- esévé, Gosztivár és Tetovó vákot és diáklányt, minden paraszt- rosát. A Tito csapatai által már
fint é j leányt a független, szabad, korábban birlokba vett Mitrodemokratikus Magvarországért- Az vica elfoglalása után Novi Paifjúság szabadságáért!
zar felé szorítják vissza az elKomocsin Zoltán. lenséget.

csapatok 21 km'.-re vlannak Saarbrűeken előtt. Itt sikérült a 2, ies 7.
hadsereg egysegeinek! legylmlássnl
egyesülni. Geiháikjrchen környékén a németek ugyancsak! nagy
tankokkal támogatott ellentámadásokkal próbálkoztak,
amelyek
azonban az tijabban bedobott erősítések dacára is összeomlottak.
A németek1 támadásaik során 67
nagy páncélost vesztettek'. A szövetségesek azt a tapaszlala'ot nyerték' a harcok során, hogy a német
katonák' irtóznak' az éjszakai harctól és ezért ujabban a sötétség beálltával támiadnjak az amerikai csapatok. Olaszországból felszállt bom
bázógépék' Németországot támadták. München és Salzburg környékét érték találatok. Brit mos/kiló
gépek újfajta iígyuvöl vannak felszerelve; az ágyú másodpercenként egy 3 k|g.-os srapnelt lő ki.

A jugoszláviai harcok
Montenegróban a német támadások visszaverése után a
Catlaróböböl vidékén felszabadították Tivat, Riszan és Pcraszt városokat. Isztriában
a
trieszt—pólai vasutvonalat a jugoszláv partizán csapatok több
helyen felszakították és egy vasúti szerelvényt levegőbe röpítettek.

T i t o tábornok
amnesztiái
ádött M i h a j l o v i c s csapatainak, kiket azzal vádoltak, hogy
utóbb Tito egységei ellen har,
coltak.

Diósgyőr elvesztése
halálos csapás Szálaslék
fegyverkezésére
London, november 23. Északkelet-Magyarországon
ujabb
helységeket foglalt el a szovjet
hadsereg. A harcok Miskolc,
Eger és Hatvan környékén dúlnak legnagyobb hevességgel. A'
9. magyar hadosztály állományának több mint 60 százaléka
et D uszluIt végy fogs'gha esett.
Egy londoni magyar közgazdász
szerint az oroszok Diósgyőr hétfői elfoglalásával szörnyű csapást mértek Szálasiékra. Diósgyőr elvesztése véget vet a magyarországi fegyvergyártásnak,
bizonyos, hogy nemsokára nyomon követi1 a rimamurányi és
salgótarjáni müvek feladása is.
A németek jól tudják, hogy Diósgyőrrel véget ért a inagyaroszájgii hadiipar és a magyar fém- és
gépipar máshonnan nem kaphat nyersanyagot . Ezért j á r t
S p e e r miniszter olyan nagy
mérnöki karral
Magyarországon, ezért volt fontos felmérni
az elhurcolásra itélt gépi felszereléseket. Miskolc kifosztását
is csak az orosz előnyomulás
gátolta meg.
Magyar munkások! A k a d á
Iyozzátok meg gyári gépeitek el
rablását! Magyar katonák! A
magyar ipar nem tud'
több
fegyverrel ellátni
benneteket,
forduljatok halálos ellenségei
tek, a németek ellen,

Mennyit ér az első
számú csodafegyver?
London, november 23. Az SS újságja arra inti a németeket, hogy na
reménykedjenek túlságosan a V. 1.
halóerejében. Ha minden londoni házat elpusztítanak, akkor sem mentik
meg Némelországot az angol bombák
rombolásaitól, a háború sorsát pedig
úgysem a különleges fegyverek, bar
nem a katonák dönlik el
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Nyilatkozat
A Magyar Kommunista Párt szegedi szervezetének vezetősége kijelenti, hogy nem azonosítja
magát
Sztanykovszky Tibornak, a közrendészet vezetőjének rendeletével, mely
H •helyszínen való agyonlövetésse 1*
fenyegeti meg azokat, akik a Kommunista Párt plakátjait megsemmisítik. A vezetőség kijelenti, hogy a
Sztanykovszky állal kiadott rendelet
esak arra alkalmas, hogy a Magyar
Kommunista Pártot oly. szintjen tüntesse fel, mintha diktatúrára törekednék. A párt n rendőrhatóságoktól a
maga plakátjai számára nem kiván
egyéb védelmet, mint minden más
demokratikus párt és semmiesetre
nem kivánja, hogy agitációját a rendőrség »a helyszínen való agyonlövotésscl* védelmezze.
A vezetőség továbbá kijelenti, hogy
nem nzonositjn magát Sztanykovszky
Tibornak a «Délmagyarország« november 23-iki számában megjelent
Interjújával, mely szerint a nyilasok
elleni harc legalkalmasabb
módja
•egész Szegedet hatalmas drótkerítéssel körülvenni s csak azokat engedni ki ebből nz internáiótáborból,
akik kellőképpen igazolják magukat.*
A pártvezetőség visszautasítja azt a
gyanúsítást, mintha csak kivételkép
rolna található a városban olyan, aki
sem nyilas. Az Ilyen felelőtlen kijelentések alkalmasak
arra,
hogy
kompromittálják a szegedi hazafiak
harcát a nyilas banditák ctlch, melyaél a Kommunista Párt a szegedi
dolgozó nép cselekvő segilségére'száril
PártvezeJűség.

„ I fas szta farkas,
aki megette a bárányi!"
MoszkVa, november 23. A' moszkvai rádió »A fasiszta farkas, aki
megettp a bárányt* cimimlel foglalkozott Németország; bűneivel és bűnöseivel. Nemi nzért ölik meg a
farkast mert szép bundája van.
hanenn azért mert mlegettc a bárányt igy a hámét nép sem azért
fog bűnhődni mert német, hanem
azért, mert n hitlerista Németország szörnyű bűnöket követett el.
Nem iga!?, hogy az orosz hadsereg
ki fogja Irtani az egész néimet népet. mint azt Hitler propagandája állítja, Uc mindenkj, aki közvetve, vagy közvetlenül ölt, vagy rabolt, meg fogja azt bánni. Félhetnek a megérdlemelt könyörtelen
büntetéstől! Mindenhol verik és
fogják verni n fasiszta farkast!
Az a számtalan bűnös, aki az
emberiség elemi törvényeivel ellenkezően cselekedett, az ík .hitlerista tömeg, amely nemi állt elten
bandita vezetőinek' és hagyta öklét
cselekedni kedvük' szerint, azok a
nácfk könyörtelenül megsemmisíttetnek — ngrro azért, mert nemietek. Az orosz nép türelmetlenül
várja ezt a pillanatot, anélkül,
hogy át lenno itatva a fajgyűlölettől, mint a németek, akik Oroszországban megmutatták', liogy mlí
a gyűlölet. Ez az állítólag •felsőbbrendű* nép az egész világ gyűlöletéi magára vonta és az egész emberiség .összefogva fogja a hitlerista fenevadai eltiporni.
A népek1 barátságának idéológíáfa győzedelmeskedik a fasiszta faigyülölct felett!
Ebben a veák'éinvszeriüctt háborúban az orosz nép nemi alacsonyodolt fo a gyűlölet utálatos érzéséig, rsak' büntető hivatását fogja betölteni a néimet nép felett!

Finn csapatok a norvég
ha'árra érkeztek
Hélsfnkí, november 23. A finn
fővárosból jelentik, hogy a finn
csapatok a visszavonuló németek
nyomában az északi fok közelében
elérlek a norvéa határt.

Finnország a fegyverszüneti
szerződés után
Helsinkiből érkező jelentés ismerteti
Finnország jelenlegi
helyzetét. A finn fővárosban a
németek kivonulását követő néhány heti restaurálási munka
után ma m á r a rendes élet teljesen helyreállt. Az éttermekben
és kávéházakban megelégedett
és felszabadult tekintetű polgárokat lehet látni, míg a tánclokálokban a jókedvű fiatalság élvezi a visszatért békés napok
örömeit. A háború ugyan Finnországra nézve még nem ért véget, most még harcban áll az
ország tulajdonképpeni ellenségével, Németországgal. Ex a
hadviselés azonban m á r korántsem okoz annyi gondot és szomorúságot a finneknek, miint az
oroszok ellen vívott szerencsétlen hadjáratuk, mivel a németek
ellen most m á r nemcsak hogy
szívesen harcolnak, hanem; főleg, mert maguk mögött érzik
az orosz hadsereg és a szövetségesek hatalmas támogatását.
Amerre egyébként az idegen
csak j á r Finnországban, városokban, falvakban és országutakon, mindenütt ott láthatók
még a németek visszavonulásának vand'ál nyomai. Felrobbantott hidak, kifosztott raktárak
és szétrombolt fontos épületek
jelzik a menekülő nétóel sereg
visszavonulási ulját.

A nácik

Az oroszokkal kötött fegyverszüneti szerződés betartásán
finn hatóságok valóban kifogástalamil őrködnek. A fegyverszüneti szerződés általános megnyugvást váltott ki, a finn nép
körében és nagyban előmozdította a finn nép közeledését a
szomszédos nagy orosz nép felé.
Az oroszok iránt egyre növekvő
rokonszenvnek egyik legjelentősebb megnyilvánulása volt az
orosz—finn társaság megalaiuilása, amely azon a felismerésen alapult, hogy a finn nemzetnek a jövőben
hatalmas
szomszédja felé kell orientálódói és ennek érdekében mindent el 'kell követni a két nemzet
lelkének találkozása érdekében.
A polilikai élet most ismét
rendkívül élénk lelt. Az eddigi
politikai megnyilatkozások azt
mutatják', hogy Finnország
a
szociáldemokráciának egy erősen radikális változatát akarja
politikája uralkodó irányelvéül.
E tekintetben a pártok égymásklözütli vitája kevésbé éles, mint
toás felszabadilott országokban.
Azzal azonban minden polilikai
tényező és minden egyén tisztában van, hogy súlyos idők
kedvező tu'é é é ek alapvétő fe'tételo a fegyverszüneti szerződés szigorú betartása, aminek
itt mindenki igyekszik is lelkiismeretesen eleget tenni.

végső

London, november 23. A' Times
irja: A németek tisztában Vannak
Németország Veszteségével B nenr
áll ezzel összhangban Freisiernéptörv'éjiyszéki elnök rendéIklé&ése:
kegyetlenül járjanak' el mindenkivel szemben, aki nem kellő imlér-

erőlködése

MMméMr^k
A svéd rádió ismertefi a Morgcn:
Dagbladet cikkét. A háború végső
szakaszában a vesztő fél a céltalan
kegyetlenkedések
sorozatát
hajtja
végre. Európa népei nem felejtik el
a németek viselkedését a visszavonulás során.
A moszkvai nagy operettszínházban
most uj betanulásban sorozatos előadásban játsszák Kálmán Imre »Maricza grófnő* ciuiü operettjét.
Leningrádban, a Szovjetunió hősiesen megvédett, de sokat szenvedett második fővárosában a német
ostromzár m á r csak a mull keserű
emléke. Most itt pezsgő nagyvárosi
élet folyik. Most hozták teljesen rendbe a német ágyuk és repülők által
lerombolt nagy hangversenytermet és
az itt rendezett hangversenyen
at
Szovjetunió legkiválóbb művészei vettek részt.
Németországban mindenkit igyekeznek bevonni a hadsereg kötelékébe.
Ujabb rendetetek szerint a katonáié
havonla egyszer kapnak fizetést s
aki megrokkan, párlvczclői
állást
kaphat.
A rharliovl muzeumot, melyet .1
némelek teljesen lerombollak, most
helyreállították. A muzeum gazdag
anyagának nagyrészét annakidején sikerült az önfeláldozó személyzetnek
megmenteni a németek elől. Ezt most
visszaszállították Charkovba. Az épület szépítésén a Szovjetunió legkiválóbb festői és szobrászai vettek
részt.
Rómában a modern orosz
zene
hangversenyét rendezték meg azoíasaJ
főváros művészi közönségének nagy,
érdeklődése mellett.
Madridban a haladó érzelmű egyetemi ifjúság nagy tüntetést rendezőit
a Szovjetunió, Anglia és Amerika,
valamint ezek szövetségesei melleit.
Követelték a spanyol népfront helyreállítását és az ország aktívabb fe3!t-»
vételét a szövetségesek oldalán.

tékben vesz részt a háborús eröfeszitésekben; tekintet nélkül eddigi teljesítményeirtj; Freiser jobban tenné — fűzi hozzá a Times,
— ha saját, közvetlen környezetéiNémetországban a pénzforgn'om
ben nízne körül.
utolsó héten ismét 10 s z u z < 11 c.* k k ii I
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A német parancsra
feloszlatott
Független
Kisgazdapárt
újra megkezdte
működését
Lelkesedéssel
vesz részi a Magyar
Nemzeli
Függetlenségi
Front
munkájában
A Délmagyarország címlapján hírdeli megjelenésének elsőrendű hivatását: a Magyar Nemzeti Front szolgálatát. Hárman, a Délmagyarország
szerkesztőbizottságának tagjai az általuk képviselt három politikai párt
megbízásából indították el a pártok
utjál az együttműködés Vágányára,
abból a célból, liogy azzal a felfokozott erővel,
melyet az összefogás
eredményez, iparkodjanak a felszabadító orosz hadsereget minden módon támogatni és ezzel a német megszállás alatt nyögő magyarság szenvedéseit megrövidíteni. Ez képezi feladatuk első, remélhetőleg rövid ideig
tartó, rész.ét. A másik: a legszorosabb
együttműködés a romokban szenvedő
ország újjáépítésében. A Független
Kisgazda Párt, a Nemzeti Parasztpárt
és a Magyar Kommunista Párt, már
napok óta folytatnak tárgyalásokat,
hogy a legközelebbi alkalommal az
együttműködés f o r m á n b a n közösen
is megállapodásra flPsanak.

1944. november 25,

határozattal helyeslőleg vette tudomásul a pártelnöknek mind a Délmagyarország moginditásávaf, mind a
Magyar Nemzeti Függetlenségi Front
létesítésével kapcsolatos eljárását. A
párt szegedi szervezete a főváros felszabadulásáig, tehát addig, míg a part
országos elnöksége újra átveheti a
párt vezetését, hivatva érzi magát,
hogy a párt újjászervezését a felszabadult országrészben megtózdje és
az újjászervezésben a vidéki pártszervezcteléiek
segítségére
legyen.
.Felhívja 'a városok ősközségek kisgazdapárti szerveit, fi8gy a párt szegedi elnökségével az érintkezést minél hamarabb felvegye.
K u p László' dr, a Kisgazda Párt
polgári tagozatának szegedi vezetője
javaslatot telt a tisztikar és választmány kiegészítéséről, Wagner Gyula,
a párt alsótanyni körzetének elnöke
az egyes kapitányságokban megindult pártéletről tájékoztatta az értekezletet.
Az újszeged! szervezet kiegészítésére Beeker Vendel dr., az alsóvárosi
szervezet újjáalakítására KispélerLÖrinc lett előterjesztést.

emelkedett. •Tudjuk m á r a múlt háborúból, mit jelent, ha a pénznyomda
működni kezd.

Mint a brit rádió közli, RómcJ
prefektusa kitüntette a központi
viztelep 29 munkását- A munkások
megmentellék az erőtelepet, nimier
lyct a németek fel akarlak robban
1
tani.

A z ide glenes
jugoszláv Kormány
törvényhozása

Jugoszlávia népei cselekvő l>cl- és
küTjB51>ukával haladnak uj, demokratikus nemzeli államuk me'gteremtésfi'
leié. Miniszterelnökük, Szubatics, aki
a délszláv népek egységes akaratából
vállalta a kormányelnökséget, tudva*
IevŐcn horvát származású,Sztálin marsall meghívására Moszkvába érkezett.
A harcos Jugoszlávia miniszterelnökét Moszkvában méltóan
fogadták.
Megérkezését kővető napon — amint
Moszkvából jelentik — Kalinin államelnök fogadta kihallgatáson. Utána Sztálin marsall fogadta Molotov,
valamint a jugoszláv követ jelenlétében. A megbeszélések a legbaráiibb
hangon folynak.
A jugoszláv belső helyzet Is cgyro
tisztul. A Tito marsall felszabadító
hadserege mellett működő ideiglenes
jugoszláv kormány megkezdte
törvényhozási munkáját.
A Független Kisgazda Párt elnöki
London, november 23. Az ideigtanácsa csütörtökön tartotta erre volenes jugoszláv kormány törvényerenatkozó értekezletéi Rnlogli István dr
j ű rendeletet bocsájtott k i , mely szeelnöklctével. Az értekezlet egyhangú
rint az összes Jugoszláviában élő németek vagyonát, tekintet nélkül arra,
hogy jugoszláv
állampolgárok voltak-e, vagy sem, elkobozzák.
Egyidejűleg állami kezelésbe megy
Elwfizelésekct és hirdelésekel felvesz át a deportáltak vagyona is, azoknaír
a kiadóhivatal. lUv.aia'As órák !)—3-!í hazaiértéig.

A „Délmagyarország"
kiadóhivatala
Kárász-utca í 3. sz„ volt
Magyar-Olasz
Bank
helyiségéhen

1944. november 25.
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Harcos demokráciát
Mióta felvetettük, hogy a nyilasok
Hazaáruló bandája ellen kérlelhetetlen harcol kell Indítani, egyre-másra
merülnek fel az aggodalmak. Hogyan
élelmezzük a mnnkaszázadba beosztott nyilasokat? Mi lesz a családjukkal? Célszerü-e internálni őket? Fizessünk-e munkabért nekik?
Ezek az aggodalmaskodók lehet,
hogy Igen lelkiismeretes
emberek,
fcsak az a baj, hogy a fáktól nem
látják az erdőt. Azt felejtik el, hogy
» nyilasok elleni darc elsősorban
nem szervezeti, nem városigazgatási,
nem pénzügyi probléma, hanem politikai kérdés, a nemzeti önvédelem
és a demokratikus újjászületés kérdése.
Ugyan mit csinálnának velünk a
nyilas banditák, ha Szegeden ők lennének a mi, és mi az ő helyzetükben?
Gyilkolnának bennünket mindenféle
szervezeti, városigazgatási, pénzügyi
és emberbaráti aggodalmaskodás nélkül. ő k nem azon törnék a fejüket,
hogy a mnnkaszázadba beosztott demokratákat és hazafiakat esténként
hazaengedjék-e a családjaikhoz, vagy
gyűjtőtáborba zárják őket.
Vannak olyanok is, akiknek »}ogi«
aggodalmaik vannak a nyilasok elleni harccal kapcsolatban. Nem szabad bolygatni a fennálló jogrendet,
mindennek a régi törvények alapján
keit történnie! Semmit sem szabad
Csinálni, ami tételes
törvényeknek
Ukár egyetlen betűjével is ellenkezik t
Ha ezeknek az aggodalmaskodóknak az érveit szószerin t vennénk,
okkor odajutnánk, hogy a nyilasok
és cimboráik fognák el a nazafiakat
és demokratákat, nem pedig a hatattak és demokraták a nyilas banditákat. Idézzük ezekkel a jogi aggodalmaskodókkal
szemben
Kossuth
Lajost, aki 18IS szeptemberében azt
mondotta, hogy a haza megmentésének eszközeit nem a Corpus Jurisból,
hanem a hazát fenyegető veszélyből
keit meríteni? Idézzük a római demokrácia elvét, amely szerint a leglőbb törvény a közjó?
Nem idézzük.
Amikor az orosz hadsereg magyar
lerületre lépett, akkor az orosz hadseregparancsnokság ünnepélyesen kielentcltc, hogy nem " a magyar álamrend, a magyar jogrend megváltoztatása a célja. Ezt a kijelentést
mindéit magyar, megkönnyebbüléssel
, és megnyugvással vette tudomásul.
De abból, hogy az oroszok
nem
akarnak változtatni a magyar törvényes renden, azt a következtetést levonni, hogy most m á r nekünk magyaroknak sem szabad változtatnunk
az eddig érvényben volt törvények
egyetlen betűjén sem, furcsa és önkényes következtetés. Ma természetesen nincs itt az ideje annak, hogy
n régi, reakciós tőrvényeket azonnal
felcseréljük uj, demokratikus törvényekkel. Hisz egyelőre nincs kormányunk, nincs törvényhozásunk. De ki
vitathatná cl a magyar népnek, az
Uj, demokratikus önkormányzati szerveknek azt a jogát, hogy a haza
megmentésére szükséges
intézkedéleket neesak a régi törvényekből, hanem a fennálló rendkívüli helyzethői, a hazát fenyegető veszélyből
merítsék? Ki vitatná el- azt a jogunkat, ftogv ezen a kereten beliü, ha
a közjó követeli, éltérjünk a régi
törvényektől?
Állítjuk azonban, hogy a nyilas
banditák elleni harcot a régi törvények alapján is lenet teljes eréllyel
folytatni, csak akarni kell. A nyilas pártokat a régi kormány tiltotta
be. Az internálási eljárást a régi
rendszer alkalmazta.
A
különbség
fcsak az, hogy most nem a hazaárulók
fogják alkalmazni a hazafiak ellen,
hanem a hazafiak a hazaárulók ellen.
Ami pedig azt illeti, hogy nincs
paragrafus, aminek az alapján biró»ág elitélhetné a nyilasokat, kérdjük
nincs a magyar büntetőtörvénykönyvben rendelkezés a hazaárulásra, kémkedésre, ar. ellenséggel való összeíjátszásrn és kíVre alkalmazhatók ezek

Í

a rendelkezések, ha nem ft hazaáruló, kémkedő, az ellenséggel összejátszó nyilasokra és cimboráikra?
Aki jogi, városigazgatási, pénzügyi

aggodalmaskodással hátráltatja a nemzet ádáz ellenségei elleni kérlelhetetlen harcot, áz akarva-akaratlan fedezi a banditákat! A jószándék nem
számit. A pokolba vezető ut is tudvalévően jószándékokkal van kikövezve.
Meg kell érteni: a nyilasok ártalmatlanná tétele politikai kérdés, az
országnak a ncmef uralom alól felszabadított részén ez ma a központi
kérdés és minden egyéb kérdés —
a közrendtől a forgalom megindításáig azon múlik, hogy czl a kérdést,
a nyilasok ártalmatlanná télelét, megoldjuk-e?
A különböző gazdasági, igazgatási,
pénzügyi nehézségeket a városi tanácsok, az önkormányzati testületek, a
hatóságok tisztán önerejükből leküzdeni nem tudják. Ha a néptömegeket
nem sikerül mozgósítani, ha az ezer
bajjal küzködő hatóságok számára
nem tudunk népi hátvédet teremteni,
ha nem tudjuk elérni azt, hogy a
néptömegek teljes erővet, lelkesedéssel és áldozatvállalással segítsék a
hatóságokat, egyszóval, ha nein tudjuk elérni, hogy a nép a közügyeket
a maga ügyének tekintse és nekilásson, hogy segitsen önmagán, akkor a hatóságok minden küzködése
hiábavaló lesz, nem fognak megbirkózni se a pénzügyi, se a forgalmi,
se a gazdasági nehézségekkel. De ahhoz, hogy a népet talpraállitsuk és
bevonjuk a bajok megoldásába, az
kell, hogy megmutassuk, megmagyarázzuk a ránkzudult mindennapi nehézségek és a nagy nemzett
katasztrófa közötti összefüggéseket. A
németbérenc bitangok a bűnösek abban, nogy nincs varat, hogy nincs
pénz, hogy a föld egyrésze parlagon
hever, hogy az ország szethullóban
van, hogy Szegednek nincs kenyere.
A hitlerista kutyák felelősek azért,,
hogy az ország október 15-ikén nem
jutott fegyverszünclnez, hogy az oroszok még rfia is kénytelenek ugy kezelni Magyarországot, mint ellenséges
országot. A nyilas-haramiák a felelősek nemcsak azért, hogy a német
háború még mindig pusztítja
Magyarországot, hanem azért is, hogy
Szegednek nincs szene, hogy a lisztet,
zsirt, hust, amiben Szeged népe hiányt szenved, Makóról, 'Hódmezővásárhelyről, Orosházáról, amely bővében van, nem lehet ideszállitani. Lakoljanak a büjgösök, akik a nemzeti
szerencsétlensegért és alföldi városaink nyomoruságáérf egyként felelősek! Ha a bűnösöknek hajaszála
sem görbül meg, akkor a népet nem
lehet rávenni arra, hogy segitseh megoldani a nehézségeket. A nép akkor
fog segiteni magán és az országon,
ha látja, hogy a bűnösök lakolnak!
A nyilasok elleni narc célja: felrázni,
mozgósítani a néptömegeket, bevonni
megoldásába. A nyilasok elleni kérlelhetetlen harfc tehát nemcsak az
őket a helyi és az országos bajok
országmentés előfeltétele, hanem mindennapi,
gyakorlati
nehézségeink
megoldásának is előfeltétele. A nyilasok elleni kérlelhetetlen harc nélkül
nem tudunk egységes, nemzett közvéleményt teremteni. Enélkül pedig
nincs demokratikus újjászületés.
A demokratikus újjászületést meg
lehet és meg kell azonnal kezdeni,
nem kell és nein lehet várni addig,
amíg lesz u j kormányunk, uj tőrvényhozásunk. A kérdés csak
az,
milyen legyen u a demokrácia, a
melynek jegyében az összeomlott országnak ujjá kell születnie? Gyenge,
vérszegény demokráciát
akarunk-e,
mely engedi magát letaglózni, vagy
harcos, népi demokráciát-e, mely könyörtelenül leszámol a nemzet ellenségeivel?
Demokráciát
akarunk-e
mindenki szántára, tehát a demokrácia esküdt ellenségei számára is, vagy
demokráciát a demokraták, a hazafiak, a tisztességes magyarok számáJ\T? Olyan demokráciát
akarunk-e,

mely egyet' ' i.u vényekre, rendőrségre, bi"t' s;. „ra támaszkodik, vagy
olyant,Fi • y a tömegek segítségére,
a nép r. js karjára támaszkodik? Mentevél k gyemé a demokrácia a hazaárulók
zámára, vagy pallos, mely
lesújt a fasisztákra? Mi azt akarjuk,
hogy pultos legyen, ne menlevél. Harcos demokráciát akarunk!
Tudjuk, hogy vannak nálunk demokraták, akik a demokráciát nem
ilyennek akarják. Demokrácián valami
elvont, általános jogegyenlőséget értenek, nem pedig egy olyan állami
rendet, mely a népet szolgálja és üldözi a nép ellenségeit. Az ő számukra a demokrácia tőrvényekből,
hatóságokból, állami intézményekből
áll és nem a saját érdekein és az
ország érdekein éberen őrködő, az
ország belső ellenségeire
lesújtani
tudó népből. Nyilván ilyen fogatlnvértelen, hústalan demokráciát n i írnak ázok is, akik a nyilasok C i mi
harc közben jogi, pénzügyi és egyéb
aggodalmakat hangoztatnak.
De ne felejtsük cl, hogy mai nemzeti
szerencsétlenségünknek
nem
utolsó sorban az az oka, hogv a magyar demokraták, sajnos, l dnyornórészt ilyen fogatlan, vértelen, hústalan demokrácia hivei voltak, akik az
áldást felülről várták, nem alulról,
nem a népre építettek, hanem a
kormányhatalomra, Horthyra, Kállavra, Lakatosra bizták a nyilasok ártalmatlanná tételét, éppugv, mint a
Hitlerrel való szakítást. Es miközben
felülről várták a sült galambot, bekövetkezett március lö-ike és október 15-ike.

Szegedi h rek
— A Szegedi Zsidó Hitközség felkéri
tagjait, hogy f- hó 26-án (vasárnap)
délután 2 órakor a hitközségi székházban feltétlenül jelenjenek meg.
Tárgy: A hitközségi ügyvitel megbeszélése és egyes megüresedett hitközségi tisztségek megbizás utján történő
behelvettcsítése.

Színházi

műsor

Ma premier a Városi Színházban!
Komoly előkészületek után ma mutatja be először a szinbáz »Tisztelet
a bevételnek* elmü jazzrevüjét. Mindent, ami vidám, táncot, éneket, jazzt,
ötletet, beleadott Kátdor, a revü kitűnő rendezője. A teljes gárda felsorakozott. Káldor, Sugár, Rácz, Gaáf,
Szikszay Viki, Pctrovits Erzsi, Bucsezán Ilonka, Csermely és sokan mások, mind-mind tudásuk javát adják.
A sok igyekezet, a sok uj ötlet célja
ugyanaz: nevessünk:
A második részben a magyar bohózatirodalom ellenállhatatlan gyöngyét, »öíelsége szobáját*
játsszák;
Kátdor, Sándor Ita és Rácz Imre.
Előreláthatóan komoly támadás készül a rekeszizmok ellen. Nevessünk!
Van-e Szegeden olyan, aki Tihanyi
mester nevét ne ismerné? A megfejthetetlen trükkök titokzatos mestere, a mágikus tudományok misztikus
papja, aki a legkomolyabb produkcióból is tréfát csinál! Mindenki várja
rég esedékes 'felléptét. Nevessünk!

Ha magyar újjászületést akarunk,
tanulnunk kell a magyar demokraták
műsora
március 19-iki és október 15-iki ku- Mozik
darcából Is. A Iiáboru három és fél
Korzó Mozi- 3 órai kezdettel Beéve alatt az volt a baj, hogy a nyilas
hajtani tilos. Szereplők: Lalabár, Itthazaárulók elleni harcban a magyar
licsi, Simor Erzsi. Kiss Manyi Yaszarv
demokraták lényegében fcsak assziszPiri és a két Pethe.s. Vasárnap két
tállak, de önállóan nem cselekedtek.
A nemzet issza meg most ennek a előadás; d. e. 11-kor és d. n. 3-kor.
Belvárosi Mozi: Szerdától péntekig:
léyét.
Afrikai vőlegény. Szereplők: Vaszary
Itt az ideje, hogy ebből is levonjuk á tanulságokat,.Nemcsak Magvar- Piri, Hidvéghy, Pataki, Lalabár, Miországnak, hanem a magyar demo- soga. Előadások: S-lól 5-ig. Pénzt
kratáknak is ujjá kell szü!etáiök!Ncm előadás előtt félórával nyit.
asszisztáló, 'hanem cselekvő demokratákra van szüksége a nemzelnek! A
magyar dcmokiaeia vagy harcos demokrácia lesz, vagy nem lesz! A
nyilasok elleni harc — többek között
— azért is kell, hogy a magyar demokraták ujjá nevelődjenek és végre
megtanulják, mi a harcos, népi demokrácia!
Révai József.

Brit csapatok elfoglalták
Castíglfone városát

Széchenyi Mozi. 3 órai kezdettel
Szeptember végén. Szereplők: Szörényi Éva, Horváth László, Dolly Ferenc, Mihályi Ernő, Maklári Zoltán.

II londoni egyelem
Nirlov
MoszkVn. n o v e m b e r 23. Londonból jelenük', hogy a nogy orosz
m e s e k ö l t ő , K r i l o v h a l á l á n a k ' századik1 é v f o r d u l ó j a a l k a l m á b ó l előadást tartottak 1 , A z előadást a lond o n i egyetemien n i ü k ö d ő szláv tanszék' rendezte. A mlegielentck körében igen n a g y érdeklődést kel-

London, november 23. Az olaszországi harctérről
jelentik': a 8ik' hadseregben
harcoló lengyel tett az előadás ama része, amely
1
csapatok ConWerselle előtt nagy arról szólt, h o g y m i l y e n h a t á s a
támadást intéztek a német óllások van Krilov müveinek Angliában.
ellen. A hadsereg prfcvon,alánaki
középső szakaszán bírilt cCiapatok'
elfoglalták Castiglione városát. A A Szovjet tudományos
másik szárnyon a szőve) séges
seakadémia 1945
regek Faeiiza feléi nyomlóinak1 előre és 6 kim'.-re megkozlel i tették a
évi munkaterve
várost.
Moszkva, november 23. A" Szovtudományos akadémiájáH távolkeleti háború jetuniónak természettani és malenvatikai
osztálya most (ülésezett MopjkVáhírei
bán. Áz osztály vezetője az ülésen
London, november 23. A' tSvoI- ismertette, hogy a mlatetaatikai,.
keleli harctérről jelentik', hogy brit fizikai és csillagászati osztály micsapatok' Bamo városa előtt meg- lyen tudományos munkára készül
rohamozták a japánok' erősen ki- az 1945. éivben. A számelmélet átépített hegyi állásait és az ellensé- dolgozására készül a matematikai
get onnan kiűzték. "A japánoknak osztály, a fiziklai osztály a kozmiaz az ujabb kísérlete, hogy ujabb kus sugarak tanulmányozását és
csapa ter ősi léseket tegyenek partra az atomrombolás kísérleteit folyt
Lete szigetén, a szövetséges repü- tatja. A tudományos akadémia terlők beavatkozása Folytán meghiú- mészettani és/ matematikai osztásult. A Khiusu japán anyaország- lyának nmnk'átervéiben jelentős hebeli sziget ellen intézett támadás- lyet tölt be az 1945 julius 9-én beban az amerikai szuper erődlök 20 következő teljes
napfogyatkozás
japán gépet lőttek' te és huszontanulmányozása.
A
napfogyatkokettőt súlyosan megrongáltak1, az zás megfigyelésére a Szovjetunió
amerikaiak veszteségje csupán két 18 tudományos intézete kaDCsalógép volt.
§SB be.
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Meghíusult
a magyar fasiszta párl
megalakulása
Moszkva, november 23. A TASS
iroda genli értesülése szerint a különböző magyar fasiszta csoportok
vezetőinek november lG-ra tervezett
értekezletét nem tartották meg. A
konferenciát az eredeti tervek szerint Budapesten kellelt volna megtartani, de mire elérkezett a kitűzött
idő, a vezérek és főBolomposaik elmenekültek a fővárosból. Erre elhatározták. bogy az értekezletet Sopronban fogják megtartani. Szálasiéknak az volt a tervük, hogy a konferencián ünnepélyes
nyilatkozatot
tesznek az egységes magyar fasiszta
párt megalakulásáról. Mivpl a többség nem jelent meg a kitűzött időben, nem tartollák meg az értekezletet. I m r é d y jóideje elmenekült
Budapestről, de jelenlegi tartózkodási helye nem ismeretes. B a k y,
R á c z és K e m é n y szintén elmenekültek a magyar fővárosból, de
még nem érkeztek meg Sopronba.

Szálasiék

1944. november 2*.
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csomagolnak

Moszkva, november 22. A moszkvai rádió közli, hogy Magyarország mostani bitorlói becsomagolt
bőrönddel készen állnak a főváros
elhagyására.

Szakszervezeti

frrek

Felhívjuk az összes szegedi és környéki mérnököket, vegyészeket
és
technikusokat, hogy f. h ó 29-én, vasárnap d. c. 9 órakor a volt Orvosi
Kamara helyiségeben (Horthy M.-u.
9. szám) a szakszervezetük megalakítása céljából kivétel nélkül saját
érdekükben jelenjenek meg. Szervező
bizottság
Felhívás! A szervezetlen asztalos,
—•-kárpitos, kefekötő, kádár, kocsigyártó,
szilás, kefegyári, színházi, gépen dolgozó fürészgyári munkásokat felhivja
a szakszervezet belépésre. Belépni lehet vasárnap d. e. 9—12-ig. Hétvezór-utca 9. Munkásotthon. Hétköznapokon a szakszervezeti titkárságon,
Horthy M. -ii. 8., I., az irodai órák
alatt 8—1 G-ig. A vezetőség.
Meghívó. A Szegedi Füszcrkcreskedők .Egyesülete f. hó 2G-án, vasárnap délután 2 órakor a Szakszervezeti Székházban, Horthy M.-u. 8.,
I. (Lloyd-palota) rendkívüli közgyűlést tart. Napirend: Elnöki beszámoló. 2. A Szabad Szakszervezetekhez való csatlakozás kimondása. 3.
Áruelosztás. 4. Indítványok, kérdések
A Vasutasok Szabad
Szervezete
felszólilja
a
MAV
nyugdijasokat,
nyugbéreseket és kegydijasokat, hogy*
25-én, szombaton d. u. fél 2 órakor
n Szeged állomáson a dalárda helyiségéijen tartandó gyűlésen jelenjenek meg. Vezetőség.
Felhívás! A bőripari munkások szahadszervezete felszólítja a liőriparban dolgozó cipész, felsőrészkészilő,
böröndös, bőrdíszműves,
szíjgyártó,
nyerges, csizmadia, papucsos, tímár,
bőrgyár! munkásokat, hogy szervezetükbe való belépés céljából a Munkásotthonban (Héívczér-u. 9.1 jelenjenek meg. Tagfelvétel és befizelés
minden d. u. 2—4-ig. vasárnap d e.
0- 12-ig.
I!<i>i;:u:l munkások je'entk"zzenek
fölvételre szabadszervezel üknél. Hétköznap d. e.: Vágóhíd, vasárnap d. e.
10-ig Szakszervezeti Székház, Horthy
M.-u. 8 . I.
Népg> ü'és Szentmihálytcteken. Vasárnap d. u. 2 órakor a Szakszervezéli Bizottság népgyűlést tart. Jelenjünk meg tömegesen!
( hízok, ügynökök szervezel ük megalakítása végett haladéktalanul jelentkezzenek a titkárságnál.
Az építőmunkások vasárnapra tervezett taggyűlése elmarad. Belépés
éti befizetés minden d. H. 2—4-ig ás
vasárnap 9—12 k ö z ö l i
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Hz orosz csapatok Csepelen
London, november 24. Orosz csa-1 re átkeltek a Dunán és elfoglalták
patok Budapesttől közvetlenül dlél- Csepel szigetéit.

Strassburg felszabadult
Páris, navember 23. Feltartóztathatatlan előrenyomulásuk!
folyamán L e c l e r q tábornok
csapatai reggel 10 órakor betörtek
Strassburg
városá-

ba, ahol utcai harcokat vívnak
az elkeseredett ellenállást kifejtő német csapatokkal. Délután
Stassburg a franciák kezén volt.

Orosz haditudósító
a magyarországi

jelentése
harcokról

Moszkva, november 23. Egy ós hadizsákmányra tettek szert,
kiküldött szoviet tudósító no- i A szovjet hadsereg csapatai a
vember 22-én Magyarországgal I magyarországi hadszíntér Kii
kapcsolatosan kijelentette, hogy I l ö n m z ö részein ezenkívül még
a szovjet csapatok Eger nyugati J 1050 német és magyar foglyot
irányában a várostól hat kilo- " ejtettek.
ternyire voltak. A szovjet csapatok elpusztítottak 400 ellenséDe Gaulle szerint
ges tisztet és katonát, felgyújtottak és megrongáltak kilenc néFranciaország határa
met harckocsit.
Mint a hadifoglyok elmondják, a 9. magyar határvadász
hadosztály a legutóbbi harcok
folyamán elvesztette állományának több mint 60 százalékát.
Szovjet csapatok Gyöngyös körzetében elfoglalták az ellenség
néhány védelmi támaszpontját
Szeged Város Áruátvevő és Beszerző
Hivatalától.
Tárgy: Korpaforgalom
zása.

szabályo-

Hirdetmény

csak a Rajna lehet

um1, Luxemburg, sőt Anglia számára is. Ezt a mostani háború
német rajtaütései mindennél Jobban igazolták'.
De Gaulle ezután a íávolkleleti
helyzetről nyilatkozott és kijelentette, hogy Franciaország a közeljövőben nagyobb szerepet Kíván játszani a Japán ellen vívandó
háborúban. Franciaországnak jelentős gyarmatai vannak ugyanis
ezidőszerint Kelet-Ázsiában Japán
megszállás alatt és ezek visszavételében a francia hadsereg jelentős
részt akar venni.
Minden népnek1 Joga van a szabadsághoz, de ahhoz nincs egy
nemzetnek' sem joga, hogy másokat megtámadjon. Franciaország
a maga részéről minden erejével
hozzá pk'ar járulni a világiiéke biztosításához és hajlandó részlvcnni
abban a nemzeti szervezetben, a
melyet a béke biztosítására létesítenek. Ezt a nemzetközi szervezetet a győztes hatalmak állítják'
majd fel. Az üt tárgyalásra korülő
német probléma Franciaország szímára döntő lesz. Olaszországgal is
rendezni kívánja jövőbeni helyzetéit, különösen az afrikai területek
kérdésében. Ezenkívül nem zárkózik el Franciaország olyan nemtzetközi szervezetben vató együttműködéstől sem, amely a távolkeleti kérdések rendezését larlja
szem előtt. Franciaország jelenleg
történelmének' olyan
eseménye
előtt áll, amely bőséges kárpótlási
nyújt majd az elszenvedett szenvedésekért.

London, november 24. D e G.a u l 1 e a Nemzeti Tanácsadó Bizottság Külügyi vitája sorái} kijelentette, hogy a jövőbeni politikai ren- Szerkesztői
üzenetek
dezésnél figyelembe kell
venni
Érdeklődő, Újszeged: Hitler családi
mindenesetre azt, hogy csak' a Rajna a legbiztosabb határ nemcsu- neve Schiklgrubcr, mostani nevét
pán Franciaország* hanem1 Belgi- nagybátyjától vette át.
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ItUkklemez mérsékelt áron kapható
Salak ingyen elhordható a KenSlernberg fatelepen, Mérey- és Töderfonógyárból. Londoni-körut.
rök-utca sarok.
A korpa forgalombahozatalával kapÉkszerkészilés, aranybeváltás, karicsolatban értesítem Szeged város kö- kagyűrű készítés. Bárdóczky Tivadar,
Elsőrendű takarmány cukorcékla
zönségét, hogy a jószágállomán^yal Tisza Lajos-kőrut 55.
eladó. IIolló-u. 7.
rendelkezők takarmányozás céljából
Akiknek hozzátartozói NagykikinEladni és vásárolni házat, háztelkorpát az alábbiak szerint vásárolket, gyümölcsöst Ienet Mézerné in- dán szerb fogságba esfek, je,leckézhatnak:
1. A gazdaköuyvvcl rendelkezők gatlaniroda által, Horthv M.-u. 2. sz. zenek özv. PÍeskó Fercncnénél, I.enaz abban feltüntetett minden szarvas- Nyitva d. e. fél 9—12. d. u. 3-4-ig. gyel-u. 16.
marha után 20 kg., minden anyaEgy fehér mély gyermekkocsi elVeszek bélyegei- Bályegkereskedés,
koca után 20 kg. és minden süldő,
adó. Rom-utca 5
Iskola-u.
29.
Fogadalmi
templommal
vagy kecske után 10 kg. korpát.
szemben.
Klauzál gimnázium első osztályá2. A gazdakönyvvel el nem látott
nak összes tankönyveit használt állaSfitősegéd felvétetik azonnalra. Vel- potban sürgősen megvásárolnám. —
várost lakosság sertésjárlatlevelenkint
kovics Demeter sütőmester. Honvéd- Ajánlatokat, valamint az összes tan10 kg. korpát.
A korpa ára 28 pengő mázsánkint tér 7/b
könyveket kérem sürgősen a »Délmazsák nélkül.
Gép- és gyorsirónő irodai gyakor- gyarország* kiadóhivatalába, KárászA kiszolgáltatott korpa mennyisé- lattal állást keres. Szt.-háromság-u. utca 1—3. sz. leadni, ahol a vélctárat azonnal kifizetik.
gét az azt eszközlő kereskedő köte- 15., magasföldszint 2
les a gazdakönyvbe, illetve a járlatEladók: szekrények, ágyak, ágyLóárverés- Szeged város köztiszlevélre rávezetni, olyképpen, hogy a
belét, dívány, toaleltükör és vöröstasági
telepén
2
drb
7
hónapos
csikó
bejegyzésnek tartalmaznia kell a korréz fürdőszobakályha. U.-otl idősebb
pát kiszolgáltató megbízott kereskedő (1 mén és 1 kanca) 1944.. év novem- házaspár vagy magányos férfi felvéber
h
ó
25.
napján
d.
e.
11
órakor
cégét, a kiszolgáltatás keltét és a
tclik. Széchenyi-tér 8. Tamásiné.
kiszolgáltatott korpa mennyiségét kg.- nyilvános árverésen eladalik. Üzemvezetőség.
20 P jutalom annak, aki a mulf
ban.
Értesítem a város közönségét, hogy
Jó bizonyítvánnyal rendelkező, nős, hóten láncostól elveszett sötét buna korpa forgalombahozatalával a kö- gyermektelen, középkorú kocsis l-re dás kutyámat visszahozza. Pál-u. 10.
vetkező kereskedőket bizfam meg:
felvétetik. Érd. Buday
temetkezés,
Hó- és sárcipőjavitást vállalok. —
Szakszerű munka, szolid árak. Nagy
1. Beregi Lajos, Szeged, Deák Fe- Széchenyi-tér 6. szám.
renc-utca 20. szám.
Lakatossegédei, tanoncot és gya- Ferenc gumijaviló. Tisza L.-krt. 73.
2. Csáki Ferenc, Szeged, Petőfi kornokot felveszek. Kovács Lajos laKényé:Jegveket ta'á'lunknovember!
Sándor-sugárut 81/a. szám.
katosmester, Szt. Ferenc-n. 13.
15. táján, melyeket az igazolt tu3. özv. Csáki Jánosné, Szeged, PeSomog.vitelep II. u. 18. sz. 4 szo- lajdonosa átveheti Városháza, I. cm.,
tőfi Sándor-sugárut 77. szám.
4. Özv. Dobóczki Józsefné, Szcnt- bás magánház azonnal kiadó. Érd. IP!, Kalmárnál.
lehel a közgyámi hivatalban. Bérház
Fekete sötétítő pnpirfnggönvt renmihálylelek 83. szám.
deljen Csonkánál- Fekete papír kap5. Sebők Mátyás, Mórahalom 746. t cinelet.
ható. Dugonics-tér 4; papirfeldolgozó.
Ilázkőrüli munkálatokban jártas, jó
Egyben felhívom a korpa eladásával foglalkozni óhajló városi és információkkal rendelkező házmestert
tanyai nagykereskedőket, hogy kor- keresek belvárosi házhoz. Slernbcrg
Felelős szerkesztő: Erdei Ferenc drpakereskedői kijelölésük tárgyában a fatelep, Mérey-u. 14.
Felelős kiadó: Koncz László.
fenti hivatalnál haladéktalanul jeGázgyárban kútránv kapható. Kis
lentkezzenek.
Kiadja-.
tételben 55.— P HM)' kg. 200 kg-on
Szeged, 1914 november 22.
Hírlapkiadó
KII.
felül az ára 40.— P 100 kg. Az elSzerkesztőség
Jókai-nlra
4.
szállításhoz
edényt
ki-ki
hozzon
maSzeged Váras Aruálvevő
gával
Kiadóhivatal: Kirász-atra 1—S» v
és Reszervő Hivatala.

