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Takarítsunk!
Talán éppen ezekben a percekben ülésezik az ideiglenes
nemzetgyűlés valahol SzabadMagyarországon és alakítja meg
a felszabadult ország első kormányát. A felszabadult magyarság kibontott zászlóján a demokrácia a jelszó. Ez tölti meg
hittel, erővel, tartalommal és
szent, nemzeti célokkal a feleszmélt magyarság lelkét
Óriási feladatok várnak az
ideiglenes nemzetgyűlésre és az
ideiglenes kormányra. Nemcsak
a szörnyű romokat kell eltakarítani, azokat a romokat, amelyekkel a fasizmus és hazai
bérencei borították el anyagi
és szellemi értelemben egyaránt
ezt az elárult országot, de a
romok helyén meg kell kezdeni
az igazi • demokrácia sziklafundamentumára
támaszkodó
uj Magyarország felépítésének
herkulesi munkáját is. Ez a tudat eltölt ma mindenkit, aki
tisztánlátó szemmel nézi a dolgok alakulását és becsületes
szándékkal igyekszik résztvenni
az országépitő munkában. Kell
azonban, hogy ez a tudat ráébresszen benünnket azokra a
kötelességekre is, amelyek helyi
viszonylatban hárulnak ránk.
Ránk, szegediekre is.
Mert azzal tisztában kell lennünk, hogy nem lehet demokratikus az az ország, amelynek
testében tovább végezhetik roncsoló munkájukat az antidemokratikus fertőző gócok. Már
pedig ilyenek a letűnt rezsim
jóvoltából akadnak bőségesen.
Nem is kell messzire mennünk, csak arra gondoljunk,
hogy milyen rendszer szerint
teremtette meg — persze saját
képére - a fasiszta hatalom a
maga közgazdasági szervezetét.
A rezsimnek nem volt szüksége
tömegekre, hatalmát a tömegek
helyett a lepénzelt, lekötelezett
vazallusokra alapította. Monopóliumokat, privilégiumokat juttatott tehát egyes kiválasztottaknak. Gondoljunk csak arra. hogy
Szeged népének milyen hatalmas hányada üzle a paorikatermelés, feldolgozás, kikészítés
mesterségét
Mindenki megtalálta wgy ahogy a számítását és
rlérle munkájának eredményét
egészen addig a napig, miug a
rezsim nem telte monopóliummá
u paprikaátvételt és ezzel a monopóliummal azután két-három
kiválasztottját nem ajándékozta
meg. Ettől kezdve a paprikával
való foglalkozás anyagi hasznának túlnyomó nagy részét cgvkét ilyeu „megbízható*, „kipróbált" nr vágta zsebre és lctffel-
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A fagyos időjárás fokozta
az oroszok előretörését a magyar
fronton
Az SS budapesti rénitetteiröl beszélnek a menekültek

Athénben ismét feliángoltak a harcok
letek élénkítésére. A legújabb
jelentések szerint a megfagyott
utak által nyújtott kedvező lehetőséget máris kihasználják az
oroszok, félelmes csatagépeiket,
tankjaikat egyre nagyobb arányban vetik harcba és segítségükkel egyre-másra gázolják le a
a német védelmi állásokat Kassát és Rimaszombatot
három
oldalról is erősen támadják és
bekerítették
Losonc
városát.
Iveletporoszorszagban a kedvezőtlen időjárás miatt csak felderítő csatározások folytak. Az
oroszok a német gyalogság vállalkozásait meghiúsították és a
földeritő kötelékeket szétszórták.
Eredményesen harcolnak Tito
csapatai is Jugoszláviában. Egymásután foglalják el a németek
megerősített állásait és verik ki
a nácikat a szerb városokból.
Belgrád
és
Sarajevo között
Zvornikot foglalták el tegnap
és betörtek Banjalukába.
m
A „Háború és Munkásosztály"
legutolsó száma vezércikkében
a szovjet-francia szövetségi és
kölcsönös segélynyújtási szerződéssel foglalkozik. „A szerződés a világ demokráciájának
nagy lépése azon az uton, amely
a nemzetközi kapcsolatok végzetes hibáinak kikapcsolásához
kell. hogy elvezessen." A folyóirat hangsúlyozza, hogy a szerződésben szabályozott együtt-

működés megfelel a két ország
történelmi, politikai hagyomá
nyainak. A két nép már régen
rájött a szövetség szükségességére. A szovjet-francia szerződés értékes és komoly kiegészítése a Szovjetunió és szövetségesei között fennálló kapcsolatoknak és véglegesen meghiusitje
azokat a kísérleteket, amelyek
arra irányulnak, hogy elválás»,
szák Nyugateurópát Oroszországtól.
A folyóirat más cikkében ai
19H3-ban megtartandó szakszervezeti konferenciával foglalkozik. Olyan szervezet kialakulásátvárja, mely az egész világ szervezett munkássága nevében beszélhet majd és amelynek munkája eredményességében minden régebbi szakszervezeti m o t
galom teljesítményét felülmúlja.
A két nyelven megjelenő előkelő szovjet folyóirat foglalkozik a nemzetkőzi
biztonsági
szervezet kérdésével is. Értékeli
a világsajtóban az utóbb megjelent javaslatokai. Ezeket figyelembe kivánja venni és különösen azokat emeli ki, amplyek regionális intézkedéseket ét
fontos munkarendet javasolnak.
Az angol alsóház péntek délutáni ülésén ismét a göröf
kérdés került napirendre. Churchilinek és Edennek is ujabb
támadásokra kellett válaszolniok. A görög helyzetbe való
beavatkozással, mondotta Chur*
chili, nehéz terhet vett vállaira ai

jebb csak morzsákat juttatott élvező kiválasztottak, azt akarja,
azoknak, akik egész éven át min- hogy ezeknek a privilégiumokden energiájukat a paprikába nak egyetlen haszonélvezője lehessen csak: a nép.
dolgozták bele.
Meg kell kezdeni tehát itt,
Ugyanez történt mással is,
más téren is. A gyógynövények- Szegeden is, az antidemokratikel, a gabonával, a dohánnyal, kus intézmények sürgős eltakaa tenyészállatokkal, a tejjel. rítását, vissza kell adni az clMindenütt megjelent a szőrös konfiskált javakat és erőforrá„ceykéz" és begörbített ujjakkal sokat azoknak, akiktől minden
fölözte le a verejtékes emberi emberi morált megcsúfolva elrabolták: a kisembereknek.
munka anyagi eredményeit.
Es még valamit: el kell néA demokrácia a nép egyetemének érdekeit kivánja szolgál- mítani végre — ha kell, hát a
ni Azt akarja, hogy minden legradikálisabb eszközökkel —
dolgozó megtalálja a munka- ( a suttogó nyilas propagandát,
bolyét és megkapja munkájának amely visszaélve a tapasztalt
ellenértékét. Azt akarja, hogy türelemmel és jóindulattal, egyre
ne legyenek monooóliumokah szemtelenebből végzi nyugtató

nitó, hazaáruló munkáját Le»
hetetlen nem látni meg a céltudatosságot abban a suttogásban, amely „biztos értesülések"
alapján az elkorbácsolt régi,
nyilas rezsim gyors visszatérését jósolja. A cél az, hogy nyugtalanságot keltsen, hogy bizalmatlanságot
ébresszen
azok
iránt, akik vállalták az újjáépítés munkáját.
A
független, demokratikus
Magyarország felépítésnek ez •
suttogó propaganda is egyik
akadálya. Tehát nagyon sürgősen el kell takarítani az útból
minden más, fasiszta, nép- és
nemzetellenes
intézménnyel
együtt

Hat napja tart a német ellenoffenzíva a belga határon. Az
angolszász hadvezetőség ennek
a nagy erővel megindított vállalkozásnak a jelentőségét egyáltalában ntm csökkenti le, elismeri a nácik kezdeti sikereit,
de reálisan mérlegelve az erőviszonyokat teljes joggal állapítja meg, hogy a fasiszták célja már hadászati célnak nem
tekinthető, inkább lélektaninak
nem is annyira a szövetségesek,
mint inkább a joggal elégedetlenkedő német nép felé. A németek — magyarul szólva —
apait-anyait beleadtak ebbe a
kétségbeesett vállalkozásba, föláldozták erősen csökkenő ember- és anyagtartalékaik igen
jelentős részét a pillanatnyi
eredményekért
Az
amerikai
csapatok ellenállása egyre határozottabb, több helyen nemcsak megállították már a nácikat, de vissza is szorították
őket és Mondschau, a fasiszta
vállalkozás egyik legfőbb eredménye, már isméi
amerikai
kézben van. Az offenzíva hatodik napján a véres vállalkozás
már a lankadás jeleit mutatia,
amint az várható és előrelátható is volt.
Az
oroszok
magyarországi
frontszakaszán is számolni lehet a harcok megélénkülésével.
Az idő fagyosra fordult, lassan
megkeményednek a sáros, megrongált utak, javul a terep és
alkalmasabbá válik a hadmüve-
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angol kormány, annál isnehezeb
Vet, mert a kritikát nem lehetett elkerülni. Étlen kijelentései
izerint az angol kormány nem
ikar semmiféle előnyt szerezni
k görög helyzethői, minden
látsó gondolat nélkül cseleke
lett.
Athénben a tegnapi nap folyamán heves harcok dúllak. Az
Fías csapatai megrohantak egy
angol hadiszállást a városon
kivül. Az angol katonai parancsnok ujabb felszólítást intézett
Athén népéhez, amelyben beje
lenti, hogy ma reggel 9 órakor
minden
rendelkezésére
álló
harci eszközzel nekifog az ellenállási mozgalom ütegállásainak
felszámolásához.

Be eltelték Losoncit
Moszkva, dec. 22. k fagyot idő
megkeményítette az utakat ét igy lehetővé váll az orosz tankok nagyobb
arányú elhasználása. Az orosz csapatok sorra legázolják a gyengébb német
állásokat, az erősebbeket pedig bekerítik és igy haladnak tovább, megsemmisítésüket későbbi időpontra hagyva.
A Petrav tábornok vezetése alatt bareoló Z ukrán hadsereg kárara oldairél
támadja Kassát és
Rimaszainbatab
BiareuyémuU külelékek megkerülték
Lasoue várasál.

R.maszombaltó!
öt k lométernyire
Moszkva december 22. A szovjet —
Símet hadszíntéren december 20-án végkement harcokról jelentik: a szovjet
kadsereg
Misketetál
északnyugatra
(oly tatja támadásait Heves harcok ntdn
elfoglalták Tarnaalját és vasútállomását, ahol a németek jól megerősített
állásait semmisítették meg. Elfoglalták
f a l t a országúti csomópontot, valamint
lanosovee községet Rimaszombatiéi ftl
Itlomelerre Ezen a szakaszon a németek egy zászlóaljnyi embert, hat pániéikocsit és ágynt, valamint más h dlJflszerelést vesztetlek.

Kelelporoszorszásban
Moszkva, dec. 22. KeletporoszországVan német gyalogság harci felderítő vállalkozásokat kísérelt meg. Az orosz csapatok szélszórták a németeket és a
harcokban száz fasiszta halálát lelte.
A kedvezőtlen időjárás ellenére a szovjet légi haderő támadásokat intézett as
ellenséges utánpótlási vonalak ellen Az
L ukrán arcvonal egyik szakaszán egy
asovjet légi felderitó osztag észrevett
hét vnsuti szerelvényt Támadást Intéaett az állomás ellen és az ott lévő
•terelvénveket megsem misltette.

Scobey fábsrnok ujabb
lelhivtea

Athén népéhez
Athénben a szerdal nap folyamán
•eves harcok dúltak. Az ELAS csapatai megrohantak egy RAF hadiszállítást a városon kivül. Az angol erős.tés
késve érkezett meg, de sikerült a személyzet nagyrészét megmenteni. Scobey
Ub'.rnok felhívást intézett Athén népébet, hogy csütörtök reggel 9 órát '.I
kezdve minden rendelkezésre álló harceszközt felhasznál n városban elhelyezett ELAS ágyuüt egek megsemmilitéacre
Felhívja a lakosságot, hogy
«ki Ilyen állások közelében lakik, az
legalább 5(0 méteres körzetben hagyja
il a helyet Ez as utolsó figyelmeztetés
^
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Heves harc dúl Belgiumban
és Luxemburgban

I

London, december 22. Egvre vetséges ellenintézkedések hatáhevesebben dul a hare Belgium- sát látni, ahol egyes helyeken
ban és Luxemburgban. A néme- ellentámad isba is átmentek. Szöteknek sikerült elvágni a nagy- vetséges katonai körök szerint
fontosságú országutat Liege és azonban további német előnyoLuxemburg között, Liegclől 20 mulás várható még egy bizokilométerre.
Egyes helyeken nyos ideig és nem valószínű,
mintegy hatvan kilo néter mély- hogy a helyzet megszilárdul a
ségben nyomultak be Belgiumba. hét folyamán.
A Vogézekben francia hegyiA szövetséges kézen levő Malmédy környékén az amerikaiak vadászok két hegységet foglaltöbb helységet
vissafogtaltak. tak el. A Bonhemme- és SchullefogEzen a szakaszon újonnan le- hágók kőzött Mittelmeilert
szállt német ejtőernyős csapa- lalták el. A Saar szakaszán a
megtisztítokat jelentenek. Saintvite ame- 3. hadsereg teljesen
környékét, erős
rikai kézen van és tegnap kör- totta Diliingen
ellentámadásokat
vert
nyékén tizenegy német támadást német
északkevertek vissza néhány óra alatt. vissza Saargueminetöl
Délebbre Vianden környékén is letre és Saárlauternnél uj megheves harcok vannak. A néme- erősített állásokat foglalt el. Eltek most már Luxemburg há- zászban, Kolmarlól északkelelre
romnegyed részét
lerohanták helyi sikereket érlek el a szó
és 80 kilométerre vannak Se- vetséges csapatok. A Siegfried
dantál. Savelot-ba behatoltak a vonalnál az amerikaiak kényte
szövetségesek.
i lenek voltak kiüriteni Wissen
Különösen a német támadás burgot.
középső szakaszán lehet a szö- I

Az angol alsóház ujabb vitája
a görög kérdésben
London, december 22. Az angol alsóház szerda délutáni ülésén ismét a görög kérdés volt
napirenden. Arra a kérdésre,
hogy vaj:on egyet értenek-e a
szövetséges kormányok Anglia
görögországi politikájával, Churchill miniszterelnök azt válaszol la, hogy „a görög helyzetbe
való beavatkozással nehéz terhet vett vállaira az angol kormány, annál is nehezebbet, mert
a kritikát nem lehetett elkerülni ebben a kényes helyzetben. A szövetséges kormányok
egyetértése azonban teljes a
háborúnak ebben a nehéz szakaszában." Greenwood munkáspárti képviselő szerint a miniszterelnök „nem ugy foglalkozott
a helyzettel, mint ahogy kellett
volna". Hangsúlyozta, hogy az
egész brit nép sajnálkozással
látja a mai helyzetet és tragikusnak találta azt, hogy görögök és angolok öldösik egymást.
Álgörög kérdés politikai probléma és nem lehet követelni a

fegyverletételt
a tárgyalások
megkezdése előtt. A probléma
nem egyedülálló és más országban is felvetődhet. Most a választóké a szó, nem pedig a
harcosoké — fejezte be beszédét Greenwood.
Eden külügyminiszter is válaszolt az elhangzott támadásokra:
Legfeljebb azt lehet az angol
kormány szemére vetni, hogy
tul későn avatkozott be a görög kérdésbe. Természetesen —
mondotta — megtanácskozták
a szövetséges kormányokkal a
görög kérdést és mindenben
egyetértenek. Az angol kormány
megkísérelte egy görög kormány
felállítását, amelyben minden
egyes párt képviselve van. Az
angol kormány nem akar semmiféle előnyt szerezni a görög
helyzetből, minden hátsó gondolat nélkül cselekedett és egyedüli kívánsága Görögország ellátása — fejezte be beszédét
Eden külügyminiszter.

A las iszlak
tömegmészárlásairól
beszélnek a budapesti
menekültek
Moszkva, december 22. A 2.
ukrán arcvonal Budapest felé
nyomuló katonái egyre gyakrabban találkoznak a főváros
közelségét bizonyító jelekkel. A
vasúti síneken HÉV-kocsik maradványai tornyosulnak, az országutak mentén pedig
egyre
kígyózik a Budapestről
menekültek hosszú sora. Aggastyánok, asszonyok gyermekekkel
karjaikon, gyakran ágyú- és
gépftgy vet tüzbeu vállalták ennek az ulnak veszélyeit, csakhogy Budapestről elmenekülhessenek. A menekültektől részleteket tudtunk meg a fasiszták
budapesti szörnyű
garázdálkodásairól, ami szünet nélkül folyik a nagy októberi mészárlás
óta. Egy szemtanú meséli, hogy
látta, amint négy. emberekkel

megrakott német teherautó a
Duna partjára érkezett SS legények kergették le róluk az embereket, hajtották a Dunába és
közben gépfegyvergolgóikkal
siettették őket. A német katonák
büntetőexpediciókra indulnak a
városban. Kézigránátokat
dobálnak be a házakba és ahol
véleményük
szerint
megbízhatatlan elemek laknak, ott egész
családokat végeznek ki. A magyar főváros ilyen árat fizet
Szálast és Hitler szövetségéért.

Elénk lég tevékenység
nyugaté*
és Távof-Meíe'en
London, december 2'2. Kétnapi
aránylagos csend után tegnap
ismét erősebben lángolt fel a
szövetségesek légitevékenysége.
Angliában felszállt Lancastergépek ismét bombázták
Trier
elosztó pályaudvarát. Minden
szövetséges gép visszatéri támaszpontjára.
Olaszországból felszállt légierődök Rosenheim ellen intéztek
támadást, Münchentől (kJ kilométerre. A BAF más kötelékei
Köln és Bonn pályaudvarai ellen intéztek támadást.
Szövetséges repülők Bologna
környékét támadták, valamint
a Brennert. Reggio és La Spezzia is célpontja volt tegnap a
szövetségeseknek. Ezekből a vállalkozásokból minden gép viszszálért támaszpontj ira. Három
ellenséges gép lelövését jelentik.
Dél-Angliából jelentenek német légitevékenységet, ahol károkat és veszteségeket okoztak.
Kinából
felszállt amerikai
B 29 gépek Mandsuriában Mukden ellen intéztek
timadást.
Mukden ipari negyedeit a december 7-i bombatámadás által
is érték már károk. Tegnap
a Saipan szigetről felszállt három B "2y amerikai légierőd
Tokiót
bombázta, ahol
nagy
tüzeket figyeltek meg, A Vulkán
szigetcsoport repülőtereit is támadták, ahonnan a japánok
erősítést igyekeznek"
küldeni
visszavonulásban
lévő csapataiknak.

I belga ellen állási
mozgalom ismú f e l veri fog a baza
vedelmére
London, december 22. A belga
ellenállási
mozgalom
közleményt adott, amelyben kijelenti,
hogy most, mikor a belga föld
a német
ellentámadás miatt
ismét veszélyben van, az ellenállási mozgalom harcosai készek újból fegyvert fogni a haza
védelmére és felajánlják együttműködésüket Közlik a szövetséges főparancsnokkal, hogy
minden feladat teljesítését elvállalják. A belső kérdések vitáját
szüneteltessék a veszély megszűntéig.

„Szakítani kall
a némátokká!"
Egy magyar huszárszázad 68
katonája átszökött az oroszokhoz. Az egyik katona elbeszélése szerint mindnyájan tudták
már, hogy Budapest eleste elkerülhetetlen. Megkérdezték •
zászlósukat, mitévők legyenek
most, hogy általános a visszavonulás és nemsokára már az
osztrák határon lesznek az oroszok A zászlós azt felelte, szakítani kell a németekkel. Másnap reggel a 63 katona átszökött
az oroszokhoz. A mógótiúk levő
németek tüzeltek ugvan,
de
csak egy embert sikerült eltalálni
h.gy szomszédos csoport
katonái is hasonlóan cselekedtek

?¿ft7P nem o vad el,
LfílíEha izegedvá
os. búiakilcsönbe
fektetil

w^mrt&m

t h n á »
0U3K. «"¿fw •

t > E L M l G t AftöHSiCAft

2a

amamamsaBM

Isko'a és demokrác'a
Tisztázzuk a fogalmakat:
Két álláspont lehetséges:
t. *rogy azt mondtuk: A poli
A i a politikusok dolga. A ben
•pnleseké, a „szakértőké". Ne
ohtizátjon az, aki nem ért
otzá. A politikus ne akar on
rtpőt készíteni, sz nem az ő
mestersége, mai adjon ő csak a
politikánál
A suszter viszont
ae politizáljon. „Suszter marad
l kapta' »nál 1"
Ez a demokrácia tagadása: a
fasiszta álhspont.
2. A másik álláspont szerint
a politikai kérdé-ek a nép,
i nemzet minden tag|ának ködös, nagy kérdései, a mi életönk, a mi sorsunk kérdései,
amelyekhez
mindenki
hozzá
tud szólni, amelyekhez minden
kinek hozzá is kell szólni, A
demokrácia jelszava jelenti: a
magyar nép legyen újra ura
ftnmngánal^ vegye végre a salát kezébe saját sorsának intézését. A'e túrjak soha többet,
hogy rólunk, nélkülünk mások
határozzanak I
A közelmúlt eseményei éppen
eléggé megmutatták, hogy az
>rszág sorsát nem szabad az
ügynevezett „politikusokra", kis
»ársaságr^ bizni, akik aztán a
temzet háta mögött a nép megkérdezése nélkül döntenek az
ország élete és halála felett. A
a agy „szakértők" szakértelme
csődöt mondott A politika titokzatos, magas tudományának
leikent főpanjai, a benfentesek,
t hivatott vezetők levizsgáztak
és in . M i k i n k :
katasztrófába
Vezetlek az. országot.
A „suszter maradj a kaptafátáP^'jelszava ugy igyekszik a
dötgot feltüntetni, mintha a politika valami titokzatos, nehéz,
bonyolult
tudomány
volna,
amelyhez csak a tudósoknak, a
hozzáértőknek, a beavatottaknak van joga hozzászólni. Így
Igyekszik távoltartani a tömeget
a
politizálástól.
Népellenes,
nenrn tellenes, demokrácia-ellenes jelszó ez. Másképpen, lepleze'len. bbül igy hangzik: „a
politika az urak dolga!" A m i nik, a demokrácia jelszava: a
legszélesebb tömegek bevonását
célozza az oiszng, a nép közös
kérdéseinek intézésébe.
- Nem kívánok most a „pedagógussal", akinek a szerkesztőhöz irt levele „Iskola és demokrácia" cini alatt jelent meg
20-án, vilába szállni. I)e meg
kell állapítani, hogy a hozzászólásában a lent vázolt két lehetséges álláspont közül az el

Í

tozik rá, vagy, hogv ne politizál on, mert nem ért hozzá),
akkor a magyar katonák többsége elég politikai
tájékozottsággal és öntudattal rendelkezett
volna ahhoz, hogy
megtagadja
az asszonyok, gyermekek, véd'¿rtatlan
polgárok
ezrei
fden

hirdetni. A cikkíró szerint „az
újvidéki gonosztett azért következhetett be, mert a katonák
politizáltak. Ha nem politizáltak
volna nem látlak volna^llcnsé(get
I a I
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polgárokban."
nek legyilkolására
kiadott
pahelytálló. A magyarság nevét rancsot.
meggyalázó hírhedt újvidéki méA magyar katona azzal, hogy
szárlás azért történhetett meg.
ott, akkor, Újvidéken „ne n po1. mert az értelmi szeizők, a litizált" — a fasiszták politikátisztek, akik a parancsot kiad- ját szolgálta.
ták, németh í át, hazaáruló, alKívánatos és szükséges, hogy
jas, gyilkos,
fasiszta-politikát politizáljunk,hogy tevékeny részt
űztek — és
vegyünk az uj demokratikus
2. mert a legénység nem po- népi magyar politika megszilárlitizált. Ha a magyar n In ./agy dításában^ a nemzet felemelésétöbbségét nem tartó Iák volna ben, az ország talpraállitásáévtizedeken át teljes politikai ban, újjáépítésében,
Ez vonatkozik természetesen
elnyomásban, sötétségben és tánőkre
és férfiakra, munkásokra,
lékozatlanságban, ha nem vezették volna félre tudatosan, oaraszlokra, értelmiségre, kainf-zményesen, rendszeresen ha- tonákra és végül: a tanárokra
zug fasiszta jelszavakkal (pl. és a diákokra is.
azzal, hogy a politika nem tarPiblsr György.

Elkészüli a vádirat
a bolgár régenstanács tagjai elten
Szófia, december 22. A bolgár
sajtó kivonatosan közli a volt
régenstanács tagjai ellen kibocsá tott vádiratot. A vádat a
bolgár népbiróságok főügyésze
képviseli, a vádlottak padjára
Kiril herceget, Filov
tanárt és
Mihon
tábornokot ültetik. A
vád lényege mindhárom ellen,

hogy régens! minőségükben az
országot Nén. "xszág katonai
és háborús b á z i s s á tették, diktatórikus, terrorista eszközökkel
léptek fel az ország szabadságharcosai ellen, népellenes törvényeket hoztak, halálos Ítéleteket hagytak jóvá és fajpolitikát űztek.

Szeqeii híreí
'
— Karácsonyt szeretellnuepség
«
belvárosi ¿ v á d i b a n . Megható szeretet
ünnepség színhelye volt csütörtökön
délután a Katolikus N ő v - d ő Egyesület
napközi gyermekotthona. Dr. f l a m v a t
Endre megyéspüspök jelenlétében 3t
szegény gyermeket ajándékoztak meg
meleg ruhával és karácsonyi sütemény,
nyel, édességekkel A karácsonyfaúnnep
bevezető része ügyesen
összeállítót
műsorból állott, amit Kú inyl Juli*
óvónő tanilolt be az apró gyermekeknek. Műsor előtt dr. I l a l i s z Pál kano
nok, a növédő egyesület lelki ig.tzga: >ia mondott beszédet, műsor ulán pedij;
Hamvas Endre püspök intézett néhány
szót a megjelentekhez. A karácsonyi
szeretet ma közelebb ¿11 mindnyájunk
szivéhez, — mondotta — mint bármikor; a szivek megtisztultak a szenvedés tüzében. Buzdította hiveit, áhítozzék a megértő emberszeretetet, amely
elhozza majd a vérvavárt békét

— Szegeit sz. kir. váron polgármesterének utasításira elrendelem, hogy a karácsonyi
szünet a szegedi tankerülethez
tartozó valamennyi közép-, középfokú-, szak- és népiskolákban legalább 19 5 január 9-ig
tartson. A tanítás tehát legkorábban 1915 január 10-én, szer
dán kezdődhetik. Dr.
Becker
Vendel sk., mb. tanker. kir. főigazgató.
— Felhívás a « I M n b h n z I December
23-án szombaton d. u. pontosan fél ?
órai kezdettel Pikler Gvörgy „ A z ifjúság feladatai" cimeu előadást tart a»
Antifasiszta Diákszövetségben (Tisza L.
körút 34. II. e m e l e t )
— F i í v e l m e z l e t é a . 4851-4703. lapsz
gázgyári tizaiököuyv és 5S76-5UO >. lapszámú óvadekkónyv elveszett
Ez un
számú nyugtákra senki fizetést ne teljesítsél). Gázgyár."
— Az l l l U S Z Máv. Hiv. Menetjegyirda közli, hogy Szeged — Kiskunfélegyháza és Szeged —Makó-i
Maoshiilig
közlekedő személyszállító vonatokra a
jegyek ismét megváltbátók a Menetjegyirodában.

plomban. A szilveszternapi évvégi hálaadás ugyancsak délután 4 órakor lesz a megyéspüspök részvételével. Ez alkalommal a szentbeszédet dr. HaMinthogy karácsony vigiliája lász Pál kanonok, esperes-pléaz idén vasárnapra esik, az bános mondia.
utolsó rorate szombaton reggel
fél 7 órakor lesz, — ugy, mint
- Felhívjuk az igen tisztelt tagjain
a többi istentiszteletek is, — az
Sforza
kat, hogy tadijfizetés végett szerda altemplomban.
d, e. irodánkat felkeresni szí¿szakamerikai követ ssonibat
Vasárnap, karácsony vigiliáveskedjenek. Katholikus Népsz. O. Tejában délelőtt az istentiszteletek
London, december 2í. Faen- metk. P é n z t , Kossuth L.-sugárut 8.1.3
rendje azonos a többi vasárna- zától északra a 8. hadsereg el— A szegedi l i a l a l a k h a z . A Kompokon szokott sorrenddel.
Az lenséges támadásokat visszaver- munista ifjúsági Szövetség értesít benne eket, hogy december 21-től (vasárangyalok miséje — amelyet béke- ve, elfoglalta San Silvestról.
A naptól)
kezdve csak a tagjai részérr
időben éjfélkor mondanak — Naviglió-csatorna
mentén felál- rendezi a táncdélutánokat M uden ta|
az elsötétitésre való tekintettel lított szövetséges hídfőállás el- hozza magával tagsági könyvét, külön
vasárnap délután 4 órakor lesz. lenintézett támadásokat a kana- ben nem tudjuk beengedni a táncterembe
A pásztorok miséje 25-én, nagy- dai csapatok visszaverték
karácsony napjan reggel fél 7
— A Szegedi I p z r l e s l ü e l rászoruló
A Reuter-iroda jelenti Rómátagjai részére december hó 22-2 l-án
órakor lesz.
ból, hogy Sforza gróíot észak- karácsonyi segélyeket folyósít. JelentkeKarácsony első napján dél- amerikai nagykövetté nevezték zés az Ipartestület hivatalában d. e. 8 - ¡7
előtt 10 órakor az ünnepélyes ki. Nemrégen kijelentették W a - óra k ö z ö t t Az elnökség.
főpapi nagymisét dr. Hamvas shingtonban. hogy nem ellenzik
— Halálozás. Fájdalomtól megiőrf
»-ndre megyéspüspök celebrálja, Sforza gróf követi kinevezését. szívvel jelentjük, ho -y Huszla Pctei
l «-én váratlanul
elhunyt,
temetése
ugyancsak a megyésfőpásztor
17-én a legnagyobb csendben történt,
mondja
a
szentbeszédet
is.
— - S z i k r a " k ö a y v k l a d é Filg-elle..- szentmise áldozat f. hó 2<-án reggel í é '
Ezenkívül
•égl Zsebnaptára e hó végén megjele- 8 órakor az alsóvárosi Mátyás temp'omsőt teszi magáévá. „ A katona n e ' f é I l 2 ó r a k o M t f s z í t l A z altera- nik 80 oldal terjedelemben, az előjegy- ban lesz bemutatva. Ezúton mondunk
zési naptáron kivül a Függetlenségi bálás kószónrtet összes rokonainknak
politizaljon". „Az ifjúság nem plomban csendes misék.
Front Idószerü jelszavait, szabadsághar- és ismerősöknek.. Gvászoló csatád.
felelős árért, ami történik . . . KéKarácsony másodnapján az cos idézeteket, a „Szikra" könyvkiadó
szüljön az életre, hogy m a j - istentiszteleti rend azonos a va- eddig megjelent és I94>ben megjele4an (!) ő is politizáljon '. „ N e sárnapi sorrenddel. Karácsony nendő kiadványainak jegvzékél, stb., ztb. Színházi
műsor
tartalmazza. Előjegyzéseket elfogad a
polit zál on, aki nem. rt hozzá . mindkét napján a délutáni isten- kiadó: Szeged, Kigyó-u. 1., hivatalos
A Városi Színházban pénteken ai
, A z ifjúságnak nem való poli- tisztelet 4 órakor lesz az altem- órák 9—3.
óriási sikerű dzsesszrevü van műsoron
Szombaton a Lil.om kerül szinre.
tika",
Szegedi nyugdíjas szinészek figyelÉppen nekünk, pedagógusokmébe! Szomoatou délelőtt 11 órakoi
nak kell ügyelnünk arra, hogv
jelentkezzenek • szín áz irodájában.
ne zavarjuk óssze a fogalmakat. „Politika" és „fasiszta poliM o z i k
m ű s o r á t
tika" — két különböző dolog. A
tanárnő példája, „aki s a j n á l k o K a r i * M a i i . Ma : A nép bosszáilói.
Orosz filna. Kiegészítő műsor: V a r t ő
cólag nyilatkozott a németekről
előtt
és nem* volt szava az o r o s z o k
Belvárost Mozi M a : Az orosz film.
ás a magyarság szenvedése nek
gyártái történelmi alkotása: Kutuzo».
Ksi
'sere" — nem azt bizoElőadás kezdete 4 órakor
syitia, liógy nem szabad politiSzéchenyi Mnti
Ma: Harc a mizálni, hanem azl, hogy nem sza- h i a d ó h i v a í a l á b n Szovjet U k r a n j n kért
Kleaéazitéaül:
* f«i»7ub»4itai< Urnáik
bad hatva,
fnsit'ia
politikát

Karácsonyi
ís'enüszteleti sirrend
a fogadalmi tempómban

Városi bázahölcsönt
jegyezhet

minden

és a

szegedi

pénzintézetnél

Délmagyarország
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S z a k s z e r ^ e t l h refe
Karácsony elsönapján a borbélymübelyek munkaszünetet tartanak.
Szakszervezeti Titkárság Horthy M.
a. 8. I. Irodai órák 8 - 1 8 között
A titkárság karácsony másodnapján,
Kedden irodai órát nem tart.
Vasárnap délelőtt 10 órakor sport
egyesületi vezetők értekezlete a Szak•zervezeti Székházban.
Vasárnap délelőtt 9 órakor a szegedi
és környéki halászok és kishalászok
Szervező gyűlése a Szakszervezeti Székházban.
Hétfőn, 25-én, délután 3órakor élelmezési ipari munkások (sütők, cukrászok, malom-és gabonamunkások) gazdasági értekezlete a Szakszervezeti Székházban.
Vasárnap délután 2 órakor az Első
Kecskeméti Konzervgyár munkásainak
gnzdasáci értekezlete a Szakszervezeti
Székházban.
Hétfőn, 23-én, délután 3 órakor a
dobánvgyári munkások gazdasági értekezlete a Szakszervezeti Székházban
Kedden. 26-án, délelőtt 10 órakor a
famunkások vezetőségi ülése a Munkásotthonban, Hétvezér-u. 9.
Szerdán, 27-én 10 órakor Szeged és
vidéke korcsmárosok gazdasági értekezlete a Szakszervezeti Székházban.

Szeged
az angol

békéje
rádióban

London, december 22. A lon- járma alatt nyögő országrészedoni rádió tegnap esti hirei kö- ken és Budapesten is, mire Százött a Délmagyarországra
való lasiék válasza az volt, hogy a
hivatkozással részletesen ismer- nyilatkozat aláíróit — akik kötette azt a nyilatkozatot, ame- zölt a szegedi egyházak lelkészlyet mintegy három héttel ez- vezetői is szerepeltek — halálraelőtt a szegedi közélet vezetői itélték és az ítéletet képletesen
irtak alé és amelyben megcá- végre is hajtották. Ennek ellefolva Szálasiék «zegedi vonatko- nére Szegeden változatlanul a
zású rémhíreit,
kijelentették, rend, a biztonság és a béke
hogy az oroszok bevonulása óta uralkodik.)
teljes rend uralkodik, itt senkinek bántódása nem történt,
Sieged város polgármesterétől
az egyházak zavartalanul foly64158-1944.
E. sz.
tathatják működésűket és azt az
orosz parancsnokság
egyenes
T á r g y : Közalkalmazottak
igazolása.
felhívására folytatják is, az iskolák megnyiltak és a közigazHirdetmény.
gatási szervek is teljesitik hivaA közszolgálat érdekéből elrendelem,
tásukat — (Mint emlékezetes, a hogy mindazon közalkalmazottak, akik
nyilatkozatot röpcédulák for- 1944. évi október hó 15-én tantestületmájában orosz pilóták ezer- nél o k i ?5-én vagy azt kővetően jelentkeztek szolgálattételre, egv igazoló biszámra szórták le a fasiszták zottság előtt megjelenjenek, ott késedel-

kezelt alkalmazottakat utasítsák a Közrendészet vezetőjéhez. (Zsóler-háx I L
e m ) , hogy ott megfelelő igazolást szerezzenek be. Ezen igazoláshoz minden
tisztviselő csatoljon egy nyilatkozatot,
amelyben megindokolja röviden késedelmes jelentkezésének okát
Nyilalkozatot a kőzrendészeti hatóság vezetőjétől beszerzett igazolványt a
hivatalfőnök összegyűjti és azokat a »
érdekeltek névjegyzékével együtt Városháza, I. em. 5. szám alá kell hogy benyújtsa, a legrövidebb időn belül.
Szeged, 1944. december 23.
Dénes s polgármester h.

Szeged város polgármesterétől.
64101-1941. E. sz.
T á r g y : Tejbeszolgáltatás»
kötelezettség szabályozást.

Hirdetmény.
A 113.400-1942. K. M., valamint
111.200—1943. K. M. számú rendelet
szerint a tehéntarló gazdák az abban
alakuló tcjbeszolgáltalási Uötelezettxé
geiknek folyamatosan és a tejtermelő»
természetének megfelelően, arányosan
kötelesek eleget tenni.

Ezzel szemben azt tapasztalom, hogy
mes megjelenésüket igazolják, hogy a a gazdák ezen rendelkezésnek vagy
bizottság véleménye alapján a város egyátalán nem, vagy nem az előirt mérpolgármestere véglegessen dönthessen. tékben tesznek eleget, miből kifolyólag
Független Kisgazdapárt algyői Népaz arra rászoruló csecsemők és beteházban szegedi kiküldött jelenlétében,
Felhívom az összes állami hivatalok
gek tejellátása zavarok előtt áll.
alakuló nagygyűlést tart december 26-án és intézmények vezetőit, hogy az oktő
G a b o n á t ,
Ebből kifolyólag elrendelem, hogy
fél 11 -kor.
ber hó 15-e, vagy azt kővetően jelent
a tehéntartó gazdák az idézett rendelolajos magvakat és burgonyát vásárolok
kezéseknek maradék nélkül tegyenek
Szpgcd város Áruátvevő és Beszerző Hieleget, mert ellenkező esetben a legvatala részére. Ezen általam vásárolt
szigorúbb
megtorlást fogom velük szemJanuár
í-től
hezdódóleg
terményeket a beszolgáltatás; kötelezettben alkalmazni
sétbe beszámítják.
Szeged, 1944 december 22.
Dénes,
a polgármester h.

. Détmagyarországot

Ferenc SEESí'íff

Pár (hírek

előfizetőinknek

házhoz

A lapot megrendelni ós előfizetni
kiadóhivatalban, Kárász-utca 1.
és a Sapkáhordóknál lehet.

Kislunmajsón a Független Kisgazdapárt etőkészitő bizottsága f. hó 24-én
tartja naggyülését
Az uis/pjeíll Független Kisgazdapárt alakuló gyűlést tart 1944. deci
lecember 21-én fél 11 órakor, a Szit3r-v
SzitSr-vendéglőben. Mindenkinek saját érdeke a
gyűlésen részt venni A pártvezetőség.

(Yolt Olasi-Magyar Bank.)
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Keresek őrökbe 10—12 éves, lehetőleg hadiárva
vagy teljesen
árva
leánygyermeket. Kőlcsey-utca 18. lakásügynökség.
Keresek cserébe tengeriért egy pár
43-as bakancsot. Pásztor-utca 39.
Bőrtalpú bakancsot és cukrot cseKeresek maga* alakra sötétszinü, rélnék tűzifáért Veresács-utca 20.
modern" férfi öltönyt. Fásztor-u. 39.
Fát cserélek kokszért
BercsényiGyapjat és gyapjúfonalat minden utca 12. földszint jobb.
mennyiségben veszünk. Stein Miksa,
3 hold föld a város alatt bérbe kiTisza Lajos-kőrut 34.
adó, vagy átadó. Érdeklődni lehet Borsi,
Bocskai kabát, 1 téli, 1 tavaszi 12 Valéria-tér 7,
éves leánykának való, eladó. SándorNapraforgómagot elcserélek étolajért
utca, fatelep.
Somogyitelep XI u. 70Z szám.
Bngonya eladó nagyobb tételben ls.
Fontos tudni, hogy Szt. István-tér
Altila-u., terményüzlet
6. szám alól Csongrádi-sugárut 5. szám
Vennék 2 d r b sima ágyat és egy
alá költöztem, ahol továbbra is veszek
szekrényt. Ajánlatot Farkas-utca 14. em. és eladok mindenféle ruhaneműt. Hí2. ajtó kérek.
vásra házhoz jövök. Kovács Ferencné,
Syőnyeget megvételre keres Nagyné, zsibárus.
Lengyel-utca 26.

Adás»véiel

Jókarban levő 46 literes zöld zománcos üstött vennék. Ajánlatok Alsóközpont, gyószertár kérek.

Foglalkozás

Keresek idős ápolónőt tanyára, aki
Veszek bélyeget. Bélyegkereskedés, segit a háztartásban. Katona-utca 67.
a Fogadalmi templommal szemben. B o r s a i
T skola-u. 29. szám.
Főzni tudó mindenest
felveszekDé/sáf, hordót készít, javít özv. Nagyné, Lengyel-u. 26
Szalmáriné hordóüzeme, Hétvezér-u. 7
Szakácsnét azonnal felvesz Nagyné,
F o ¿aranyat
vásárolok.
Csanjevai Lengyel-utca 26.
fogtechnikus, Takaréktár-u. 6.
Angóra és birkagyapju fonását válEladó több tekercs békebeli szige- lalom. Felhő-utca 6.
telő papír, nádszövet. 2 drb nagy kocsi'Hz magyar hold bolgárkertbe feles
kerék. Szilléri-sugárut 41.
kertészeket felvesz
vagy bérbeadja,
Vaskazetta 20x32x50, eladó. Frányó Attila-utca 16.
(akalos, Kaziaczi-utca.
Önállóan, perfektül f ő z ő mindenest
Egy n j l'!-as bakancs eladó. Ábrakeresek, lehetőleg hosszú bizonyitványhám, Szent László-utca 7.
nyal. Jelentkezni Párisi Nagyáruház Rt.
S l d l ö n f é l é k

szálfitjuk!

Minilenesleány vagv bejárónő f e l vétetik. Somogyi-utca 22. I . 2.

Finom, fekete 38-as magasszúru bőrL a k á s
cipőm elcserélem 38-as gumi hócsizaaért. Bárka-ulca 13.
N é g y e v e s fiam barna bundáját elN a g y szoba, nyugdíjas házaspárnak
cserélném nagyobb fiúcska télikabát- vagy magányosnak azonnal kiadó. K61csey-u. 10 Lakásügynökség.
tal Zobán-utcg 18.

Keresek
kar- és zsebérákat,
melyek járnak és használható
állapotban vannak. Aranyat ér
• ékszert beváltok. L A C Z K O ékszerész, Kárász-u. 14. Del - K *
mellett.

HmUKBEmk

I rom átadni, vagy engem értesíteni. SzeIged, Párisi-krt. 36.
I
Mczóberénybe üzenem Vágaer PéSzolnokra, Liebner János-utca 23. 'ternek, hogy Molnár Mihályról tudszám. Mentz Endrénének üzenik összes nak-e ?' Üzenjenek Szegedre, KotrocónA
hozzátartozói, j ó l vannak e lap utján j Aradi-u. 6.
hasonló üzenetet várnak. Tibor.
Ismeretlen helyre üzenem Szegedről
Kaszáné, Böbő Szegedről Pécsre, ! Lováti Béla artistának, adjon életjel»
József-u. 23. Panka, Árpi, Heni, levelet
magáról. Juliska, cím a régi.
megkaptuk, mi is jól vagyunk.
líácx István honv. B.971. táboriszám
F o d o r József, „nyuszi" Budapestről, utoljára Aki tud róla értesítse feleségét
Szűcs Nagykőrösön tartózkodik.
Nyil-u. 18. vagy Tisza L a j o s körút 34.
Gyöngyösre Burián Gyuláéknak üzen
F o d o r Malvásné érdeklődik, h o g j
a Jenei család Dorozsmáról, mindany- aki tud Fodor Mátyásról értesítse. Fonyian jól vagyunk, L a j o s itthon van, dor Mátyásné, Csanádpalota.
üzenetet^ várunk.
I)r. Tézsla Józsefnek hogylétéről
Üzenet Abouyba az abonyi Gazda- aki tud, jelentse a szerkesztőségnél vagy
sági iskola igazgatónőjének édesanyja Makó, Kelkápai-u. 7.
november 15-én meghalt. Ismerősök
llégely Erzsikét keresik aggódó szüközvetítsék üzenetem. Fazekas.
lei (Medgyesegyházáról Hégely JánosJ
Dr László András orvos üzen bárhol adjon életjelt magáról vagy aki tud valevő családjának, jöjjenek Csongrádra. lamit róla, értesítse szüleit. HódmeztV
Papp Lajoa üzeni özv. Dudás József- vásárhelyi SzL Domokos zárda növennénak Halasra, Borz-u 7. sz. alá. Fiam déke volt, mielőtt az orosz hadseren
okt. 8-án a mérgesi vonattal indult hoz- bevonult 14 éves sötétszőke, sudárnövá
zátok, tudasd velem oda ért-e vagy on- sü barnaszénül leány.
Ceglédbercelen, Budapesten, T i s t t
nan hova lett? Szeged, Pacsirta-u. 17. sz.
nánán Schvarc Sándor és Zsigmond
T ő r ö k b e c s é r e Susán, Kereszt-u., jól
keresik hozzátartozóikat, Telek Mártái
vagyok, Tóth Károly.
Haász Ibolyát, aki ismeri értesítse. SztP e r j é s L a j o s értesiti Papékat Buda- ged, Margit-u. 3.
pest, Fadrusz-utca 6-7., hogy apukáék• Itenkö József eltűnt Békésgyuláről
nái minden rendben, Minél előbb, ami7 hete, értesítse aggódó édesanyját. Sinkor már tudnak jöjjenek haza
Feltétged, Cserepessor l i . ajtó.
lenül mielőtt hazamennek a vállalatnál
K e r e s e m férjemet, Dr. Zsinkó Ját
keressenek fel.
nost, akitől utoljára Havasmezőről M
565. táboriszám alatt kaptam értesítést
K i
t u d
r ó l a ?
Aki tud róla szíveskedjen értesíteni
Szeged, Oldal-u. l c .
T a l g e r L a j o s hdu. őrmester szolgált
Kiskunfélegyháza. Kcnderesi F r n l
Pélfürdőu 105/301. Értesítést kérek Zá- vasutast kereste Szabó Pál, aki lud rfr
kány u. 23. Talgerné.
la értesítse. Gyerekekről semmit senr
Császár Ferenc Október elején L ő - tudunk, mi jól vagyunk. Szőreg, SztVkösházi állomáson segédtisztként telje- utca 78. sz.
sített szolgálatot. Aki tud róla értesítse aggódó szüleit Szeged, Felsővárosi f. f.
Felelős szerkesztő: E r d e i F e r e n c *
266. sz. Székliát.
Felelős kiadó: Konca László.
ö i v . Bárkányi Jóisefné kéri családKiadja:
ját, adjanak életjelt magukról
Itthon
Hírlapkiadó Kfl.
minden rendben, várluk haza titeket.
Bárkányi József sz v. örm X h. l-ig
Szerkesztőség Jóknl-nlea 4.
Murakirúlvou voltak. Aki tud róluk ké<
Kiadóhivatal: Kárási-nlca ! - « •
ü z e n e t e k

