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Lequfabb 

Romániában elrendelték 
az összes Vasgárdisták 

letartóztatását 
Ankarából érkezeit liir szerint a 

román kormány elrendelte mindazok-
nak a lelarlózlatásót, akik tagjai vol-
tak a Vasgárdának. Ezzel megindult 

az a tisztogatás, amit betek Óta sür-
gettek a román nép demokratikus 
szervezetei. 

És nálunk? 

Gyöngyös is felszabadult 
'A moszkvai rádió vasárnap | belül a Vörös Hadsereg elfog-

éjjel közölte, hogy az Eger el- lalta Gyöngyöst, 
lén mcgindült offenzíva, keretén' 

A brit csapatok és az otasz lelhetők 
ujabb sikerei a déli Ironton 

London, november 19. Az 
olaszországi hadszintéren a 8. 
hadsereg dél felől közelebb ke-
rült Fauerhoz. A németek el-
lenállást fejtenek kl a brit és 
lengyel csapatokkal szemben. 

Tegnap este az olasz ellenál-

lási mozgalom kiadott hadije-
lentése közölte, hogy a telkeik-
nek a genovakörnyékl támadá-
sai következtében a németek 
kénytelenek voltak fegyverszü-
netet kérni, amit elutasítottak. 

Orosz támadás a keletporoszországi 
harctéren 

egységekot s 'AugosfovOtöl dél-
nyugatra kiverték állásaikból. A 
harcok folyamán 19 ellenséges 
repülőgépet lelőttek. 

Moszkva, november 20. Mosz-
kVa a kelctporoszországi harc-
térről közli, hogy orosz gárdista 
csapatok megtámadták a német 

A német hadvezetés 
súlyos dilemma előtt ált 

L'ondon, november 19. A 
Daily Telegraph katonai raun-
katársa hosszabb cikket irt a 
nyugati front stratégiai helyze-
téről. 

— Az egész arcvonal elhe-
Ivezkedéséböl nyilvánvaló — irt-
ja a katonai szakértő — hogy a 
német hadvezetőség most igen 
kényes döntés előtt áll. Válasz-
tania kell most ugyanis a né-
met hadvezetőségnek azon két 
lehelőség között, hogy a biro-

dalom két életbevágó' fontossá-
gú ipari területe közül, melyiket 
védelmezze inkább. Vagy, a 
Ruhr-vidékre koncentrálja vé-
delmi főerejét, az esetben a Raj-
navidék védelmét gyöngíti:, vagy 
a Ruhr területét adja fel & raj-
nai ipartelepek megvédése ér-
dekében. Arra ugyanis már nyil-
vánvalóan nincs elegendő kato-
nai ereje, hogy az egész hat-
százkilométeres frontot egyenlő 
hatásossággal véd'elmezze. 

Ujabb községekbőt verték ki 
a németeket az orosz csapatok 

rA tegnapi esti szovjet hadi-
Jelentés közölte, hogy a szov-
jet hadérlő kezére került Gyön-
gyös. Ebben a csatában két né-

met gyalogsági zászlóaljat beke-
rítettek az oroszok. Elfoglalták 
ezenkívül Tófalu, Boldog és 
Héviz helységeket. 

Reformot hirdetnek 
a magyar nácik 

S/álasi árnyékkormányának honvé-

ttc mi minisztere reformokat jelenteit 

!>c a rádióban. Többek között a tiszti-

kar és legénység közötti különbség 

lényeges csökkentéséről van szó, és 

ezentúl minden honvéd elérhet bár-

milyen tiszti rangot, ha a fronton 

megfelelő bátorságot és ügyességet 

mulat. A tartalékosoknak ezentúl 

mgyanolyan előléptetési lehetőségei 

lesznek, mint a lényleges katonák-

n ik. Ezekből a reformokból íátszik, 

I <>gy Szálasiék mennyire elkeseredve 

Igyekszenek a legénység lelkesedését 

ezilanl. 

Éppen olyan ez a »reform«, mint 

amilyet még a Sztójay-kormány ho-

zott azzal, hogy 5 hold tóid jutal-

mat rendelt minden lelőtt ellensé-

ges tankért. A kétségbeesetten kap-

kodó fasiszták, most, amikor már 

minden késő, nagy hangon megad-

ják a népnek azoknak a reformok-

nak a morzsáit, de ezt Is bűnös 

uszítás formájában, amelyekre életbe-

vágó szüksége lelt volna á magyar 

népnek, csakhogy még idejében és 

nem ilyen céllal. Persze az ilyen 

fogások már nem segítenek rajtuk, s 

az igazán komoly demokratikus re-

formokat már nem tőlük várja a ma-

gyar nép. Ezek az urak, ha az ilye-

neknél sokkal komolyabb reformokat 

jelentenének Is be, az sem számitana 

semmit. 

—oOo-

Üuhr-Y slék felé M h ű 
a szövetségesek 

London, november 20. A Hollan-
diától le egészen Svájcig hatalmas 
támadás hömpölyög előre egész 
hosszában a szövetséges arcvona-
lon a Ruhr- és S^ar-vidék felé, 

A' szövetségesek' elfoglalták' Gei-
lenkirclicnt. Mptz egyharmada szö-
vetséges kézen van. A franciák1 

Bel Toriba nyomultak' be. 
Az angol hírszolgálat e haro 

cokkal kapcsolatban a következő 
részleteket közli: 

A második' brit hadsereg, amely 
megszállta Geilenkirchen fontos 
közlekedési központot, a vasútvo-
nal mentén tör tovább előre. A 
brit csapatok' a kilencedik' ameri-
kai hadsereggel egyidejűleg gyors 
ütemben törnek' a Ruhu-folyo fe-
1é. Az amcnik'aiak' hét várost és 
ülut foglaltak' el. Eltőf délre és 
Aachentől ke Tel re az első hadsereg 
elfoglalta Baldent és tovább nyo-
mul előre Dür«n felé. 

Mctz városát most két nagy ere-
jű szövetséges igyüVü) veszt ft'örüí 
és a hármiadilé hadsereg már fel-
szabadhatta a Város egyharmadát 
Az egyetlen nyitva lévő uton mint-
egy 100 német autó próbált kijut-
ni a halálos Ryürüből. A szövet-
séges repülők' azonban megtámad-
ták az országúton haladó autók'a! 
és teljesen mlegsiemtailisitelték' azo. 
kát. 

Az amerikaiak a városon lul már 
néhány ponton 'átkeltek a német 
határon. A' németek 'általános VÍSZJ-

szavonulásban vannak é® a szövet-
séges repülőgépek szakadatlanul 
tálmqdják a német gyalogsági osz-
lopoktól és jármüvektől zsúfolt or-
szágutakat. 

A vasárnapi Nőgyülés 
A1 Vasárnapi népes Nőgyülésen 

a számos fölszólalás közt külöi-
nösen figyelemlreméltók voltak 
Majtényi Béla múzeumigazgató 
szavai. A szociális nevelés problé-
mairól szólva többek között eze-
ket mbndla 

— Nemi elegendő a Vend szervái 
lozás, mert azzal nem érünk el 
miást, mint azt, hogy régi embe-
reket uj skatulyákba rakjunk'. A 
kutya marad', csak' a nyakravalőja 
lesz miás. Mi igenis ki akarjuk ne-
velni a szociális embertípust, a 
melyikhek érzéke és igénye van a 
közvagyon, a irtások' nélkülözése 
és szenvedése iránt, öíriási feladat 
ez és szívós, kitartó munkát kö-
vetel. Tudjuk Jól, hogy ez nem 
megy ináról holnapra, azért min-
dönkii végezze ezt az átnevelést 
önmagáit. Ez már nem! a hatósá-
gok dolga, mlert a közhivatalokat 
és pá'rtszerVezetekjet lefoglal temér-
dek más gond. 

— A demokrácia alapja az iga 
zi humanizmus. Nemi hirdetünk 
klerikalizitrtust, de nagyon jólesett 
mindenféle érzelmű szegedi lakos-
nak, hogy az egyház Végezheti a 
m'aga szociális nevelő munkáját 
ugvanugy továbbra is, mint ed-
dig. A' szociális törekvések' ne lás-
sanak1 ellenséget a k'ereszténys 'g-
ben, hanem inkább erős sziklaaía-Eot. Mi nem1 uralkodni akarunk, 

anern szolgálni a legnemesebb 
humanizmust. 

Aztán példákkal illusztrálta la 
mult bűneit. 

— Rengeteg eltakarítani Való 
romi akad a lelkekben is. Ne cso-
dálkozzunk, ha most bűnhődnünk 
kéli ezért. Az elmúlt világ, borzasz-
tó kilengéseit nem fehet vezeklés 
nélkül jóvátenni. Ne gyűjtsünk lel-
künkben keserűséget, hanem min-
den átmeneti megpróbáltatáson ké-
résziül keressük a kiengesztelő-
dést, együttműködést, megértést 
mert csak igy remÜhétiük a bol-
dogabb jövendőt. 

Szakszervezeti Irrek 
Minden szakszervezeti ügyben for-

duljunk a titkársághoz, Horthy M.-u, 
8., I. Irodai órák 8—16 közölt. • 

A magántisztviselők szabad szak-
szervezete kedden délután 3 órákon 
liszlviselőgyülést tart a szakszerve-
zeti székházban, Horthy M.-u. 8. (VoH 
(Lloyd-palota.) Minden magán- és köz-
tisztviselő megjelenését kéri a ve-
zetőség 

• 
Kérem a Szegcdi Orvosok és Gyógy-

szerészek Szabad Szakszervezetének 
gyógyszerész tagjait, hogy novembet! 
21-én déli fel 1 órára a hivatalos 
helyiségben jelenjenek meg Széche-

nyi-lér 16.) Elnökség • 

'A hírlapterjesztő munkások Cso-
portja kedden délelőtt 9 órakor a 
szakszervezeti székházban taggyűlést 
tart. Pontos megjelenést kér a veze-
tőség 

A szakszervezeti székházban mű-
ködnek a következő csoportok: épi-
tőmunkás, vasmunkás, texlihnunkás, 
ruházati ipari, földmunkás, kereske-
delmi a'kalmazottak, magántisztvise-
lők, élelmezési munkások, hírlapter-
jesztők, vendéglátóipariak, húsipa-
riak, borbélyok, villamos alkalmazot-
tak, kisiparosok és kiskereskedők szer-
vezete 

* 

A Hétvezér-utcai Munkásotthonban 
vannak a famunkások, bőripari mun-
kások, könyvkötők. 

Vasutasok szabadszervezete MÁV 
Üzlelvezctőség 2. számú szoba. 

Egészségügyi alkalmazotlak sze 
vezete Bőrgyógyászati klinika. 

Orvosok és gyógyszerészek szabad-
szervezete Széchenyi-tér 16., I • 

Lépjen be a munkás-szavalókórus-
ba. Bővebbet a titkárságon. 

Mindenki lépjen be a szakmájának 
megfelelő szabad szakszervezetbe! 

Apróhirdetések 
Cipészsegédek vegyes munkára fel-

vétetnek. Vitéz Barczánfalvinál, Ko-
rona-utca 1. szám. 

Veszek bélyegei- Bélyegkereskedés, 
Iskola-u. 29. Fogadalmi templommal 
szemben. 

Fekete sötétítő papirfüggönyt ren-
deljen Csonkánál- Fekete papir kap-
ható. Dugonics-tér 4 , papirfcldolgozö. 

Szeged város köztisztasági üzeme 
egy patkoló- és egy kocsikovácsof 
azonnali belépésre keres. Jelentkezni 
Pacsirla-u. 1., d. e. 8—12 óráig. 

Elveszett egy ajlókulcs és lakat-
kulcs karikára fűzve a Jókai-, Ká-
rász- és Kölcsey-utcán. Kérjük A ki-
adóban, Jókai-utca 4. alatt leadnL 

Házmester házaspár! keresünk Ti-
sza L.-körut 12. sz. házunkhoz. Egy-
szobá-konyhás lakást adunk fűtéssel, 
világítással. Lakatos, bádogos, vagy 
szerelő és oroszul beszélő előnyben. 
Jelentkezni 8—l-ig ott a Danncr-ür-
lctbcn. 

Salak ingyen elhordható a Kender* 
fonógyárból. Londoni-körül 

Jutalom ellenében jelentkezzen az 
a fuvaros vagy munkás, aki kb. au-
gusztus hó végén Polgár-u. 17. sz. 
emeletéről bútorokat (többi között 
rózsaszínű konyhaberendezésfj ható-
sági űresités alkalmából elszállított 
és beraktározási helyéről tudomással 
bir. . Kósa böröndös, Kárász-u. 6/a. 
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