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napjaink 
"Nekünk magyaroknak különösen 

fájdalmas hirt sugároz a moszkvai 
rádió- járványos betegség pusziit a 
német határon erődöket épitő ma-
gyar munkások között. Nem elég te-
hát a még oslobán ellenálló katonák 
vére, munkásaink is Hitler szolgála-
tában pusztulnak. Még ez sem min-
den. Tudjuk, nogy még ezeken kivül 
Is soktizezer magyar szakmunkást 
kényszeritettek éveken keresztül a 
németországi hadiüzemekbe. Mi ezek 
sorsa? Ki tud róluk? Az éhség, a 
közeledő tél hidege, az állandó bom-
batámadások nem pusztitják-e el eze-
ket is? 

Mentsük meg őket a pusztulástól, 
asszonyaink, gyermekeink, az eljö-
vendő szabad Magyarország számára. 
Megmentésük egyetlen eszköze: a 
munka. A lázas, felfokozott teljesít-
mény falun és városon, közmunkán, 
üzemben, mezőgazdaságban, kisipar-
ban. Csak ilyen munkával segíthetjük 
a hitle- izmus Icliprásáért küzdő had-
erőket és csak ezek gyors győzelme 
mentheti meg fiainkat. 

Csak ha magunk is szolgáljuk min-
den erőnkkel a mielőbb végleges győ-
zelemretörő hadsereget, csak akkor 
leliet nyugodt a lelkiismeretünk. Ez 
a szenvedőinkkel való együttérzés 
egyetlen gyakorlati bizonyítéka. A te-
heteden sóhajtozás, sírás, nem egyéb, 
mint halódó testvéreink cserbenha-
gyása, elárulása. 

A FRANCIA H A D I F L O T T A 
messze van régi és jövendő erejé-
től, de azért ímég ma is k'ountoly 
értéket képvisel. 2 csatahajó, a 
Ricbelieu és a Lorraine; 3 nehéz 
pedóramboló; 23 tengeralattjáró és 
egy repülőgépanyahajó, a Béarnes. 
Ennek a flottának egy része m^r 
1940 óta, a többi pedig a francia 
kikötők felszabadítása óta harcol 
a szövetséges flotta oldalán. 

Szeged város Aruátvevő és Beszerző 
Hivatalától. 

Tárgy: Korpa forgalmának sza-
bályozása. 

Hirdetmény 
A korpa forgalomba-hozatalával kap-

csolatban 1944. évi november hő 22. 
napján kelt hirdetmény kiegészítése, 
illetve helyesbitéseképen felhívom a 
korpa eladásával foglalkozni óhajtó 
városi és tanyai terménykereskedő-
ket. valamint a fűszer- és termény-
kcrc.,kedőket, hogy korpakereskedői 
megbízásuk tárgyában Szeged város 
Aruátvevő és Beszerző Hivatalánál 
[Károlyi u. 2/a.) haladéktalanul je-
lentkezzenek. 

Szeged, 1944 november 25. 

Szeged város Aruátvevő 
és Beszerző Hivatala. 

Szeged város polgármesterétől. 

.61.3C-/1944. I. sz. 

l'árgy: A közönség felhívása a 
vizzel való takarékosságra. 

Hirdetmény 
Felhívom a város közönségét a viz 

tel való takarékosságra és arra, hogy 
ha bárkinek tudomására jut, hogy 
valahoj rossz vízvezetéki berendezé-
sen vagy nyitva hagyott csapon át 
vízpazarlást észlel, azt azonnal je-
le. tse a városi mérnöki hivalalban, 
vagy a városi vizmütelepen. A saját 
lakásában levő rossz vizvezetéki be-
rendezést pedig mindenki sürgősen 
javiltassa ki, hogy a felesleges viz 
p'folyása mielőbb megszűnjön. 

Szeged, 1944 november 25. 

!)r- Vafenliny Ágoston polgármester 

Hatvan felszabadult 
Lond-on, november 27. Orosz 

csapatok elfoglalták Ha tvan vá-
rosát . Orosz csapatok átkeltek 

a He rn ádon és öretrcsanálosnál 
vannak; 

Megoldódott az olasz kormányválság 
R ó m a , november 27. B o n o 

m i olasz min iszterelnök tegnap 
lemondott . A felszabadítást bi-
zottság kérésére elvál la l ta a 

kormány; vezetését, amenny iben 
az eddigiekhez hason l ó körül-
mények! közöt t teljesítheti fel-
adatát . 

A brit hadserog Faenza alá érkezett 
London , november 26. Olasz-

országban meg indu l t a csata 
F a e n z a b i r t ok áé r t . ' B r i t csa-
patok elérték a La tnon« to-
lyöcskiát. T á m a d á s u k soriáin el-

foglal ták Moste de! Belvedere 
helységet. 

Olaszországban a 8. hadsereg 
elérte E a e n z a védőbástyá i t . 

A balkáni front eseményei 
Ti to marsa l l főhadiszál lásá-

ró l je lent ik : Montenegróban Ti-
to marsa l l hadserege tovább 
h a l a d előre és elfoglalta Petno-
vac városát . Tovább dé l re a ju-
goszláv seregek Szku ta r i városa 
felé ha l adnak . — Visszautasítot-
ták! az ellenség kisérfeteit, hogy 
visszavonuló seregükkel kelet 
felé tör jenek á t és elfoglalták 
Ostroglavlca és E jdusn i ca váro-
sokat. ! I l i ' 

Szeged város polgármesterétől. 

61715/1944. E. sz. 

Tárgy: Közmunka részére; lóga-
tok igénybevétele. 

Hirdetmény 
A katonai parancsnokság rendel-

kezéséből korábban elrendeltem n 
város kerületén lévő, összes fogatolt 
jármüveknek közmunkára való Igény-
bevételét. 

Tudomásomra Jutott, hogy ezen 
rendelkezésemnek egyes járműtulaj-
donosok nem tesznek elegét és hogy 
ezen magatartásukkal a közellátást 
veszélyeztetik, ennélfogva nyomaté-
kosan felhívom minden ló ós fogatolt 
jármű tulajdonosát, hogy közmunkára 
minden nap pontosan reggel 7 óra-
kor a Városháza előtt jármüveikkel 
és egy napi élelemmel Jelenjenek 
meg. 1 •; i . | • 

Aki ezen felhívásomnak eleget nem 
tesz és a közmunka alól önhatal-
múlag kivonja magát, az ellen a leg-
szigorúbb eljárást folyamatba teszem 
és súlyosabb esetben jármüvét el-
kobozom. 

Szeged, 1944. évi nov. 26. 

Dr* Vafenliny Ágoston polgármester 

Szeged város polgármesterétől. 

61715/1944. E. sz. • 

Tárgy: Közmunka részére: foga-
tok Igénybevétele. 

Hirdetmény 
Az orosz katonai parancsnokság 

elrendelte a város területén lévő lo-
vak és fogatolt jármüvek nyilvántar-
tásba vételét és igénybevételét. 

Felhívom Szeged város belterüle-
tén, Újszegeden, a városkörüli tele-
peken, a városkörüli feketeföldeken, 
Rőszke és Szentmihályteleken lakó 
azon ló és fogatolt jármű tulajdono-
sokat, akiknek 1944. évi október hő 
11-ike előtt csak egy lova és egy 
kocsija volt, vagy egyáltalán nem 
volt, jelenleg azonban egy, vagy több 
lova és egy vagy több kocsija van, 
súlyos büntetés terhe mellett azon-
nal jelentkezzenek Szeged, Bérház, 
II. em., 16. sz. alatt. 

Szeged, 1944. évi nov. 26. 

Dr* Valenliny polgármester. 

A „Délmagyarország" kiadóhivatala 
líárász-utca í 3. sz., volt Magyar-Olasz 
Bank helyiségében 

Kelctboszniában a jugosz láv 
néphadsereg fö lszámol ta a né-
metek utolsó támaszpont j á t . 
Ugyancsak jugoszláv csapatok 
t ámadás t intézték a Szara jevó— 
Bnód közöt t i vasútvonal ellen. 
Z ág r á b környékén Ti to csapatai 
meg t ámad t ák az usztasákat. 
Ha t v an usztasa életét vesztette. 

Járványos betegség 
pusztít a német erád'i-

kef épitő munkások 
közöli 

Moszkva, november 23. Hitelt ér-
demlő forrásból közlik, hogy a né-
met-magyar haláron erőditési mun-
kát végző magyar munkások közötl 
tifusz tőrt ki. Mivel nem részesülnek 
orvosi kezelésben, töinegeslől ousz 
lulnak el. 

Giiurchil! beszéde 
az amerikai hálaadó 

ünnep alkalmából 
Néwyork, november 2G. Chur-

chill angol miniszterelnök tegnap, 

az amiei-ikai hálaadó ünnep alkal-

ből meleghangú beszédet intézett 

Amerika népéhez. 

— Mi egy bekovácsol ód tunk' — 

mondotta — az amerikai néppel, 

egy eszméért dolgozunk, mig a 

nagy cél megvalósul. De még fen-

ségesebb hálaadó ünnepet ülünk 

azon a napon, amikor cselekvő kö-

zösségünk a rokonszenv, érzelem* 

és a hűség tartós egységgé válik 

az egész világon. 

A p r ó h i r d e t é s e i t 
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Előfizetésekéi és hirdetéseket (elvesz 
a kiadóhivatal. Hivatalos érák 9-3-lí 

üzenetek 
Nagykőrösre üzenem Szegedről szü-

leimnek, Péli Ferenc fögépésznek, 
hogy jól vagyunk, nincs semmi ba-
junk. Üzenetet várunk vissza. Gabi 
itt volt fogságban. Ilonka. 

Széli Erzsike Szalontáról, kéri, Bo-
ros János látogassa meg a közkórház 
7. számú szobában. 

Blharnagybajomba Nemes Imrének 
üzeni Ilonka, hogy Jól van és Szege-
den működik*. 

'Üzenet Orosházára: 
Felkérem dr. Tompa Sándor bel-

klinikái orvost, hogy állását a sze-
gedi belgyógyászati klinikán haladék-
talanul foglalja el leleségével együtt. 
Dr. Karády István egyet. m. tanár, 
adjunktus. 

Ki tud róla? 
Kiss Gézáné újvidéki lakos föltét-

len adjon életjelt magáról. Lengyel-
utca 16. — Gittek Tibor, Szeged, szül, 
1917. Borban volt utoljára.. 

Keresek lőob mázsa kokszot vagy 
fát megvételre. Kelemen-u. 5., ajtó 5, 

Sötétkék mély gyermekkocsi eladó. 
Lugas-utca 15/a. 

Orosz Sándor angol uri divalszabó-
ságánál szabótanonc ellátással felvé-
telik. Széchenyi-lér 17., I. em. 

3 holdra tanyást keresek, ki gyü-
mölcsfához ért. Érd. Széchenyi-tét 
3. szám, Rollt fodrász. 

Bttkklcmez mérsékelt áron kapható 
Sternberg fatelepen, Mérey- és Tö-
rök-utca sarok. 

Eladni és vásárolni házat, háztel-
ket, gyümölcsőst lehet Mézemé In-
gatlaniroda által, Horthy M.-n. 2. sz. 
Nyitva d. e. fél 9—12, á. U. 3—4-ig. 

Javításokat vállalok. Aranyat és ék-
szert beváltok. Laczkó ékszerész, Ká-
rász-u. 14. Del-Ka mellett. 

Horgoson levő kertes házamat el-
cserélném szegedi házért. Érd. Ká-
rász-u., Meinlnél. 

Vennék uj vagy alig használt re-
kamiert kp.-ért, esetleg tüzianyagérf 
cserébe. Érd. Kárász-u., Meinlnél. 

Gép- és gyorsirónő irodai gyakor-
lattal állást keres. Szt.-háromság-u. 
15., magasföldszint 2 

Ekszerkészités, nranybcváltás, kari-
kagyűrű készítés. Bárdóczky Tivadar, 
Tisza Lajos-kőrnf 55. 

Fekete sötétítő papirfüggőnyt ren-
deljen Csonkánál- Fekete papír kap-
ható. Dugonics-tér 4; papirfeldolgozó. 

Zománcos csőágy sodronybetéttel, 
3 matraccal, konyhaasztal eladó. — 
Gyulapüspöklelep 7. 

3 hold föld szoba-konyhás lakás-
sal, gazdasági épületekkel azonnal 
bérbe vagy felesbe kiadó. Érd. ked-
den reggel 7— 9-ig, Apáca-w. 11. 

Fiatal kislányt könnyű munkára 
alkalmaznék. Püsoök-u. 12 

Használt, sötét, politúrozott köny-
vespolcot vennék. Szeged, Lechnefr 
tér 7., női divatszalon. 

Salak ingyen elhordható a Nép-
bank palotából. 

Jókarban lévő fél hálót vennék, 
Fodor-telep, Bártfai-u. 5. 

Kétszobás lakás kiadó, esetleg egj 
szobásnak ís, fürdőszobával. Bakai 
Nándor-u. 32. 

Barackmagol törésre házhoz kiad. 
Jelentkezni Pulc-u. 23. szám. 

Gyapjúfonalat és kézimunkákat ve-
szünk. Pallai kézimunkaüzlet, Kigyó-
utca 4. szám. 

Házmestert (Idősebb házaspárt) ke-
resek délután S és 5 óra közötl 
Károlyl-u. 2/a., II. em. 3. 

Szűcsök! 
Tímárok! 

Állandó alkalmazás, jő keresett le« 

hetőség. Jelentkezés Huszár-U. 8, 
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