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ágyút, 110 géppuskát, 400 ki 
»ebb lövést , nyolc lőszerrak-
tár', vasúti kocsikat és más ha-
din n y g a t zsákmányoltunk. 

London, november 30. Szov-
jet haderők és jugoszláv egy-
sé hídfőállást alkottak a Dná> 
vánál Baranyában. Kralfevo 
szerb város ket napon át tartó 
heves küzdelem után felszaba-
dult. 750 nőmet katona elesett 
és fogságba került. 

A Reuter hírügynökség közli 
hogy a néimet hadijelentés be-
ismerése szerint az orosz csa-
patok 

Pécstől nyugatra 
vannak, ahol a németek ujabb 
védelmi vonala húzódik. 

Rövidhírek 
A belgiumi eseményekkel hosszú 

Cikkben foglalkozik a »New« Chro-
nlc'e« és kiemeli a brüsszeli általá-
nos sztrájkot. Hatalmas belükkel köz-
it, hogy »angol csapatok őrzik a belga 
képviselőházat* és kihangsúlyozza 
Piérlot miniszterelnök erélyes ma 
gatartását. 

Egy Japán hírmagyarázó kijelen-
tette, hogy bármennyire is nagy a 
német hadsereg harci szelleme, ez 
nem elég a lehengerlő szövetséges 
Erőfölény legyőzésére. Bár a néme-
tek minden erőt összpontosítottak a 
francia fronton, mégsem tudták öicg-
akadályozni a szövetségesek előnyo-
»ulását. Minden kommentár fölős-
teges. 

Rrnórtvül értéke« molybdénfelepc 
ket .• m .elek föl a megszálló német 
csa, Dél-JugoszLáviában. Ez a fém 
mej bet sen ritka Európában és sze-
rep* b? onyos hadianyagok gyártásé 
nál lőzhetetlen. A gazdag lelő 

»ent . re Jugoszláviából, Tito csa-
patai éhe kerültek és a szövetsé 
gesek diiparát fogják gazdagítani. 

Mo i ünnepelték meg az egész 
Szovjí IÍÓ területén Sztálingrád hős 
védelmi ek évfordulóját. 

Zágráb, a még német kézen levő 
»usztasa főváros« helyzete kezd ha-
•onlltant Budapestéhez. A városból 
pánikszerűen menekül mindenki, aki-
nek lelkiismerete nem tiszta a fasisz-
tákkal való együttműködés miatt. Az 
usztasa vezetők mind kiváltották út-
leveleiket Svájcba, vagy Németor-
szági ¿, A feketepiacon az arany és 
Idegen valuták árfolyama rohamosan 
•melkecbk: egy dohár 10.000 kunába, 
egy rapoleonarany 40.000 knnába 
fcerül. 

A svéű! kormány aszal az ajánlattal 
fordult a németekhez, hogy az Észak 
Norvégiából menekülő lakosságot haj 
iandó lefogadni. A németek szörnyű 
megpróbáltatásnak teszik ki a szeren-
csétlen tömegeket. Akik eljutnak a 
terád halárig, azok Is olyan állapotban 
vannak, hogy azonnali orvosi beavat-
kozás szükséges életbenmaradásuk-
hoz 

Trharijc, a legnagyobb szénbánya 
Ho: válországban, amely még német 
kézen van, beszüntette működését, 
mivel az összes munkások átszöktek 
• Jugosztávokhofc és beléptek Tito 
hadseregébe. Uj munkásokat képte-
lenek szerezni, mivel a bánya a pár-
l iánok állandó ellenőrzésének van 
«ftéve. 

Szeged-Csongrádi 
Takarékpénztár 
értesiti t. ügyfeleit 
és a I.közönséget, 
hogy működését 
megkezdte. Pénz-
téri órák minden 
fapd.e. 8 -12 közt. 

A nyugati arcvonal 
London, november 29. A Reuter 

Iroda hírszolgálata jelenti, hogy a 
S'aar és a Ruhr völgye felé előre-
törő szövetséges csapatok Saar-
brüeken előtt záriéóznak! föl. A 3. 
amerikai hadsereg Saarlanlern felé 
közeledik' egy több, mint 42 Idn.-es 
fronton. A 3. hadsemg más klöte-
léiktei miár csak 12 Wfn..-re vannak! 
Saiarbrückentől. A 9. hadsereg 2 
km-re van Jüliehlől. Strassbnrg 
környékién a némctelk' kioanoly visz-
szaVÓnulásrfa klénvszerültekl ésmlost 
Hatíena-inál, Slrassburgló! 64 kfmi.-
re összpontosiitiák erejüket- Hürl-
{jcn és .Tungesdorf most már telje-
sen meg van tisztítva az ellensielfi-
től. 

London, november 30. Efeenbo-
wer tábornagy hadljclentésc hWi-

A szövetséges haderők a R ihr-vV 
»léik és Saar-v'ubík felé halattaalkL 
Elzászban Jó eredtaénnyel folynak 
a tisztogató hadműveletek1. Két 
hadsereg tőr előre a Saar-tfdók 
körzetében, a harmadik hadsereg 
pedig megerősíti Saar-völgjyi állá-
sait Előrenyomuló egysegek 14 
km»-re vannak Saarbri'v kéntől. 
Francia kötelékeik) elfoglal lék a 
Strasshurgtól 20 kimére fek'vő Er-
sleiln városát. A lehetetlenné tett vo 
gézek! néimet csapatok' nyitva sze 
retnék larlani a visszavonulás ut 
ját, de ez súlyos áldozatokba 'kie-
rul. A Bel forte és Mühlhausen fe-
lől ¡jövő francia erők egyesültek 
és bekerítéssel fenyegetik! az ott 
megrekedt németeket-

Felszabadult Eger é s Szikszó 
Mosfzkw, nioivexnber 30. Az éj-

szakai oriosz hadijelentés közli1, 
hogy a 2. ukrán hadsereg köte-
lékei elfoglalták Eqert és Szik-
szót. 

Pécsiül északra és nyugatra 
a inai nap folyamán az orosz 

csapatok! ujabb 50 helységet 
foglaltak el, köztük Pécsvára-
dot, Décset, öcsényt, Siklóst, 
Németit ős Szalántát. A Vörös 
Had'sereg továbbra is minden 
fronton támad1. 

II lengyel-belga-oiasz kormányválságok 
a kibontakozás útján 

Londonj november 30. A len-
gyel ¡kormányválság tóost már 
Bét hét óta vajúdó ügye ismét 
bonyolódótt. Bacz'kicv/icz köz-
társasági elnök' a hét elején 
Kvtapii szhy baloldali politikust 
bizta meg a kormányai akitás-
sal. A dezignált miniszterelnök 
mindlen fáradozása és tárgyal ár 
• t a. kídvlnolalulfiláo-ra' ,wmaIInn. 

•ki lag eredménytelen maradt. 
Ezért megbízatását visszaadta. 
Az elnök ezután Arkczewszky 
szociáldemokrata vezérfórfiut 
szólította fel, hiogy ktormlány-
alakitásra vonatkozó" tárgyalás-
ba kezdjen. Az uj dezignált mi-
niszterelnök a hírek szerint 
nagyrészt a lengyel emigráció 
liberális és baloldali elemeiből 
kívánja összeállítani kormányát. 

Brüsszel, november 30. Bár 
a belga Válság hullámai még 
nem ültek el egészen, mégis az 
eddigiekből már megállapítha-
tó, hogy Pierlot miniszterelnök 
egyelőre ura a helyzetnek. A 
képviselőházat angol csapatok 
őrzik. A szociáldemokrata párt 
tegnapi vezetőségi ülésén akként 

határozóit, hogy a párt tagjai 
közé tartozó miniszterek to 
viábbra is maradjanak benn a 
kormányban. A nemzeti ellen 
állási mozgalom mérsékelt ele-
mei egy nemzeti ellenállási ta 
nács létesítését javasolják, mely 
a kormány melleit az ellenállá 
si1 mozgalom kérdésében mint 
véleményező muKOüne. A Han-
gulat általában ugy látszik, meg-
nyuglvóban van és a tudósilá 
sok a helyzetet általában javu 
lónak jellemzik. 

Róma, november 30. Az olasz 
kormányvíálság tárgyalásai be 
fejezést nyerlek. Umberto trón-
örökös felkérésére ismét Bono 
mi miniszterelnök vállalta az 
uj 'klormány vezetését. A kibon-
takozásra irányuló tárgyalásai 
során azonban váratlanul ne-
hézséggél találkozolt; a szocia-
listák nemi óhajtanak résztvenni 
Boniomi1 kormányában. A mi 
niszterelnök kijelentette, hogy 
bizik a nehézségek áthidalásá-
ban és a válság gyökeres megol-
dásában. 

Megkezdődön a Független Kisgaz-
dapárt szervezkedése a lányán 

I Szeged1 népét a történelmi for-
dulat hősszu esztendők1 óta tartó 
lidérces nyomás alól szabadította 
föl. Mindenki érzi ugyan, hogy 
ezek a mai napok erősen átmeneti 
elleg'üek, tfe érzi mündenkti azt is, 
nogy megindult végre a természe-
tes fejlődés és biztos léptekkel ha-
lad a régvárt kibontakozás felé. 

Régen nem: k'eltelt olyan általá-
nos érdeklődést politikai esemény, 
mlint amilyennel a Független Kis-
gazdapárt szervezkedésének1 megin-
dítása járt. Szeged' város gazda-
népe már régen tisztában volt az-
zal, ltogy ennek a pártnak a prog-
ramja az, amely híven tükrözi 
vissza poljtik'ai, gazdasági és szo-
ciális vágyait és amely a legna-
gyobb Igyekezettel harcol ezeknek 
a vagyaknak a valóra váltásáért. A 
terror, nmely a megfélemlítés min-
den eszköze vei dblgozott hosszú. 

keserves esztendőkön át azou, 
hőgy az ország népe ne eszmélhes-
sen miagára, ne ismerhesse föl 
tényleges helyzetét, megbénította a 
lelkeket és megölte az akaratot is 
bennük. Most elmúlt a lidércnyo-
más, megszűnt a borzalmas és ok-
talan terror, az emberek szabadon 
Vehetnek végre lélékiziefcet és ezt a 
szabadságot arra használják' fel, 
hogv megkeressék' és megtalálják 
a maguk helyét a magyar életben. 

Két igen jelentős szegedi tanya-
részről érkezett a Jelentés, hogy 
megalakították! a gazdák1 a párt he-
lyi szervezetéi, mégpedig Móra-
halotmról és Feketeszélről. 

A mórabalmi pártszervezet élére 
Dobó Gyula került, a tanyaié sz 
egyik legtekintélyesebb gazdája. Az 
újonnan megalakított pártszenezet 
hamiiiuchárom lagu választmányt 
alakított. A névsor a következői 
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Fürlön József, Bálint József. Papp 
Imre, Szántó Jmre, Fodtír József. 
Engí András, Savanyu József, Né-
meth Imre, Szűcs Lajos, Hevesi 
István, Szögi István, Cs'szár Fe-
renc, Papdí Mihály, Bite Mihály, 
Masa András, Masa István, Ábra-
hám1 József, Pálfy Ferenc, .Nacsa 
János, Masa Géza, Fürlön Imre, 
Engfi Ignác, Mohai József, Börőea 
József. Farkas Antal, Szabó B. Jó-
zsef, Szalió B. János. Nagv Imre. 
Kádár Antal, Flsher Sándor, Óno-
zó József és Dobó Ferenc. 

A feke'eszéi'i párt zervezet e'r ökl 
tisztségére Bába Jánost, a kiváló 
hirü gazdát választották meg, aki a 
legutóbbi képviselőválasztás alkar-
mával a Fügigetlon Kisgazdapárt 
listájának harmadik jelöltje volt. 
Itt is megalakították a vátoc"t-
nványt, amelybe a következők l:e-
rültek': Nagygyürgy József, S-eke-
res Mihály, Varga István, Kocs's 
Imre, Koszó Imre, Gárgván Inv e, 
Csász.ár Mátyás. Szélpál Laios. Do-
bó Géja, Börcsök Ád íim', Bába La-
jos, Szűcs János, Biezjók János. 
Komócsin József, Tanács Is'vűn, 
Csóti József, ördögh Ferenc, Kiri 
János, T. Furus János, Szouvmári 
Lajos, Csillag Sándor, Csillag .Tói-
zsef, Varga Imre, Battancs Vin-
ce, Szécsi István, Báí>a Sándor. 
Varga Márton, Bakonyi Vince, 
Ótott Antal, Bende József. 

A szervezetek termé zrtes^n min-
denütt azonnal megkezdték mű-
ködésűiket és lelkesen dolgoznak 
elsősorban az egc&z tanyaviíág lel-
ki és politikái fölszabadításán az 
uj, demokratikus Magyarország ér-
dekében 

KulturbQ'ráuy 
az Egyetem a u ^ á b a g 
Botrányos mü kedv cl ő el ő a d á s s 'in-

helye volt az egyetem au'ája. Egy 
Srógpd'en teljesen IsTncretlen arlis1-
tacsoport műkedvelő előadást ren-
dezett, amelybe bevont eddig nyil-
vánosság előtt nem szerepelt sze-
gedi amatőr »színművészeket« is. 
Az előadás szinhelyéüf — kevés 
szerénységgel, — énpen az e?yc'eirt 
auláját vataszloltá'k Ikil s közön-
ségképpen — ugyancsak szerény-
telenül — orosz tiszteket és kato-
nákat toboroztak' azzal az ürügy-
gyei, hogy niagVar-orosz kdltur-
kapcso aiokíU propagálnak. Orosa 
nyelven kinyomtatott műsort ter-
jesztettek1 a kórháziakban és egyéb 
helyeken és a belépőjegyekéi W 
pengőtől peníföigi terjedő áron, 
illetőleg az orosz katonáknak á ru-
belért, vagyis 12.3 pengőért árast-
tolták. 

A' sztontbali előadás még csak 
lement valahogy, bár a közönség 
megdöbbenve s méltó felháboro-
dással távozott, a vasárnapi elő-
adáson azonban 8 mi 'ked've'ő éne-
kesnő prábá'kozása a'att egyoresa 
tiszt felállóit és felffzóiltotta ka-
lonatársalt, hogy hagyják el a a 
aulát, mert az, amit itt' eléjük tá-
lalnak, nem' egyéb ízléstelen és os-
toba, vánd'orcirkűszi nívójú elő-
adásnál. Kijelentelte azt is, hogy 
a miagas belépődijat Illeték leien fii 
és ellenérték nélkül csato k ki a 
közönség zsebéből. A katonáik' s a 
közönség' legnagyobb része orro 
felugrott és zajos méltatlankodás 
közben elhagyta az aulát. 

Nem tudjuk, hogyan lehelne 
megakadályozni, hogy ilyen escleW 
a jövőlvcn előfordulhassanak, de 
va'amU tenni kelfeuc az ilyen fel-
háborító kv.llurholrányok mellőze-
sére! Nem- szabad Szegeden előfor-
chilni annak, hogv egv Gvnrek Fe-
renc nevű, magát igtizgatónak« ne-
vező vándorkomicthás három nő-
ből és két gyermekből, valaminí 
egy kutyából álló »társulatával« 
ilyen kulturmerényletel vigj'eu 
véghez és ilyen rossz színben lün- ' 
tesse fcI az orosz hadsereg tagjai 
előtt a magyar előadómüv¿szeleli 


