
DffLMAGYARORSZXu 1913. j a n u á r 13. 

I I I v I l I f l í S ' 8 ' X 
A hébera* erőfeszítésben 

fésztvevő amerikai köztársasá-
gok a jövő hónapban értekezé-
sen vesznek részt. Az amerikai 
köztársaságok kőzöl csak Ar-

Eeniina nem vesz részt az érte-

ezleten. 
A ho l land hadllörvéuyszék 

decemberben letárgyalta a né-
met kéraszolgálatban álló sza-
fcotálók ügyét. Két czabotálót 
ás egy kémet halálraítéltek, a 
másikat 15 évi börtönre ítélték. 
A szabotálókat egy német kato-
nai iskolában képezték ki. 

A brit partvédelmi parancs-
nokság német hajók ellen Sta-
•anger közelében végzett sike-
res támadást. Két teherhajót és 
egy uszályt pusztítottak el. Min-
den bombavető visszatért tá-
maszpontjára. 

Cuan i agham repülőtábornok 
parancsnoksága aiá került az 
amerikai 1. és 9 hadsereg és az 
azt támogató légi erő. Azarden-
nei háromszögtől északra levő 
hadsereg lováubra is Montgo-
mery táborooksága alatt áll. 

A londoni közegészségügyi 
statisztikai kimutatás legújabb 
adatai szerint 1944 volt Angliá-
ban a háború kezdete óta a leg-
kedvezőbb év a közegészségügy 
szempontjából. A járványos 
megbetegedések száma ebben az 
ávben kisebb volt, mint valaha. 
E télen nem volt influenzajár-
vány. Londonban és több nagy 
városban az influenza következ-
tében történt halálesetek száma 
még csak tiz százaléka sem volt 
az eddigieknek. 

„ A lubl in l rád ió közli , hogy 
tzámtaian üdvózlőtávirat ér ké-
sik a kormányhoz felszabadított 
városok és falvak lakosságától. 
A lengyel lakosság, a katonai 
szervek megelégedéssel veszik 
tudomásul a lengyei ellenálló 
bizottság kormánnyá való ki-
kiáltását. 

Az amerikai hadügyminisz-
lerium közli, hogy 1945. első 
leiében legalább 900.000 u jabb 
katona kerül az amerikai had-
erő szolgálatába és legalább 
409.000 uj emberre lesz szükség, 
S hadi iparban. 

A szövetségessé visszanyom-
ják a belgiumi német ékei 

London, j anuár 12. Az arden-
Bei feeszőgelés nyugati szélén a 
szövetségesek három kilométert 
előrenyomultak és a németek 
keleti irányban uj állásokba 
húzódtak vissza. Szövetséges 
csapatok Laroche ét Vielsatme 
utcáin harcolnak ét dél felé 
igyekeznek Patton tábornok 
harmadik hadseregévet egye-
sülni, amelytől már csak 1 > ki-
lométerre állnak. A beszögelés 
déli oldalán Bastognetól délke-
letre a 3. hadsereg tovább tőrt 
előre. Az amerikaiak elfoglaltak 
egy magaslatot Wilztői délre és 
alig 500 méterre vannak a vá-
rostól. Bastognetól nyugatra 
a szövetséges csapatok kit kilo-
métert haladtak előre a 3.' kilo-
méteres frontszakaszon és el-
foglalták Bare és Uaut D'Istire 
falvakat. 

Strasshurgtól északra a né-
meteknek sikerült a rajnai híd-
főállásukat megerősíteni, a vá-
rostól délre a német előcsapa-
tok 15 kilométerre közelítették 
meg Slrassburgot. 

Hol landiában kanadai alaku-
latok Himégentől délkeletre be-
hatoltak a német állásokba. 
Szövetséges repülők mélyrepü-
léssel támadtak egy tankkon-
centrációt a Rajna jobbpart ján 
Colmarral szemben. 

Szerdán nappal 1109 araeri-
kai nehézbombázó 300 vadász-
gép kíséretével négv repülőteret 
bombázott Bonn, Köln és Eus-
kirchen környékén, valamint 
Rajna-hidakat és Karlsruheban 
a rendezőpályaudvart támadták. 
Moszkitó gépek kéttonnás bom-
bákkal Hannovert bombázták. 

Lendületes amerikai előnye-
Luzon szigetén 

London, j anuár ÍL Mac Ar-
thur tábornok haderői tovább 
haladtak előre Luzon szigetén. 
A jelentés szerint az amerikai 
haderő több mint 40 kilométer 
szélességben terjesztette ki eiő-
nyomulását és 2a kilométer mé-
lyen járnak a sziget területén. 
Az előttük álló terep a legal-
kalmasabb heves páncélos üt-
közetre. Az amerikaiak husz 
helységet szálltak meg. Az egyik 

repülőteret például partraszál-
lásuk után 50 percen belül már 
elfoglalták. A japán ellentáma-
dás igen gyenge volt. A szövet-
séges harcigépek egyre támad-
j ák a japán járőroszlopokat és 
a japánok visszavonulásának út-
ját mindenütt kiégett tankok és 
teherautók roncsai jelzik, 

i Indiából felszállt repülőerő-
dók a Maláj-fclsziget katonai 

• erőit bombázták. 

A görög baloldali szervezetek 
a megegyezés melleit 

kinevezések 
A belügyminiszter előterjesz-

tésére Dülnoki Miklós Béla mi-
niszterelnök Milasin Kornélt 
Heves vármegye, Szobek Andrást 
Békés vármegye, Karácsonyi 
Ferencet Csongrád vármegye, 
Szeged thj. és Hódmezővásár-
hely thj. városok, örjf Istvánt 
Ha j d ú vármegye és Debrecen 
Ih i . város, Dr. Boros Istvánt 
Baranya vármegye és Pécs thj. 
város, Nagy Zoltánt Csanád, 
Arad, Toroutál k. e. e. várme-
gyék, Dr. Erőss Jánost Szabolcs, 
ü n g k. e. e. vármegyék, Szabó 
Józsefet Nógrád, Hont k. e. e. 
vármegyék és Erdélyi Károlyt 
Bihar " vármegye főispánjává 
nevezte ki. 

A {). I, *», kvrvtekva wegatakuló 
-Fiatalok kamara Stiubázs" színésze-
ket M;re». kiadatok a fiatalok, akik 
színjátszó k é n e s e t émnrk wagukUa 
éa már imikedveiS (vagy s*íutiá»b elő-
adásom felléptek, meaueszsiés régeM 
jelemének meg a D. I. Sí ssétházáOan, 
(Tisza Lajos-körut 15.) J945. ja». 14-én, 
vasérnan <* e 10 Arakor 

London , j anuár 12. Scobey 
tábornok fogadta az EAM négy 
kiküldöttjét. Az EAM képvise-
lői nem hoztak magukkal sem-
miféle ajánlatot, de fel vannak 
hatalmazva Scobey tábornok 
feltételeit, ha azok elfogadhatók, 
az EAM központi bizottágának 
nevében elfogadni és aláírni. A 
kiküldöttek között van az EAM 
központi bizottságának titkára 
és a volt földművelésügyi mi-
niszter. 

Az ELD , népi demokraták 
pártja kijelentette, hogy nem 
azonosítja magát éa nem vállai ( 

felelősséget az EAM cseleke-
deteiért. Ez a kijelentés az E L D 
kiválását jelenti az EAM-ből, a 
mely a kommunista párt után 
legjelentősebb tagja volt. 

Ptastiras tábornok kijelentet-
te, hogy kormánya addig ma-
rad helyén, ameddig a szabad 
választások lehetővé teszik, 
hogy a nép maga válassza meg 
kormányát. Az ELAS vezetői 
ellen nem fognak eljárást indí-
tani, de mindazokat, akik a 
háborús tőrvények ellen csele-
kedtek, megbüntetik. 

- » O o -

Az Ideiglenes Nemzeti Kormány 
rendelete a kBzaíkaímazolíak 

igazolásáról 
Megalakullak a Szegedi Igazoló Bízót faágak 

Az Ideiglenes Nemzeti Kor-
mány rendelkezése szerint min-
den tényleges szolgálatban álló 
vagy tényleges szolgálat teljesí-
tése végett visszarendelt nyug-
á l lományú közalkalmazottat 
igazoló eljárás alá kell vonni 
annak megállapítása végett, 
hogu az 1939- évi sztptember 
hó t. napját követőitg tanúsított 
magatartásét sértette-e a magyar 
nép érdekeit. 

A rendetet alkalmazása szem' 
pont jából közalkalmazottnak az 
ál lam, a törvény hálós ág, város 
vacrv a község közigazgatási 

igazságszolgáltatási, közoktatási, 
vagy gazdálkodási tennivalóinak 
teljesítésére, úgyszintén az ál-
lam, a törvényhatóság, a város 
vagy « község intézeteiben, köz-
intézményeiben, közmüveiben 
vagy üzemeiben *a ló műkö-
désre hivatalánál , szolgálatánál 
vagy kü lönös megbízatásánál 
fogva köteles személyt kell te^ 
kinteni, ugyanígy a felekezeti 
iskolák, hivatalok és Intézmé-
nyek alkalmazottait te. 

Minden, a rendelet hatályba-
lépésének időpont jában szolgá-
latot teljesítő, vagy szolgálati 

helyére visszatért közalkalma-
zott e rendetet hatályba lépésétől 
számított 3 napon belül, a ké-
sőbb visszatérő közalkalmazott 
pedig visszatéréséfői számított 
3 napon belül kótelas közvetlen 
hivatali elöljárójához igazoló 
nyilatkozatot beadni. 

E nyilatkozatban a közalkal-
mázott az 19 i9. évi szeptember 
első napja óta követett polit ikai 
magatartását és cselekedeteit, 
valamint a népellenes törvények 
és rendeletek végrehajtása során 
teljesített hivatalos ténykedéseit 
ismertetni tartozik. A« a közal-
kalmazott, aki a Vörös Hadsereg 
bevonulása alkaimaval hivatalát 
elhagyta, ennek okát, a távol-
léte alatti magatartását és cse-
lekedeteit, valamint visszatéré-
sének körülményeit is előadni 
köteles, 

A hivatali elöl járó a hozzá 
beérkezett igazoló nyilatkozato-
kat, a saját személyére vonat-
kozó igazoló nyilatkozattal 
együtt haladéktalanul eljuttatja 
az igazoló Bizottság elnökéhez. 

[Az igazoló eljárás lefolytatasa 
azl gazoló Bizottság hatáskö-
rébe tartozik. Mindén járás bí-
rósági székhelyen egy igazoli 
bizottságot kell létesíteni. 

Az igazoló bizottságok felállí-
tása a terütetileg illetékes főis-
pán feladata. 

Minden igazoló bizottság 7 
tagból áll. 

Az igazoló bizottság 5 tagját 
a főispán sorsolja ki, a Magyar 
Nemzeti Függetlenségi Frontba 
tömörült öt politikai Párt.( De-
mokratikus Polgári Párt, Füg-
getlen Kisgazdapárt, Maggal 
Kommunista Párt, Nemzeti Pa-
rasztpárt, Szociáldemokrata 
párt) helyi szervezetei állal ja-
vaslatba hozott 5—5 pártt-ag kö-
zül. Az igazoló bizollságban-dgg 
minden politikai párt egy tag-
gal van képviselve. 

A kinevezett ót tag haladék-
talanul ülést tart s azon a ta< 
gok egyikét a bizottság elnö-
kéül választja. A választás szó' 
többséggel történik, Eredmény-
telenség esetén a főispán jelöli 
ki a bizottság egyik tagját el-
nökül . 

A bizottság öt tagja ezután 
behiv egy jogi képesítésű tagot, 
egy lagot pedig annak a köz-
hivatalnak, vagy közüzemnek 
(pl. posta, tőrvényhatóság, ál-
lami úzein stb.) alkalmazottai 
közül, amely közhivatal, vagy 
közüzem alkalmazottainak iga-
zolása tárgyalásra kerül. Ha a 
bevonandó két tag személyére 
nézve a bizottság szótöbbséggel 
megál lapodni nem tud, ugy a 
két tagot a főispán hívja be a 
bizottság meghallgatása után. 

A bizottság tagja büntetőjogi 
felelősség mellett írásban kö-
teles kijelenteni, hogy e rendel* 
kezés értelme szerint büntetlen 
előéleti . 

A politikai pártok a bizolt-
zágba küldendő öt párttag név-
sorát e rendeletről való tudo-
másszerzéstől számított öt nap 
alatt kötelesek a főispánnak 
benyújtani, aki további hárorp 
napon belül köteles a bizoltsá 
gol megalakítani. 

A rendetet a mai napon ha-
tályba lépett. A Szegedi Uizotb 
ságok tudomásunk szerint már 
meg is alakultak a igy az iga-
zolások a napokban meg il 

. kezdődnek. 


