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flfá serege nagy Réme! 

erőket köt Ke ^ 
London, február 12. A Né-

metország védelmére sürgősen 
szükséges német csapatokat 
Tito tábornagy csapatai Jugo-
szláviában lekötve tartják. Ju-
goszláviának kétharmad része 
már felszabadult. A németek 
még mindig megkísérlik, hogy 
tartsák vonalaikat Jugoszláviá-
ban. Délebbre azonban olgan 
gyorsan hátrálnak a németek, 
amilyen gyorsan csak tudnak. 
Sok német hadcsoportot elvág-
tak, más csoportokat pedig ál-
landó lecsapásokkal és roha-
mokkal morzsoltak fel. A német 
veszteségek ál landóan növeked-
nek. 

A lengyel nép óriási lelkesedéssel 
fogadia a Vörös Hadsereget 

Athénben m í g írncs 
megegyezés, de leszere-

lik az E L I S-t 
A görög béketárgyalások m a 

folytatódtak. Az éjfél utáni ta-
nácskozásról adott jelentés közli, 
hogy megegyezés még nem jött 
télre A katonai szakértők befe-
jezték az ELAS leszerelésére és 
az uj hadsereg felállítására vo-
natkozó megbeszéléseket. A teg-
napi tanácskozást a görók kor-
mány .minisztertanácsa előzte 
meg. 

I g y német katona levele 
a visszavonulásról 

London, február 12. Az orosz 
seregeknél beosztott brit hadi-
tudósítók jelentik : A rohamosan 
előrenyomuló orosz csapatok 
egy sziléziai kisvárosban olyan 
váratlanul lepték meg a néme-
teket a „tervszerű kiürítés és 
Visszavonulás" során, hogy azok 
még a Feldpostot, a cenzúrázott 
ís cenzurázatlan tábori levelek 
balmait is ottfelejtették. 

A „nem továbbiiható" levelek 
közt igy találták meg a követ-
fcező levelet i 

„Kedves Mama ! Hétfőn 50 
kilométerrel jö t tünk vissza, 
kedden harminccal. Szerdán 25 
kiiomélert vonultunk hátra, 
esütörlökön negyvenöt kilomé-
ternyire szakadtunk el az ellen-
ségtől. Ha igy haladunk tovább, 
főzz j ó ebédet, vasárnapra ott-
hon leszek! Szerető f iad: Fritz". 

Franciaországban 
májusra tervezik a köz-
igazgatási válasz ásojtai 

Párisból jelentik, hogy a kör-
zeti kormánybiztosok értekez-
lete felkérte De Gaulle tábor-
nokot, hogy szentelje figyelmét 
a belső problémákra. Április 
29-e és má jus 3-a kőzött min-
den bizonnyal megtartják Fran-
ciaországban a helyi választá-
sokat és ez kezdetét jelenti 
annak, hogy a kormány gyors 
ütemben visszaállítja tekintélyét 
az egész országban. 

Keresete 
kar- és zsebórákat, 

melyek Járnak és nasználbalo 
állapotban vannak. Araaval és 
ékszert beváltok. LAC/Kö ék 
<<zerész, Kárász-u. 14. Del*Ka 
mellen 

Moszkva, február 12. Hatal-
mas erővel tört ki a nép lelke-
sedése a felszabadított Lengyel-
országban, ahol a lengyei nép 
az ideiglenes lengyel kormány 
körül csoportosul. Az elgyötört 
lengyel lakosság elragadtatással 
fogadta a Vörös Hadsereget és 
a lengyel csapatokat. Külfö ldi 
laptudósitók, akik látogatást 
tettek a lengyel városokban, 
ámulva szólnak arról a lelke-
sedésről éselragadtatásról amely 
a lakosságot elfogta. Az óriási 
nehézségekkél dacolva a lengyel 
nép nekilátott a rend helyreállí-
tásának és gyors léptekkel fog 
hozzá a szabad, független de-
mokraikus Lengyelország fel-
építéséhez. 

A londoni reakciós lengyel 

klikk gyűlölködve sziszeg ugyan 
a varsói kormányra és magá-
ban Lengyelországban is pró-
bálnak aknamunkát végezni. A 
lengyel tömegek azonban undo-
rodva fordulnak el az Archi-
cevszki-féie kormánytól . 

Az ideiglenes német megszállás 
alatt sínylődő országok néptö-
megeit is hálaérzet tölti el a 
Szovjetunió iránt. CNehszlovákia 
lakossága is örömmel és szere-
tettel fogadja a Vörös Hadsere-
get. Itt is tömegtünteléseket ren-
deznek a felszabadító hadsereg 
tiszteletére. Nagygyűléseket és 
tüntetéseket rendeznek Bulgáriá-
ban és Jugoszláviában is és 
ezeken szintén a Vörös Hadse-
reget ünneplik. 
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A hatalom a német fővárosban 
a Gestapb-legények kezébe került 

A német fasiszták abban re-
ménykedtek — irja a Pravda —, 
hogy lé le kzetvé teíhez juthatnak. 
Ez a reményük nem teljesedett 
be. Az orosz offenzíva lankadat-
lanul folyik tovább. A német rá-
dió panaszos hangon jelenti, 
hogy a szovjet továbbra is friss 
erőket vet harcba. A német ka-
tonák napról napra saját ta-
pasztalatukból győződhetnek 
ineg a Göbbels-propaganda ha-
mis voltáról, Valamennyi fogoly 
német katona és tiszt egyönte-
tűen az orosz offenzíva rettene-
tes erejéről beszél. A Vörös 
Hadsereg kijutott a danzigi 
öbölhöz és kiszélesitette pozí-
cióit a balti tengeren is. Kelet-
poroszország a támadó szovjet 
csapatok kemény harapófogójá 
ban és szoritójában van. Kö-
nigsberg sorsa is meg van má r 
pecsételve. Felsősziléziában má r 
messze túlhaladtak a szovjet 

csapatok az Oderán. 
Berlinben ál landóan n ő a pá-

nik. Egy svéd lap berlini tu-
dósítója közli, hogy a város 
több területén kihirdették a ha-
diállapotot. Egyes kerületekből 
a lakosságot kitelepítik, mert a 
házakat fel fogják robbantani. 
A hatalom a német fővárosban 
a Gestapo- legények kezébe ke-
rült, akik elfojtanak minden-
nemű felkelesi kísérletet. A 
Volkssturtn harmadik korosztá-
lyát is mozgósították. A fizikai-
lag alkalmas egyének száma 
ezek között igen csekély. Ehhez 
még hozzá kell tenni, a mene-
külők özönét, akik száma most 
már két mi l l ióra rug. Az élel-
miszerellátás körül is zavarok 
mutatkoznak. A város hemzseg 
a katonaszökevényektől, akik 
polgári ruhában a menekültek-
kel együtt szöknek tovább. 

— o o o -

Brit nyilatkozat 
német jóvátételről 

London, február 12. A Reu-
ter jelenti: Sir Waltér Citrine, 
a Nemzetközi Szakszervezeti 
Szövetség a legnapi ülésen a né-
met békefeltételekkel kapcsolat-
ban a következő fontos bejelen-
tést tette: 

— A németeknek meg kell fi-
zetniök a háború által okozott 
károkat áruban és pénzben, még 
akkor is, ha a német föld meg-
szállás alatt lesz akár generá-
ciókon át. 
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Oríey Zoltán alezredes 
Szeged város katonai kerületi 

parancsnoka 
A főispáni hivatal szombaton 

kézbesítette ki azt a Debrecen-
ből érkezett kormányrendeletet, 
amelyben Vörös János vezér-
ezredes, honvédelmi miniszter 
a szegedi katonai kerület pa-
rancsnokává örley Zoltán al-
ezredest nevezte ki. 

Szeged város u j katonai ke-
rületi parancsnoka már meg is 
kezdte a kerület megszervezé-
sét. A kerület székhelye a volt 
rendőrségi palota lett, ahol má r 
meg is kezdődött a munka. 

Az ui kerületi parancsnok 

Szeged ismert politikai életének 
egyénisége. Nemzetgyűlési kép-
viselő, tagja a Szegedi Nemzeti 
Bizottságnak, Szeged város tőr-
vényhatósági bizottságának. Ki-
nevezése városszerte megelége-
dést keltett. 

Martinsen norvég rendőrfő-
nököt agyonlőtték. Revolveres 
és géppuskás norvég felkelők 
voltak a merénylők. Martinsen 
a norvég Quisling-párt vezotője 
volt. 

R f f v i d h l r e ! 
Az Egyesült Államok hadi-

tengerészeti minisztériuma hi-
vatalosan közölte, hogy a há-
ború kezdete óta összesen 3103 
tapán hajót sülyeztettek el az 
egykor jelentős japán flottából. 
Ma Japánnak nem lehet na-
gyobb flottája, mint az amerikai 
fiOtta egyik osztálya. El fog 
jönn i az az idő, amikor a j apán 
flottát saját barlangjában lóg-
juk megsemmisíteni és saját 
otthoni kikötőiben kényszeritjük 
harcra. 

Négy japán csatahajót és hat 
cirkálót beszorítottak Ho'land-
India egyik kikötésre alkalmat-
lan öblébe Catalina repülőcsó-
nakok ál landó támadásokkal 
megakadályozzák a hajók kikö-
tését, pedig a hajókra a japán 
flottának égető szüksége lenne. 

Löwe altábornagy, egy német 
páncélgránátos hadosztály pa-
rancsnoka megadta magát a ke-
leti fronton. 

Felakasztották Kőnigsherg pol-
gármesterét árulás cimén. Ez a 
Königsberg Berlintől 70 kilomé-
terre északnyugatra van és nem 
tévesztendő össze Keletporosz-
ország fővárosával. 

Pár sba érkezett a Vörös Had-
sereg által felszabadított első 
francia deportál t A Sziléziába 
deportált franciák közül sokan 
ki tudták használni • Vörös 
Hadsereg vil lámgyors előnyo-
mulása által okozott fejetlensé-
get és megszöktek — mondotta 
megérkezésekor a repülőtéren, 

R ichárd Law az angol kül-
ügyminiszter helyettese tegnap 
rádióbeszédében közölte, hogy 
Franciország részére csak a 
határok megállapítása után biz-
tosítanak a három nagyhatalom 
konferenciáin helyet. Nem sze-
retnénk ha olyan hibákat kö-
vetnénk el kizárólag érzelmi 
okokból, mint a mul t háború-
ban. A béke biztosítása érdeké-
ben a francia népre nagy sze-
rep vár. 

Ti lo marsal l a kormányzóta-
nácsba Subasich miniszterelnök 
által javasolt személyek közül 
hármat visszautasított. 

Talajv z árasztotta el 
Újszeged mélyebben 

iekvő r é s z e i 
Újszeged egyes mélyebben 

fekvő utcáiban, igy a Pill ich 
Kálmán-utcában és a Népkert 
soron is jelentkezett a szoká-
sos tavaszi veszedelem a talaj-
víz, amely elárasztotta a telke-
ket és sok lakóépületet annyira 
körülvett, hogy megakadályozza 
a lakók közlekedését A vesze-
delmes gyorsasággal emelkedő 
viz összedöléssel fenyegeti a 
gyengébb anyagból készült há-
zakat. A veszedelmet fokozza, 
hogy az a kisteljesítményű szi-
vattyú, amely normál is körül-
mények között a csatornába 
emeii át a talajvizet, most nem 
működik ál landóan. A szak-
értők szerint, ha egész nap 
üzemben tarta iák, elháríthatnák 
vele a fenyegető veszedelmet. Az 
ujszegediek sürgős segítséget 
kérnek a város mérnöki hivatá-
látót. 


