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Súlyos veszteségeket szenveditek a bolsevisfák a déli arcvonalszakaszon
P é tr is b a n , T o u l o n b a n  é s  M a r s e i l le b a n  t o v á b b  f o ly ik  a  k ü z d e l e m

Romániában 
a németek urai a helyzetnek

Erélyes intézkedésekkel tisztázzák a katonai helyzetet
Német ellencsapások v á r h a t ó k  a  n y u g a t i  f r o n t o n

Berlin, augusztus 27. (Interinf) 
Bár a keleti arcvonal szélső déli 

szárnyán a bolsevisták a román ki
rály körüli csoport árulása követ
keztében dél felé és nyugat felé 
sz.éles övben teret nyertek és eszel 
a német hadosztályok mögöttes 
összeköttetéseibe be tudtak hatol
ni, anélkül, hogy komoly ellenállás
ba ütköztek volna, —  a német had
osztályoknak *U aá »t  arevotialvái- 
toztatással sikerült a,z arcvonalaik 
mögött lévő területeket újból sza
biddá tenni.

A Pruthon Raseskínél átvezető 
és a Szovjet által megszállott, híd
nál súlyos harcokra került sor, 
amelyek a német fegyvereiknek tel- 
jes sikert hoztak. A  bo'lsevistákat 
átkaroló művelettel két ódáiról 
egyszerre támadtak meg és rövid 
here után teljesen szétugrasztották.

Menekülésszerű visszavonulásuk 
során elvesztették majdnem min
den nehéz fegyverüket, így 13 
harckocsijukat is. Nagyon teteme
sek voltak véres veszteségeik. Be
szállítottak e helyről többszáz fog- 
lyot.

Egy másik szakaszon harciere jü 
német kötelékek a bolsevisták több 
páncélos támadásnak elhárítása 
után helyre tudták állítani az ösz- 
szeköttetést egy nagyobb német 
haroi csoporttal, amellyel együtt 
azután- délnyugat felé átverekedték 
masnikat a Kárpátokhoz.

Német és román frontcsamtré· 
szék között, bár a király körüli cső- 
port hadat üzent, pénteken sem ke
rült sör összeütközésekre. Az arc
vonal térségében lévő román pán
céloskötelékek a bo’sevista előretö
résekkel azokon a részeken is heves 
és eredményes ellenállást fejtenek 
ki. amelyekből a német kötelékeket 
már kivonták.

Különféle más helyeken a román 
frontkötelékek azzal könnyítették 
meg a német csapatok mozdulatait, 
hogy szabaddá tették az űtakat.

A. Kárpátok egész előterében 
pénteken egészen a pembicától 
nyugatra eső térségig teljesen szü 
Beteltek a harcok. Magánál Dombi 
cánál; úgyszintén a Visztula mind· 
két partján, M ielectő l nyugatra, 
erősebb szovjettám adások átmeneti 
betöréseket értek el a nemet arc
vonalakba. Ezek többségét azonna
li ellenlökéssel ki lehetett küszöböl
ni s az egyik helyen két szov je t lö
vészzászlóa lja t egy másik helyen
pedig egy 14 páncélosból allo szov
jet harckocsicsoportot elvágtak és
megsemmisítették. A  német csapa
tok töbteaáa foglyot és nagy asák- 
r-* iyt ejtettek. Ebben az edhárító-

sakerben hatásosan részesedtek a i madtak rá a Szovjet támadó él
német légierők harci kötelékei, csoportjaira és a bolsevista üteg- 
amélyek alacsony repülésben tá- j állásokra. (MTI)

Helsinki, augusztus 26·
A  finn lapok majdnem kizárólag 

a román ügynek szentelik vezércik
keiket.

A  szövetségeseknek a Balkánnal 
kapcsolatos politikai taktikája isme
retes —  állapítja meg a K^uppa- 
lehti. A  béke gyorsvonata, amelyet 

briteknél szeretnének elérni, a va
lóságban a  szóbanforgó országok 
számára Szibériába vezető vonat- A  
román hadseregre, amely a bolseviz* 
mus ellen küzdött, a jelenlegi romá
niai . államcsíny sikere esetén pusz
tulás vár.

¡Moszkva válasza után most már 
semmi sem kétséges — írja  az Aían 
Suunta. Moszkva tudomásul adta, 
uiou ita.íuauiass túlsóm  b Siiov 
adnak okot arra, hogy eelfelejtsék 
azt a szerepet, amelyet Románia 
Németország oldalán játszott. Msr 
régóta Általánosan ismert a 
ama Jelszava, amely egy moldovai 
szovjetköz!ársasasira vonatkozik- Ez 
a· tény a fegyverletételt

Hivatalos 
Jelentés a berepülésekről

ve, nem jelent egyebet Románia 
számára, mint a teljes megsemmisü
lést —  állapítja meg végezetül a 
finn lap· (MTIí

A Magyar Távirati Iroda jelenti: 
AuguW.us 26-án délelőtt több el

lenséges gép repült át m, ország 
tég'jesén északról dél leié. Eadapes- 
tea kazal egy órás. légiriadó veti. 

a "SSevjst Stmsteíssóírt e* leánskai a&htmua& 
*em ¡•’««leitek.

Az égé** ..napon át, valamint a 
27 ét a virradó éjfélén minden iránytekint-

ból, d® tőképp®« délnyugat és 
északkelet lelól, sok vonalon i « »  
egye* gép repült át az ország lég
terén, Bombázást es károkat csők 
hadműveleti tesülströl Jelentette*, 
A* éj urnán tat « H M M  
szók bárom ellensége» gépet légi 
harcikban lelőttek-

A vasárnapi német hivatalos ielentés
los erőkkel tovább nyomul előre 
dél felé. A német horccsoportok- 
nak az a törekvésük, hogy súlyoŝ  
harcokban áttörjék a Pmth alsó

Berlin, augusztus 27.
A véderő főparancsnoksága köz

li: A  Szajna alsó folyásától nyu
gatra utóvédcsapataink a kötetlen 
utánunk nyomuló ellenség sok tá
madást verték vissza.

Az ellenség Mantestól északra lé
vő hídfőjéből nagyobb támadásokat 
intézett, de csak (sekély terület
nyereségre tudott szert tenni.

Párisban az elkeseredett utcai 
harcok most a város északkeleti 
részére és külső kerületeire is ki
terjedtek.

A városban lévő támaszpontjaink 
elkeseredett ellenállása az ellenség 
nek súlyos veszteségeket okozott.
_ Páristól délre, valamint Troyes 

térségében az északamerikaiak na
gyobb erőkkel támadásba kezdtek 
és vesztesegt el jós harcokban né
hány kilométert nyomultak előre 

Romániában az ellenség gépe
sített kötelékekkel és nagy páneé-

folyásánál lévő szovjet záróöveze- 
tet. A Keleti Kárpátok lejtőin he- 
vés szovjet tám&dások&t vertek 
vissza és ennek során sok ellense- 
ges páncélost semmisítettek meg.

Sztanisslautól nyugatra magyar 
csapatok elfoglaltak néhány ma· 
gaslati állást

A YigztMla-hidfSbtm^ Baranovtol 
nyugatra, Kazimierztől nyugatra 
és Warkátót délkeletre az ellen
séges áttörési kísérleteket régben 
ellentámadással vertük vissza.

Vadászkötelékek és a legvedel

mi tüzérség a ef®,
megszállt nyugati tcrületek felett
lelőttek 71 ellenséges 
köztük 56 bombázót, ^  további 
repülőgépet pedig 
metország fölött lőttek le. (MTI)

A WiShemstrasse érdekes nyilatkozata
a romániai eseményekről
Berlin, augusztus 2T.

A  román királynak a romániai 
eseményleknek irányiszabó kiálfvá- 
nyával kapcsolatban, amely a fegy
verszünet megkötését jelentette be, 
a Wilhelmstrasse szóvivője nyoma
tékosan felhívta a figyelmet arra, 
hogy a fegyverszünet állítólagos 
megkötésének tényét mindezideig 

í sem Londonból, sem Washington
ból, sem pedig Moszkvából nem erő
sítették meg. A  román királyt fél
revezették — következteti a Wil- 
helmstrasse — mégpedig az a Má
nia vezette félre, aki szoros össze
köttetést tartott fenn. as angol tit
kos szolgálattal. Mihály király és 
a román nép tudatos félrevezetésé* 
nefc jelét látja a Wilhelmstr&sse 
abban is. hogy Manrn például mai,

Zsidó hirdetést mi nem kSzSltiink!

'‘szombati rádióm egnyüatkomsában 
is -a királyra, a népi é és a szövet
ségesekre kiáltott hurrát, de a 
„Szóvjatköztársaság” kifejsaeat 
gondosan kerüli, pedig ma mar 
nyilvánvaló — jelentette ki a f 20 
vivő — , hogy ezeken a szövetsége 
seken egyedül a Szovjetet kell ér
teni. ÍSrdfkes, hogy ennek ellenerő 
Moszkva és az ukrajnai főparancs
nokság utasítást adott, a szovjet 
csapatoknak arra, hogy a román te 
rület ejteni oífenzivát minden poli 
titeű tekintet nélkül úgy kell foly
tatni, mint eddig. Annak a tragé
diának a nagysága, amelyet Moniu 
idézett fel, valószínűié^ már rövi 
desen teljes megvilágításban fog 
fél tárulni — jelentette ki a német 
szóvivő — Is már náhánv napon be- 
lül elválik, -hogy Mihály király nem 
követi-e apját és hogy Mmmmk 
imsraé^e majd ideje a kommunista 
hnrmán'jtMtn ülni.

A bukaresti német parancsnokságok 
súlyos harcban állanak

még pedig nem a legrosszabb a 
német hadosilályokkal együtt har
céi a bolsevikekkel ssesüse». M é* 
román csapatokat, amelyek a szov 
j élcsapatokkal parktáliak a némei 
védető egységei megtámadtok M  
lelegyverílk.

Berlin, augusitus 27. (NST) 
Mint a berlini katona1, sióvivó 

koíölie, a íomán iSváiósbtm lévS 
német parancsnokságok súlyos har
cokban állanak a Mihály királlyal 
tartó román kötelékekkel. A román 
hadsereg magatartásáról a **óvi- 
v8 közölte, hogy annak »agyrés*·.

Telles erővel folynak 
a keletporoszországi erődítés!

munkálatok
Kanigsberg, mg- 27. (NTI)

A  keletporoszországi határra ki
küldött egyik különtud ősi tó jelenti: 

.Inkább lapátolni, mint kiüríte
ni” ’ E jelszóval íogoti hozzá Kelet- 
Poroszország a védöállások kiépíté
séhez- Miként a nagy felszabadító 
háború idején, Kelet -Poroszország
népe most is egységes a munka vál
lalásában. A  férfiak elhagyják gyá
raikat, irodáikat, hivatalos helyisé
geiket!, műhelyeiket, s ásót és lapá
tot fogva -dolgainak n«pt 1® órát, 
sót meg töWjet. is- „Népközösség 
előre!" —  mondja a parancs és pél
daadó közösségben dolgoznak haza 
juk védelme érdekében-

E keletporoszországi erődítő mun
kálatok vezetője Eri eh Koeh körzet- 
vezető. aki 16 éve áll a körzet élés. 
A  munkálatok megindulásáról el
mondja, hogy július 11-én este 11 
órkor kapta a parancsot, hogy az 
egész lakosságot vegye igénybe 
honvédelmi munkára. Egy órával 
k éső i*  a  férfiak  már úton voltak és 
12 óra múlva már dolgoztak, A  
munkában as összes társadalmi ré
tegekhez tartozó férfiak résstvess- 
nek kivétel nélkül. Nem áll meg 
azonban a gazdasági élet sem, mert 
a Krüper-rcuds"?r szerint hárem 
csoportban dolgoznak. Minden három 
hétben váltiák a csopoofe egymást. 
A z  első csoportot levá lt)» a máso 

i dik és azt három hét múlva a bar- 
madik- Azután ismét az első cso
port áll munkába· A  munkavezetők 
nek taimés£Kt8s.en tovább kell del 
sozniok.

A  ds'gozák szám arány* —  mán'! 
H  Koch k!jnrelvc:?ts — r~-$r az t !- 
’ 5 nafesa· l íb b ,■■ IC ·’" :

kedett, vasyls munkába áütak, akik 
messza a keletporosz határ elöu az 
első keletporosa; védöállásokat épí
tették ki, A  harmadik napon már 
több, mint 190-000-ren dolgoztak, va 
lamennyiem ■ keletporoszor ■ munká
sok· Az asszonyok nem vesznek 
részt as erődítési· munkálatokban, 
az ifjúság azonban a- legnagyobb 
lelkesedéssel jelentkezett. A z  ifjak st 
és a leányokat közben ázonb'.n e i 
aratási munkálatokra vették igény» 
b®· Ahol a parastok  az erődítési 
munkálatokban vesznek részt, ett a* 
asszonyok, a gyermekek és a hadi
foglyok takarították be a termést· 
Szerencsére a jó Időjárás is mea- 
könnyitette a termés betakarítását, 
így  lehetséges volt a termést száz- 
százalékig tető alá vinni. — mond
ja befejezésül Koch körzetvezetö.

VÖRÖS LOBOGÓ RO M Á B A N  — 
a müveit nyugat fegyveres erején 
nek támogatásával azt *» megértük% 
hogy kitűzték a vörös lobogó! Ró
mában, ssent Péter városába®. 
Egy milánói M r beszámol arró l is, 
hogy ae angolszászok által meg- 
szállott Bélfilits^sságban  w véré » 
lobogó lengett a rendőrségi lakta
nyák a ki címeres olasz lobofó  
m eSsff. A töm eg a Sm oym  laborét 
letépte, úgy hogy csak A vertte fa - 
bőgő maradt mxríévnl és kalapács* 
csoí a rendőrségi Ukfanyén,

As érvTá király felsssabadftó te-
rékenységit K/V. iataJmait« * te'..· M 
a M-améü-Sí-Xtfí esőcselék ü \ · - 

- í jb a n ....
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Visszaverték
a Varsó irányába tervezett 

áttörést
Berlin, a-ug. 27.

Ma* illetékes német katonás he
lyen kijelentették, a keleti hadszín
tér kössépsö szakaszán Varsónál új 
súlypont alakult ki. a tervezett 
szovjet áttörést azonban sikerült el-

hárítani és a. betörés! helyeket elre-l 
tesaalni* Ewikívüi mégcsafc Dcrpat-*J 
nál vannak nagyobb harcolt, ahol a; 
Szovjetnek sikerült betörnie a vá
ros dél! részébe. ((MTI)

Berlinben bizakodóan (télik meg 
a nem zeti rom án  korm án y 

felhívásának eddigi eredményeit
A nemzeti román kormány szék

helye és összetétele még nem került 
ayiivánosságra- A német szóvivő a 
nemzeti kormány székhelyének és 
összetételének ti tokban tartását azzal 
magyarázta, hogy' a kormány széle
sebb alapot akar teremteni és el 
akarja kerülni, hogy működésének 
hatásosságát földrajzi és világnézeti,!

partjara állt. A  román ügyvivő 
megjelent a* olass külügyminisz
tériumban és ott bejelentette ezt 
az elhatározását A  román követ- 
•eg sajtóafctaséja rádióbeszédben
tartását *  romá3 kormány maga-

M t* le tfs za b a d u ! b o l h á é i .  
• p o K u h á i d l “

A Wilftelmstrassen nem nyilat
koztak Antonescu sorsáról
Berlin, auífuwtiw 27. fl©Ü) 
Antonescu somét 4» eltávolí

tásának módját illetően a Wíi- 
helmstnuwen «sombaton is hali· 
gátasba burkolóztak.

vagy politikai megkötöttségek korlá-j .
f A  Milhelmstrassen bizako- E t tU & M lé étozzák· A  
dóan ítélik meg a nemzeti kormány
felhívásainak eddigi eredményeit,

Az Északolaszországban akkre
ditált román követ a nemzeti 

kormány pártjára állt
Velence, augusztus 27, (T P ): 

Az, olsm fasiszta köztársasági
kormánynál akreditált román kö
vetség a román nemzeti kormány

E g y  f i n n  la p  szerint úi Katyn kószát 
rom án  tisztikarral

képet fest a félrevezetett román-Egyelőre nincs fegyverszünet 
■Románia és volt ellenfelei között — 
állapítja meg .a finn sajtó, Az Af- 
tonpoeten íBserfat enyhén szólva el- 
ham arkodot tr a k kell nevezni Mi
hály királynak és Senateecu t o -  
Hiányának errevorratkosró aegálls- 
pitásait, A  iap ezael kajresolatban 
fe! tassi a kérdést, mit gondol ezék 
után a· tornán nép új vteetöiröi, 
akik már első ténykeáésökkei a rá. 
$$fám mmközéiim folyamodtak. A 
ciMr a tmráhtötMmn ' igen ko*nof

nemzet jövőjéről hivatkozz ama, 
hogy az oroszok továbbra is ellen
ségnek tekintik a román hadsere
get és a moszkvai sajtó folytatja 
a fényképek közlését és adatok fel
sorolását a román hadsereg koráb
bi Temtettoiről orosz földön. Ezzel 
más célja nem lehet Mosatóvának, 
csak aj, hogy m egterem i a ked
vez» hangulatot egy újabb Katyn 
létesítéséhez, ezúttal * román tisz
tikar számára. (MTI)

s is MtíUíy

Páter végleg szakított Mlhajlovlccsal
A MST jelenti; Péter jogwwiftv 

exlrrály szombaton rendeletet 
adott ki, amelyben megfosztja 
Drága Miihajlovica tábornokot, a 
asserb náohomli*ta partizánok ve

zérét,
A Kzubasiecsies-kormány ezzel 

a. királyi rendelettel oyiitan elis
merte Tito kizárólagos partizán 
uralmát Szerbiában.

#« s ü e n s á g ss  lé g itá m a d á so k  közelebb 
Hozzák a cseh n ép et a Jelenlegi 

k o rm án yáh o z
A  Cseh- és láfervaerszág-i ̂ váro

sok ellen intézett legutóbbi angol- 
■' amerikai légitámadások alkalmá

ból a védnökség! kormány a kö
vetkező felhívást tatésste a cseh 
néphez;

„Cseh népi Röviddel emlőit a 
védnökség kormánya és vele 
együtt bs égés® cseh né© mély 
megrendüléssel kíséri utolsó áljára 
a Pardubltó város «álén intézett lé
gitámadás áldozatait, Többeaáz ár
tatlan ember vesztette életét, A 
cseh ftép újból meggyőződhetett,

hogy ess a báborő még a békés vá
roskát sem kíméli meg. A  véd
nökség kormánya mélyen fájlalja 
m ellenséges légitámadások Caeh- 
és Morvaországra eső újabb áldo
zatait Mély felháborodással ta
pasztja  ezt a harcmodort, amely 
a békés eseti lakosságot sújtja az- 
sal a mély meggyfagdáMti, hogy 
m ellenséges légitámadások a  cseh 
népet még monmhbm fogják el
nökükhöz Hacha Bmil dr.-hoz tűz
ni (MTI)

Aa d m t és· romén Mmmstia 
átvészelte m első nagyháború 
árulását, mert olyan férfiak 
irányították a háborút követő 
evekben aa országuk kormány. 
kerekét, sMk minden igyekeze- 
ifikké! oson voltak, hogy az 
árulás dicstelen sugarait elosz- 
lamák nemzetük történelméből, 
*  m  áruló királyt család meg- 
fáradhasson hazájuk élén. *

A mostani háború újból ahhoz 
m nemxetHtez soroéta, amelyet 
pér évtizeddel élőbb cserben
hagytak. A nemzetiszociálittta 
Németország hadilobogóját di
csőségesen lengette a norvéo, 
francia, balkáni és az orosz szel. 
A két állam, mint résztvevő, 
részi kért ebből # gvőzelembőL· 
amelyet meg is adott a szövet., 
séges nép msére. Azonban a 
szerencse forgandé. s a német 
lobogót itl-ott ideiglenesen meg- 
tépdeste a háború kegyetlen 
ezele. AT'[két nemzet kirá
lya, film a szövetséaesi hűség 
megbüntetését fit, átpártolt azok- 
hm, akiket pSlmatnyUag a 
Mars kegi/efbe faaadott. Nem 
gondolt ana a két .Arnyékki- 
rdty99, hogif a történelem nem 
foaja megbocsájtani a megis
mételt árulást, s csak arra 
gondoltak, hogy trónjukat a 
nagy eBtsamrban, a háborús 
viharban átmentsék a jövő szá. 
mára. isten azonban nem bün
tet bottal, Viktor Mménuel már 
csak a vitrin üvegén keresztül 
nézheti elárvult koronáját. Mr 
hály király I* csak pillanatnyi- 
fog örülhet «  királiA hatafam 
jelképének.

HITLER MONDOTTA;
„A 90-oa évek ausaJriol nagyné

niéi mozgalmáé az érdem azért, 
mert egyenesen és nyíltan megél- 
lapította, hogy az áliamhoíeiom 
cxaJt tíkkof igfinyelhet tiszie!e'et és 
vádel»et, ha o nép érdeiegaeU 
megíolel, vagy iegaícfeb Is r.oan 
úi'.tuwas ana, fiz államliata’oai 
nem lehet öncél, mert ha az tenne, 
akisor ennek a világnak minden erő
szakossága szent és sérthetellen 
vetea. Ha az ál:tamhoSaI«m segítsé
gévet egy népet a tönk szélére 
Juttattak, afckoi egy Ilyen nép Mai
sok nemcsak joga, de egyenesen 
kötelessége is az ellenállás.

Azt a kérdést azonban, hogy mikor Jött el ennek 
•tetéM viták, hanem qz erők és az eredmény dönti el.

Általában nem szabóid elielejú>ni, hogy az emberi lét legio&tosabb 
célja nem egy államnak, még'tevés bbó egy kormánynak a fenntartása, 
hanem a fetfSenntartás keH, hogy le gyen. Ha tehát ezt fenyegeti veszély, 
•««¡kor a törvényesség kérdése csőn alárendelt szerepet Játszik. Ebbe» 
az esetben, ha az uralkodó hatalom ezerszer Is „törvényes" eszközöket 
használ tevékenységéhez, az elnyomottak létfenntartási eszköze meg- 
adjar a legteljesebb Jogot minden fegyver használatára.

<Ts<7k a 9 °üdolat felismerésében gyökereznek a Birodalom népei
nek belső és xOlsö elnyomatása ell eni szabadságharcai, azok a kti*- 
delroek, amelyek oly hatalmas szerepet Játszottak a történelemben.“

az Ideje, nem

Londonnak elment 
a kedve a nevetéstől..
V. 1.-érdekességek angol lapokból

t tSzlovákia bőségesen kitart 
H ém efoszág melletti“

Fmmny, augtmtas 27,
A  imw?é& kormány nevében 

Ma«h be!ügyminiass<er seaombtst m~ 
te kiáltványt intézett & aaáovák 
néphez, A kiáltvány rámutat arta, 
bc%y Szlovákia ellenségei meg 
sisarják zavarni m állam -rendjét 
én békéjét ét « I r t  ejtőernyősöket 
k iedobnak, akik mosi mm. fára* 
de ¿nak. hogy a sdovák népet ha
mis útra tereljék. Aa egész szlovák 
nép e! van szánva arra. hogy szem- 
beesaáli Mokkái m ös»!mek3eet. A 

tgrtrf, hogy

E l a d ó
tnég tiékénv mmi

parceüázefl villaleiek
« i A i 1« # « ® ! » « «

acéraz tniítí. kiffíső fm vi*a  m - m  
díe* w « fv « i fb A  — é ! estém, strand 

é* mőút nwflelt

Forgalmi iroda f  ; 334-724 
ő f  it t*  tg mm.

mtot eBena%es ©rstógokbím. «t- 
hareolj&n.sk tumtent̂ gm embere
ket, kifosszanak plóMníákat ma·
jorokít, párasatokat A adovák 
oépet soha semmi s*m birkatja ri, 
hogy hárulja barátját és szövetné- 
gwét, a német oépet; m elienaég 
mindo törekvésével .«smbea hűen 
es bee*le^«l tótart oldalán.

A  movék kormány legutolsó 
ülésén egyébként elhatározta, h«^y 
m állami «zervezet memMyváét a
sMdhys&ri lí I.

fogjÉ, batgy a* 
Üym méétm f«í«abe4ű t mimka- 
erőket a hadsereg HuMrt 
bocsássa- A rtnfetertanács haíá- 
mmm ®&ba.d k e ^  MüeÜt a htm- 
f M M  m;mí2temek, hc,gy bármi
re való tekintet nélkül m i»lwkit 
beMvbasSoB. s jd r* am k mmmége 
mn. A pe*?árakat és a t*st®«te- 
kt-t fíáfiEÓÜtják. h ogy tartó^Eodjék 
m hiám  o lyas  k lré ir tfi, m & f  a  ka. 
toaaf behívás t«t«»eva tiáaá t, v a g y  
tlbaittstAit etímaé* \

öt keresztényt Istartöztattak 
egy k a s a i isMé család 

rejtegetéséért
A kassai zsidók elkülönítése Ide* 

jém a leggazdagabb kassai zsidó csa
lád. a Róth család tagjai hirtelen 
eltűntek a várost»». Mindenki úgy 
tuda, hogy megszöktek- Most kide
rüli. hogy »  Róth család 14 tagját 
keresztények rejtegették Kassán. 
Eddi? öt kersztény személyt tartóz
tattak te, a nyomozás továbbMyik

MOLDVÁT SZOVJET KÖZTÁR
SASÁG alakulásáról hangzanak 
szovjet hangok, de *  Mihály brr- 
mdmja áltál elfogadó" feayver. 
*sií**ti menődé» Seavjet jóváh-a- 
gyásffról semmi hir.

Wle.nbem amM inkább vetődik 
fel a fcffíym megmézzárMs romá
néul változatának réme.

ügylétsrik üym „r'érsserzódés- 
seT pecsételi még a Szovjet min- 
Sen4tt am áruló szövetségesek be- 
kódolásét. . .

Mtr mmm mmémas kanéval 
W w a ró ii*  s * «8 w it  Péter Istvén és 
Bocsát István tíí«ifti tMtpBzimosok
tgym mgsutak ** »tatémél. h két 
wntoef már íéger,bt& haragé veit 
•mrtnárnm. UwrJm teásén, vesefdee*»! 
HtMUrn Boctíai kMaájévftl » mmm- 
tm  Véím HMn bátáb« asúrt Péter tmtm Aérütt-sév-ei »  péesj aebésseti 
Wlsüeir* azOUtmák V  «hot másnap 
»»«halt A «teáörsé* Btteénfa *ri- 
mhe vette <a t pén4 üfyémtég fog
házába m im m m . (MTI.

Berlin, augusztus bő. 
Valami kis változás történhetett 

az utóbbi napokban a londoni 
lapok szerkesztőségi munkájában. 
Mert nemrégiben még a humoros 
oldaláról próbálták a lapok a né
met megtorló fegyvert felfogni, 
sőt egy kis túlzással- szinte azt, 
mondhatnék, hogy a bombázási 
híreket a főszerkesztő a lap hu
moristájának adta ki feldolgozás
ra. Ma viszont a legtöbb lap első 
oldalon hozza a V. 1-bevetés leg
újabb eseményeit és az ahhoz szer
kesztett — meglehetősen keserű — 
kommentárokat. Amiből viszont 
mi az előzmények után esetleg azt 
a következtetést is levonhatnánk, 
hogy ' most a humoristák írják 
Angliában a vezércíkeket, a vezér- 
cikkírók pedig — hogy legyen va
lami nevetni valójuk végre 
tették működési területüket

humorrovatba. . .
. De lapozzuk át a legújabb Ber

linbe érkezett News-eket:
A  „Pieture Post“ fényksépsoro- 

zatot közöl a következő címmel: 
i >_>Egy repülőbomba becsapása 

után öt perccel/*
A  képeken ©gy polgár látható, 

aki —  az aláírások szerint — bé
késen ment a maga útján, nem 
gondolt semmire, még a háborúra 
sem, legfeljebb az ebéd összeál
lításának gondja késztette agyát 
egy kis munkára. És ekkor várat
lanul odaütött egy csúnya Robot
gép es megölte a ballagót (Tes
sék elővenni a asebkendők«t.)
„A  lap egy további képéről az el- 

kső pilanatban azt hihetnők, hogy 
az a Holdról készült, legújabb fel
vétel, annyi rajta a kráter. VI- 

át- 1 szont kiderül, hogy

azt a termetet ábrázolja 
a bombázás után

ahol a V, 1-ek kilövő helyét sejtik 
ae ángliusok. De hogy az olva
sók ne reménykedjenek túlságo
san, a konkurrens „Illustrated 
London News" mindjárt közli, 
hogy mitsem használ a nagy bom
bázás, mert a kilövési helyek er
dők közepén fekszenek és paraszt- 
házaknak vannak álcázva, ami szin
te lebtetlenné teszi kiirtásukat. 
Ennek a megállapításához a jó 
londoniaknak viszont nincs újság
ra szükségük, tapasztalják ők azt 
eleget a Sa ját bőrükön... .

laP *zy Másik képén 
látható, amint épnen kitüntetést

, r ad.á®  mellére, 
melyeket F, 1. Műveseiért érdé- 
meU ki viszont elrontja a hatást a 
túlsó oldal cikke, mely keserűen

közli egy másik vadász esetét, aki 
diadalmas bevetése után otthoná
ba viszatérve esett a  bomba áldo
zatául.

„Szegény George Bugess — irja 
a lap nem énekel többé szólót a 
szíiz&u enekkaraban. N6ve belek©- 
nilt azok listájába, akik a tenger
part es London között elterülő 
senki földjén lelték halálukat..

Érdekesek a lapokhoz irt leve
lek is. Az egyikben a rendőrség 
figyelmezteti a közönséget, olyan 

'ijoffőrökre, akik hatalmas ösz- 
szegeket kérnek a veszélyeztetett 
kerületeken át vezető fuvarokért. 
Egyben azt tanácsolja az utasok
nak, hogv fogadják el a soffőrök 
követelését viszont

amikor fizetésre feer*il ne a 
hivfanak rendőrt···

sor,

Egy másik levélíró azt pana- 
asolja, hogy a szirénák igen sok
szor akkor vonitan.dk, amikor már 
bevágtak a V. 1-ek valahol.. · 
egy harmadik azt, hogy a bombá
zásnál utcára került bútorokat 
zsidó kereskedők autós felvásárló 
különítményei ramsiizzák össze, 
fillérekért.

De a legérdekesebb egy fiatal 
anya levele. Ez így hangzik:

„A férjem több, mint egy éve a 
fronton van, magam pedig most
várom a második gyermeket __
az első két és féléves 4  ezért he
lyesnek tartottam, hogy a kor- 
mány felhívásának megfelelően 
vidékre költözzön a V. i-ek elöl. 
De alig, hogy ez megtörtént kö
zölték veim , támogatásomat há
rom és' fel shillinggé megrövidí
tik, mert elhagytam Londont. Art 
akarják eszel elérni, hogy a gye

rekes anyák visszajöjjenek a bom
bázott «árosba?’'

Nem. ezt nem hisszük. Pluto- 
kratáék —- minden további hátsó 
gondolat nélkül — három és fél 
shillinget óhajtanait egy szegény 
katonafeleségen megtakarítani. 
De ennek az ügynek a megvitatása 
már külön cikk keretébe tartoz
na,, melynek ez, lehetne tán a 
cime;

„A szociális gondosás Angliá
ban.” ,

Nyáry József
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A z  európai hadszínterek összefoglaló
áttekintése

A  francia hadjárat legújabb sza
kasza olyan fordulóponthoz érke
zett, hogy most már többé kevés
bé világosam kivehetők a partra- 
asáEit angolszász haderő moasdula- 
fai és stratégiai céljai.

Amint ez.Max Krull, a Német 
Távirati Iroda katonai munkatársa 
és Wíühelm Olms őrnagy katonai 
BjakértS Összefoglaló helyzetjelen; 
téséből kitűnik, a franciaországi 
hadjárat legújabb szakaszát a né
met elszakadó hadműveletek jel
lemeik.

A  német seregek a döntő harc 
el(«l mindenütt tervszerűen kitér
nek. Nem területek megtartása, 
te a m  bizonyos harci helyzet ki* 
alakítása a német haéteeregvessetés 
célja nyugaton, ahol a német had- 
eerégetk átcsoportosítása az eredeti 
normandiai csatatérről a Szajna 
alő folyásának vidékére előre meg
alkotott terv szerint megy végbe. 
Ezekből a mozdul átokból az a cffl 
vehető ki, hogy a Franciaország 
tágas térségeiben harcoló vala
mennyi csoportot összefogják.

Ma már megállapítható, hogy 
Montgoroery csapatai és a 12 . ame
rikai h ads<eregcsoport hadomálvai 
megteremtették ugyan az összeköt
tetést egymással, de az itt harcoló 
német seregek bekerítése nem járt 
azzal a »ikerrel. amint ezt m an 
golszáisisok remélték.

A német csapatok kftedenftírará. 
§3 Ugyanis az éMenség túlsúlvn el 
lenére is töretlen maradt: közel
egy heti ádáz küzdelem után. au
gusztus 24-én a német csapatok a 
záró gyűrűből kitörtek és ezzel ’« 
franciaországi hadjárat új szaka
szába lépett.

A Vire mentén az amerikai köte
lékek előrenyomulását Orleans és 
a Szajna felső folyása irányában 
tn̂ v korábban feltartóztatták.

Ezáltal a normandiai csatát ke
let felé eibatároltéíc. Mowt a» ®Uen- 
eég moTüJulata! a Szajna mentén 
Párisiül délre és az Yorrne part ián 
élé^iülnek fal Az amerikaiak át
karoló mo&iuHtokait. . igyeke-mek 
végrehajtani Mantefnál’. de a nő^,et 
«Henlökóa a Szajnára véts Skat 
vi-ím*.

Olms őmagv jelem-
ttee sw»mt Fám  imádóét oldalán 
mcrat két badraüvstet körvonalai

bontakoznak k i: az egyik az Atlan
ti Fal kulcspontja feűé irányul, a 
La Havre-től Calaiaig éa Diinkir, 
éhemig uúzodó erőd övezet ellen, a 
másik hadművelet célja az előző
nek kelet felé való biztosítása vagy 
pedig a Saar vidék felé való előre
törés. Sőt az is lehet, hogy a dél- 
fraciországi partraszállással kap
csolatban el akarja érni Dijonnál a 
Rhone medencéjét.

Eisenhower tehát, miután a be- 
özönlési csata első szakasza nem a 
német csapatok megsemmisítésével 
végződött, súlyos és döntő elhatáro
zások előtt áll. Olyan elhatározások 
előtt, amelyek különböző lehetősé
gei a német hadvezetés számára ép
pen annyi alkalmat nyújtanak si
keres ellencsapásokra,'

A  csata a Párstól délre levő had
műveletekkel tovább távolodik a ki
indulási kikötőktől és ezzel köze
ledik a német erőközponthoz. Ennek 
alapján feltehető, hogy Eiserihowesr 
óvakodni fog túlságosan merész kí
sérletezésektől 

A  délfranciaországl partraszállás«1
céljait most már fel Ieh?t ismerni i tsk be, miután egy nappal sikerült

Elsősorban Toulon és Marseille ki
kötőiért folyik a harc, másodsorban 
a Khone völgyében való előretörés 
céljából, hegy az ottani francia lei- 
kelő csoportokat felhasználják- Ez
ért franciák is vannak a partraszáilt 
csapatok közt Az ő harchavetésük- 
nek azt a benyomást kell kelteni, 
mintha a partraszállás célja Fran
ciaország felszabadítása lenne· Szö
vetséges részről azt is remélik, hogy 
a délíranciaországi harcok kihatás
sal lesznek Spanyolországra is. 
Mindebből kitűnik, hogy ez a part
raszállás inkább politikai jellegű és 
elsősorban az északfranciaországi 
vagy az olaszországi hadművelete
ket akarják vele befolyásolni. Ez 
azonban attól függ, hogyan válaszol 
a német hadvezetés a délfranciaor
szági hadműveletekre.

Megállapítható tehát, hogy az el' 
lenséges hírszolgálat itt éppen úgy, 
mint a nyugati és keleti arcvonal 
más helyen, elébe sietett &z esemé
nyeknek. mégpedig vagy a propa
ganda érdekében vagy azért, hogy a 
német h&dvezötőséget megtévessze. 
Ez történt Fáris esetében· Az ame
rikai csapatok csak pénteken hatol

nátok Versaillesnél visszanyamniok ■
a német záróáüást- Most különösen 
a város déli rés/.ébec felfegyverzett 
polgári emberükből álló irregularia
kötelékek szálltak harcba amelyek 
amelyek a francia főváros hírneves 
kúlturhelyeit választották maguknak 
harctérül. Az a jelentés is, hogy egy 
német parancsnokid tábornok behó
dolt éa feladta állásait, csupán a 
propaganda szükségletednek felelt 
meg, hogy a győzelmi gratulációkhoz 
legalább utólag megteremtsék az 
alapot- A német csapatok Paris ut
cáin szívósan harcolnak a számsze
rű és anyagi túlerővel szemben. 
Több helyen megfigyelték éppen 
úgy, mint az Alpokban, hogy a har
colók között kommunista csőcselék 
jelentkezik.

Dél-i'ranciaországban előtérben 
áll az ellenfélnek az a fáradozása, 
hogy a Rbone-völgyl utat hatalmá
ba kerítse és túlerejével a földön és 
a levegőben elvágja a visszavonulás 
útvonalait az elszakadó német csa
patok A  német mozdulato
kat itt nagyon megnehezítik, ha 
nem is gátolják meg a terroristák 
csopcr t j&i*

Toulon és Marseilles helyőrségei 
tovább harcolnak. A  Szajnán és a 
Rhcne-on a mozdulatokban bizonyos 
versenyfutá* jelentkezik az idővel, 
bár végső alakjában még nem ismer* 
hető fal tisztán, hogy német részről 
mit határoztak a nyugati térség vé
delméről*

A keleti arcvonal déli szárnyán újból fellángolt
a küzdelem

A keleti boto sviata hadműveletek, kerülővel újból mozgásba hozzák

a &a\cas ¿ízt
Mig most látó szememre szállnak 
mindig élűre jüvühe hulló i 
vtet mutató messzi fények, 
látom a szabad napos rétet 
élet-adó nyári hajnalon, 
mikor fényét önti gasdugon 
nagy Napkirály a messzi síkra.

Most úgy ¿rst látó lelkem, 
hony bátor nyár erős karján 
ring a jövőnk, mint a naptól 
ezerszer áldott arany hatása.
Asért ha telki akarsa harcba

szállni
ügy magadmk mindig találsz 
fény mutatta rögös utat 
az élet adó nyár Ölén.
Tudod, hogy oda mis az út, 
hol harcolni kell a holnapért 
és 'T'Qztf s homlokodra, majd 
a bátor nyár övez babért.

Be cmtk altkor> ha hős leslel 
és a l ohiapért harcba ssállva
ff- erői már, is felewvi. 
g s ha utódra hunnak messzi

fények
altkor less csak igasáv tiéd 
a harcokkal áMotf bcAdag él̂ f.

Szerető Sándor

bol három cél ismerhető fel. Elő
ször a keletitengeri állásokért va
ló harc, másodszor a Felső-Szilé- 
zia felé való előretörés és harmad
szor a bolsevisták Moldvában és 
Besszarábiában most újra kezd
ték a Balkánért vívott harcot, A 
fősúlyt a bolsevisták ez utóbbi te- 
rületre helyezik, hogy az angolok 
és amerikaiak feketetengeri poli
tikai sikereivel szemben saját bal
káni politikai sikereit szegezhes
sék.

Különösen a romániai változá
sok következtében a hadműveletek 
még olyan folyékony állapotban 
vannak, hogy sem a sikert, sem 
a sikertelenséget még nem lehet 
megállapítani. Ezzel szemben a 
Felső-Szilézia ellen irányuló bol- 
sevista hadműveletek az erős el
lenlökések révén oly csapásokat 
szenvedtek, hogy a csata ott meg
állapodott. A balti térségben is 
feltartóztatták a bolsevistákaí. 
Most valószínűleg Varsó elleni tá
madással próbálkoznak, hogy Ke- 
let-Poroszcrszágtól délre megfe
lelő állásokat küzdjenek ki és így

a Keleti-tengerért vívott csatát. 
Ezzel szemben azonban a német 
vezetés széleskörű előkészületeket 
tett, hogy meggátolja a messze
néző bolsavista célok megvalósí
tását.

A  keleti arcvonal déli szakaszán 
a politikai események szabta új 
katonai helyzetben súlyos és hosz- 
szantartó harcok alakinak ki a 
keményen utánuknyomuló szovjet- 
csapatokkal. A sok esetben a sző, 
vetségi hűség mellett kitartó ro
mán csapatok helyzete az udvari 
klikk híveivel szemben még sem
miképpen sem tisztázódott. A ki
rály környezete most már min
denesetre tisztán látja, hogy ka
tonai tekintetben milyen mélyre 
zuhant az ország a pálfordulás 
következtében, annál is inkább, 
mert az összecsapások már a fő
város térségére is átterjedtek·

Az északi szakaszon elhárítot
tak minden ellenséges előretörést, 
Tartuba azonban az ellenfélnek 
sikerült behatolnia. Itt véres utcai 
harcok folynak. (MTI)

tartó különösen heves tüzérségi 
előkészítéssel vezették be. Amidőn 
a bolsevista páncélos- és lövész
kötelékek támadásra lendültek, a* 
összes német üteg sűrű tűzesőt ló
véit rájuk, amelynek következté
ben rohamaiknak többszöri meg
ismétlésére kénysaserúltek, anél
kül azonba·* hogy túljutottak 
volna a német állások előterén.

TANYÉRMEREG
m - m m m m m m m m m m m

Miután a „Bor tábornok" veze
tése alatti varsói felkelési moz
galmat sikerült felszámolni, a bol
sevisták Varsótól esmkkelettrc 
70—ík'i kilométeress axevonataui- 
kaazon nagytám^dásba fcezdteíí- 
Erre a óéira a Visztula ée a Na*
rex között legalább 12...14 lövész»
hadosztályt, több pár.eéloestoadtes- 
tet és nagymennyiségű mindenfé
le űrméretű üveget helyeztek ké
szenlétbe, cúalatt a mögöttess re
pülőtereken számos csfttarepülJ- 
ezredet helyeztek el.

T i i  nap alatt ©61 szovjet gépel tétiek I©
a keleti arcvonalon

Bolognában házakat feambáztak 
Firenzénél nagy veszteségeket 

szenvedtek az angolszászok
Berlin, augusztus 27.

Mint a Német Távirati Iroda 
értesül, angolszász terrorbombá
zóknak egy, Bologna városa elless 
intézett éjjeli támadása során 
megtámadták a St. Ursula-kórhá
zat, a szemészeti klinikát pedig 
nagy űrméretű bombával találták 
el, bár a repülőgépek mintegy 80 
világító ejtőernyőt dobtak le, 
amelyek megvilágították a várost 
és lehetővé tették a vörorkoresz- 
tsa jelzés világos felismerését. 
(MTI)

Az Interinf jelentése szerint 
Firenze térségében pénteken új

Iniijfimertesse
t s H iö R S é ^ í

aléöiveszelorc
M A R N I T I
im  icmeiehhrl
Snnháaak, m irili, j^portpá!-‘ák. ipari 

váttalfitefe ém kö^ütetek réisér^.
VI., Petófi IMmHnmi. 14. 

Tel«fon; 1 » - « W  te 38« - lä l ,

harcok lángoltak fel. Páncélosok
kal támogatott brit csapati* egé
szen ezrednyi erősségig támadtak 
a hídfőből kiindulva, de váüülko- 
zísaik..eredménytelenek marad
tak. UgyancVik meghiuaitották 
az ellenségnek azt a kísérletét, 
hogy a szomszédos szakaszon át* 
keljen az Amon. Az ellenseg nagy 
veszteséget szenvedett és rész
ben ellen 15késekkel — mindenütt 
visszaverték.

Az adriai szakaszon tó ellenség
csupán rohamcsapatvállalkozaso-
kat indított, ezeket azonbaan 
könnyeci visszaverték. (MTI)

Berlin, au«. 27* INST) 
Varsótól észaRiit letre újabb nagy 

súlypont alakult ki a  harcikban. 
Mint egy német katonai ■ ssóeivS 
szombaton köaölte, a Szovjet er/re 
újabb tömegeket vei a Vére* anyag
osat áha és a legnagyobb arányú of- 
fénzivával igyekszik ismét mozgás
ba hozni a megállót t arcvcnaiat Az. 
ott folyó haltok még nem érték el 
csúcspontjukat, de as arcvonal 
helyzete mindeddig nem változott 

A  keleti arcvcnal északi szaka
szán a szovjet támadásokat fe!fog
ak. Csupán Derpatnál sikerült he

lyi batötést elémiök és a város kül
ső kerületeibe fcahato'.niok- Dovpat 
utcáin jelenleg heves harcok foly
nak-

Az arcvonal déli résién folytatód
tak a súlyos harcok a német csa
patok után nyomuló szovjet kötelé
kekkel- A  német elszakadó mozdu
latok tervszerűen .folynak az új,

Berlini katonai szávivö 
a keleti arcvonal helyzetérdi

Berlin, auguazfcts 87. 
Az Interinf légügyi tudósítója je- 

lenü a keleti arevon&kol:
"a keleti arcvonal súlypontjain a* 

vtóbbi" napokban heves W  harcok 
frJvtak Fzek során a német vadász

“ 5 i “ «
tották a szovjet légi erőkkel sz^m 
bcnl fölényüket. Augusztus le- és 
25- között még nem teljes 
BÍtások szrint 561 szovjet «epet iot'  
tk le- E »k  közül 402*t a nemet va-

kelcten egy német gép elvesztésével 
13— 15 szovjet gép kiesése· áll szem
ben. Egyes napokon ez sz arány 
még kedvezőbb volt a német légi 
erők javára. Augusztus 20- és 24 
között például kővetkezőképp®11' a’*a' 
kult a lelövési arányszAm: E.g>-':42 
2US, 5:83 és 2::58. e ‘ kitűnő sikerek 
elérésében különösen nagy részük 
volt egyes kitűnő német vadászre
pülőknek, mint például Hartmann 
főhadnagynak, akit nemrég tüntet'

dászok. Figyelemreméltó tény, hogy tek ki a briliánsokkal. >MTI)

SOrfl tiizeső fogadta a Warkánál úiabb 
támadásra induló bolsevlstákat

Berlin, augusztus 23.
A  -kekui hadszíntér kőlépső 

szakaszának harcairól jelenti az 
Interiuf:

Ssru&nsn a rc-.-reU'órákbaa a 
bolsevisták W a. kától dükal-tre  
nmét megújították azokat a déli

irányú áttörési kísérleteiket, ame
lyeket mindeddig véresen vissza 
vertek. A bolsevisták támadásuk· 
ho* vrm gyalogos* es páncélo*. 
kötslók ■■két, valamint ssámos «?\ 
tsrjpul’'ősiedet vonultait k fal és 
áttörési kísérletüket órákfaoasmt

nyugatabbra levő w n a l felé, amit 
egyes román kötelékeit kiesése tett 
szükségessé. Számos, román fewioaz- - 
íil'y toiíáb M & m i*  *  irn rm  a né
met védorfl otóalá:

Frar:co tábornok rinmft v ] 
kalcrai gyakorlaton

La CoruTta, aug. 37* fNTl.
Franca tábornok szombaton Mu- 

póz, Crandes tábornoknak, HSttsdfe- 
gedének kíséretében részt vett a la- 
oarunai helyőrség e«y l|a4Kyak«rle· 
tán- A  gyakorlat után fe>gadáet ren
deztek a CaudSlo tisatoletére, 
tmelynek során Jasó Los Arcos tá- 
bornok, La Cenina katonát parancs
noka r »H á  beszéáébm a 

i rendíthetetlen bizalmáról1 éa hÖ.séíe* 
rői biztosi tót tar Franc» téberaokot.

Szabó László az ú] magyar követ 
a kormányzó szívélyes üdvözletét 

tolmácsolta a Ducenak
Szabó Lásaló tábornok, az új 

magyar követ szombat délelőtt 
Észak-Olaszországban átnyújtotta 
meghízólevelét a Ducc-nak.a miftt

aa olasz szoeiállg köztárssaág h- 
jenek. Egyidejűleg a kormányzó
««ivéiyea tenetét' is tolmá«oJta 
a Dúcénak- (MTI)

M e m  f n ú t d a g y , ,

h o g y  éleiéi m iből ? o g y n S2!{ j a  el, akkor amikor 
módjában áll étkészleiéi saját í z l é s e  s z e r i n t  
k i v á l a s z t a n i .

V i z e s  k é s z l e t
fehér, külföldi (egy kancsó, hat pohái) M . t O  i 1

B o r o s  k é s z l e t
fehér, külföldi (egy üveg, hat pohár) ! í í  J M l P  

ösxtáfyunkon M i  égé* ▼élwiiék m érkm  p m m l
Ián késsletekfeot, valamint iv*féro fc fcé l
é» háxfsrfási «IkkekW I,
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