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Nem égetett szeszesitalt csak kedden és pénteken szabad kiszolgálni
N é m e t  katonai tájékoztatás a  keleti a rc v o n a l helyzetéről
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Oldaltámadásba kezdtek

Ára 10 Iliiéi  -  :  ————    —— .
Turkevét és K isú jszállást vis sza fo g la ltu k

Mezőtúron túlra vetettük vissza az ellenséget
S zo ln o k  té rs é g é b e n  to v á b b  tart a  m a g y a r -n é m e t  tá m a d á s

Német elhárító sikerek a ketetporosx határon
Az amerikaiak nem tudták megközelíteni 

a Felsö-Vogézek hágóútjait
Berlin, október 22.

Ax Interinf jelenti a nyugati 
acrvonal déli szárnyának harcai
ról:

A  Parroverődtől keletre nemi
leg megint megélénkültek a har
cok. Az amerikaiak jelentéktelen 
területnyereséget erőszakoltak ki, 
de visszaverték őket, amikor azt 
betöréssé akarták kiszélesíteni. — 
Egyébként Gerardmentől nyugatra 
és Comimontnál továbbtartanak 
az amerikaiak és a vezetésük alatt 
hacbavetett francia gyarmati csa
patoknak azok a kísérletei, hogy

kivívják a Felső-Vogézek hágói 
hoz Vezető utat. Említésreméltó 
eredményt nem sikerült elérniük 
ezzel szemben megint nagyon sú
lyos vérveszteségeik voltak. Né
met csapiatok meglepet« ¡»erű  
vállalkozással elzátak egy már 
régebben támadt hézagot az arc
vonalon. Ezzel körülzártak és fel
morzsoltak egy erősebb amerikai 
harcc^oportot. Kemiremonttól dél
keletre ismételten véresen vissza” 
yerték az amerikaiak előretöré
seit. (MTI)

Tovább támad a V. 1.
’Amszterdam, október 22. 

Mint a londoni rádió jelenti, 
angol parti ütegek a délangliai 
partok fölé zárótüzet vontak, mert

az éjszaka folyamán a Csatorna 
fölött ismetelten érkeztek szár
nyasbombák. Londonban légiriadó 
volt. (MTI)

A nyugati arcvonal helyzete 
továbbra is az utánpótlás kérdése

hány'betörte helyet. A saomíwtra 
virradó éjszaka a német csapatok 
Uotsjarvi vidékére vonultak visz* 
sza. A  finn arcvonal többi szaka
szán a német elszakadó mozdula
tok az időjárás rosszabbodása el- 
ellenére is tervszerűen folynak. 
(MTI)

InterinMelentés 
az aacheni 

ellenállásról
Berlin, október 21. 

Az Interinf jelenti Aachenből: 
A  város védői néhány házcso

portba vonultak vissza és az egész 
nap folyamán füstölgő romok és 
eltorlaszolt támaszpontok körül 
vívott súlyos harcokban vissza
verték az amerikaiak összpontosi- 
sított támadásait.

A  ellentámadások során és pin 
cék ablakrésein át 1 1  harckocsit 
pusztítottak el. (MTI)

Amszterdam, október 22.
Mint a londoni rádió jelenti, 

Róbert Frazer angol hírmagyará
zó helyzetjelentésében kijelentette, 
hogy a nyugati arcvonal problé
mája csupán úgy mint eddigi most 

lés. Eiseniu

szükségé, hanem oda kell megér 
keznie az utánpótlásnak, ahová 
neki arra szüksége van. A  német 
hadvezetőség azon határozatát, 
hogy jelentős csapatokat hagyott 
az' Atlanti-tengeri kikötőkben,
nem nevezhető hibának és megje
gyezte) hogy érdemes ezekét az ál
dozatokat meghozni· (MTI)

is- utánpótlási kérdés. Eisenhowci 
tábornoknak , nemcsak a kellő 
mennyiségű utánpótlásra van

Az atlanti német támaszpontok 
az utolsó emberis kitartanak

Stockholm, október 22. (NTI) 
Az Aftonbladetben megjelenő 

londoni jelentés szerint a szövetsé
gesek számára egyre komolyabb 
probléma kezd lenni az „elfelejtett 
atlanti arcvonat“ · vagyis a st. na- 
zaire-i, lorienti és bordeauxi német 
ellenállási fészkek. Ezeken a helye
ken mintegy 60—70.000 német ka
tona jól megerősített betonfalak

mögött változatlanul ellenáll 
mondja a jelentés —, elszánva ar 
ra, hogy szószenint teljesítsék azt 
a parancsot, hogy az utr" ' emberi \ 
kitartsanak. Az ostromlott németek 
időnként kitörnek a környező vi
dékekre. Egy oszlop nemrégen száz 
kilométer mélységi behatolt a szá
razföldre. (MTI)

A  Magyár Táviíáti ívod a jéleír 
ti: Október 21-én a délelőtti és 
kora délutáni órákban dél felől 
erős ellenséges kötelékek lépték az 
ország légterébe. Dunántúlon, va-

Hivatalos jelentés a szombati 
ellenséges bombázásokrol

lam int a Düna-Ttsra k&eén «g yes ' 
városok ellen bömbatámadásokat 
hajtottak végre. Csekély anyagi 
károk keletkeztek. Légvédelmi tü
zérségünk hatásosan működött.

Japán nyilatkozat a Fiilöp-szigeti 
partraszállás lehetőségeiről

Tokió, október' 22. (NTI) 
Homma altábornagy, a Fülöp- 

szigeti japán expediciós haderők 
volt főparancsnoka a Domeidro- 
da munkatársával folytatott be
szélgetés során kijelentette, hogy 
a japán védelmi berendezések a 
Fülöp-szigeteken meghiúsítják 
Mac Atrhur tábornok elözönlési 
hadmüveleit. Homma beismerte,

hogy a nagykiterjedésü partok 
¡miatt alig lehetséges megakadá
lyozni, hogy az ellenség a Fülöp* 
szigeteken meg ne vesse lábát, a 
partraszállás azonban csak akkor 
képvisel értéket az elözönlési caa- 

- ok számára, ha sikerül nekik 
összeköttetést létesíteni a had* 
műveleti alappal és egy légi tá 
maszponttal. (MTI)

UJabb részletek 
a palermói zavargásokról

Bern, október 22. (NTI) 
Mint az United Press Rómából 

jelnti, ott hivatalosan közölték,

Ui országgyűlést alakítottak
Romániában

Stockholm, október 22. 
Bukarestből származó szövetsé

ges rádiójelentés szerint Romániá
ban „új országgyűlést és új taná

csot” alakítottak- Az országgyű
lésnek 125 tagja van. Ezek a 
„nemzeti blokkhoz” tartozó kép
viselők. (MTI)

Romániában 1300 légionáriust 
tartóztattak le

Amszterdam, október 22· 
Mint a londoni rádió jelenti, 

Romániában 1300 légionáriust le

tartóztattak.
tottságukat”
(MTI)

„Németbarát beállí- 
, vetették szemükre

Svájci laptudósitó a görögországi 
és horvátországi bandákról

A Jeges-tengeri arcvonalon 
német helyi csapatok megosztottak 

néhány betörési helyet
Berlin, október 22. 

A* H n b f  * * * * *  ffaacawág-
bői:

A  > gw»t<3>gcrf !ÖW0®B'°'n a

norvég-finn határvidéken, ahol a 
bolsevisták erősítéseket vontak 
össze, német helyi easpatok ellen- 
támadással megtisztítottak né*

Bern, október 22. (NTI)
A  Basler Nationalzeitung tudó; 

sitója személyes úti benyomásai 
alapján beszámol a bandák garas*
' 'lokdásairól a német csapatok 
filtal kiürített északgörögországi 
és a bolgár vidékeken. A  
kommunista, „EAM“ mindenütt 
nagyon hamar átvette a közigaz
gatást, de a bandák garázdálko
dása tovább folyik. E bandák
olyan emberekből állanak, akik* 
nek nincs vesz* eni valójuk, m?rt 
tudják, hogy a biztos halált je
lenti számukra, ha ellenfeleik ke

zébe kerülnek. Különösen Xanti 
környékén éjszakáról-éjszakára 
megtámadják a falvakat. Minden, 
alkalommal több parasztot megöl® 
pék és házukat felégetik. A  sváj
ci tudósító kiemeli, hogy a ban
dák terrorjától különösen az ott 
élő törökök szenvednek, Es a 
magyarázata annak a sajtóhads 
járatnak is, amely legutóbb a tö
rök lapokban Bulgária ellen meg
indult tekintettel arra, hogy ezek 
a területek bolgár csapatok meg
szállása alatt állanak. (MTI)

hogy.a palermói zavargásoknak 
eddig 19. háálos éa 110 sebesült 
áldozata 'van. A. forrongást az 
idézte elő, hogy nagy embartö* 
meg „lázitó tüntetést“ rendezett 
és a tüntetők lövéseket adtak le 
az olasz hadsereg katonáinak i"V 
csoportjára. A katonák viszonoz
ták a tüzet,

A  hivatalos római közlemény 
nem említi ugyan a sziciüia sze
paratista mozgalmat, a fenü 
tüntetésnél azonban nyilván .sze
paratista gyűlésről van szó. Még, 
akkor is, ha a tüntetők —  mint 
a hivatalos közlemény tovább úv 
követeltek, Szicíliában csak «ztr 
parat istákról lehet szó, minthogy 
a ' közleményben „felkelőknek“ 
nevezték őket.

A feszült szicíliai helyzetre való 
tekintettel Salvatore Alidisio, 
Szicília főbiztosa péntek reggelre 
kitűzött pápai kihallgatását elha
lasztotta és gyorsan visszatért 
Palermoba —  folytatja Unitad 
Prés jelentés.

Mint az United Press meghíz
ható helyről értesül, a szicíliai 
szeparatista mozgalomnak már 
kereken. S00.00Ö tagja van. A 
paratisúk körött var, a kormány- 
szervek több főnöke és néhány a 
legtehetségesebb rendőrtisztek 
közül is. (M TI)



. f i l m a n t i ,
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Turkevét és Kisújszállást 
visszafoglaltuk

HITLER MONDOTTA:
Berlin, október Zí.z

Német illetéke* helyről közük 
tájékoztatásul:

A birodalmi főváros katonai 
köreiből a Szólítok térségéből ki» 
indult német-magyar támadóvál- 
laíkoüásról szombaton kiegészí
tőén hire jár, hogy az ellentáma* 
dús továbbra is jól balad előre és 
már Turkeve és Kisújszállás 
helységek visszafoglalásához ves
zetett. Magyar kötelékek innen

délre a Tisza mentén benyomtak i Általában megállapítható, hogy a 
egy szovjet hídfőt és továbbra is, Tisza-vidéken a német magyar erők 
mindenütt támadások állanak, i megszilárdultak.

Német páncélos csoport vakmerő 
válalkozása

Egy német páneélosesonort 
vakmerő vállalkozást hajtott 
végre. Áttörte a túlerőben lévő 
orosz zárógyi'irűt. Már ez is je
le ni ö* sikert jelept, ha tekiíljfffe 
vesszük, hogy az oros?< oldalon 
is jelentős páncéloserők álltak.

Ez az áttört csoport sikert siker
re halmozva messze előretört «ki* 
indulási alaoiától. Elfoglalta 
ellenség hátában Turkevét, Me
zőtúrt és ezzel további vállalko
zásokhoz teremtett lehetőségei 

(MTI.)

Oldaltámadást kezdtek
?■· ‘ ■ á

a német és magyar csapatok
Berlin, október 21. A  TJominter 

Heide, amely jelenleg heves csaták 
Kziahelye, ezelőtt csaknem pontosan 
30 évvel már szintén igen hevei 
csaták középpontja volt, u gyan iak  
.« Béoiet és orosz csapatok között. 
Akkor sikerűit a cári orosz hadse
regnek a németeket a Maz«ri-tnv«fc 
síkságáig visszaszoritanink, de né
hány hónappal később a keletorosz· 
országi nagy téli csatában, amely 
1915 február 7-én kezdődött, az orosz 
csapatokat ismét visszaverték és 
február ífO-án m  augusztovoi erdő- 
beit k!i¡•¡¡¡/■áriák és M»gsei«m jsíNt' 
ték. Míí»| a keietpoross határvii}«' 
ken ugyanazok a helynevek szere
pelnek a harcokkal kapcsolatban, 
mint akkor. .Scbirvt in/ltuél állott 
akkor az orosz arcvonal északi szár
nya» amely a Sorellí erdőn át Gum
im) neti, Angerburg és Johanessburg 
városokig ért. A  németeknek hatal
mas hflrapőíügátnazdttlatt&í sikerűit 
a téli csatában a 10. orosz·1 hadsere
get, szétverniök.

Ma ezen a. hndssiuteren keményen 
és izzó lelkesedéssel védekező német 
hadsereg áll, amelyet, a , mögöttes 
vé.dőállá«>kban az újonnan ■ létesí
tett népi m lm im ^ löa ljak  támogat

nak. A  80 kilométer szélességű té- 
madóarevonalon az ember- és hadi
anyag tömeges harcba vetésével, 4 
napos ftagy támadás során a szov
jet csapatoknak csupán l.V- 20 kilo
méternyire sikerült keletporosz · te
rületre behatolnia. A  német védeke
zés nem lesz csekélyebb, hanem még 
szívóKflhh, mint 3(1 évvel ezelőtt.

A  legutóbbi jelentések arról szá
molnak be, hogy a Rom ¡nter He ide 
keleti részében a németek oldallá 
Kiadást intéztek a szovjet fáma.ló· 
b re vonal ellen és sikerült az ellen 
séges támadásokat megállítaniok. 
Az eydekaií ^gwmtjianenl ét mentén 
is megakadályozták a szovjet áttö
rési ki «érieteket és igen súlyos har
cokban 143 szovjet páncélost puv/ti 
toltak el a legutóbbi SM óra ¿arán.

Az oldaltámadás hasonló taktika 
ját alkalmazták a német és magyar 
csapatok a magyar Alföldön is, aho’ 
Szolnokból kiindulva mélyen betör
tek a szovjet támadó ék oldalába 
és az ellenséget délkelet felé, Mező
túron túl szorították vissza.

E két fő«rcvoruiIon kívül újabb 
súlypontok mutatkoznak a keleti 
fronton, még pedig először a Varsó
tól délre és északra levő térségben, 
különösen a werkei hídfőállásnál, 
másodszor pedig Krosnonál és a 'de- 
vica -ternovi vasútvonaltól kétoldalt, 
ahol erős szovjet esapotösszevoná- 
sokat, figyeltek meg. Ugylátszik, 
hogy a szovjet hadvezetőség egyik 
legközelebbi célja a* Utóbb említett 
térségből Krakó irányában táma
dást intézni. (NOT)

„Ma egy táborban a világ há
rom nagy nincstelen nemzete, a 
német, az olaaz és a japán·.— És 
most majd meglátjuk ki lesz erő" 
sebb ebben harcban, azok'e akik
nek nincs mit veszteniük, de min
dent megnyerhetnek .vagy pedig 
azok, akik mindent elveszthetnek 
és semmit sem nyerhetnek. Mert 
mit ‘akar Anglia megnyerni? Mit 
akar Amerika elérni? Annyiuk 
van, hogy azzal sem tudnak mit 
kezdeni, amivel rendelkeznek- ·.  
ő t évtizeden át fosztogatták, ki* 
zsákmányoltak s kiszipolyoztak benünket s enne^ ellenére sem tud" 
ják saját gazdasági bajaikat megs .üntetni. Több, mint. amennyire 
szükség lehet, és mégsem tudják észsze:üen megoldani kérdés siket 
Nálunk pedig egyetlen rossz arattás nemzeti szerencsétlenséget je
lent, míg nekik az egész világ rendelkezésükre áll.

Meglátjuk majd kinek juttatja a gondviselés ebben a harcban a 
győzelem jutalmát! Annak-e aki iek mindene megvan és aki a má
siktól akinek viszont úgyszólván semmije sincs, meg ezt a keveset is 
elakarja venni; vagy annak,, aki azt védelmezi amit mint utolsó fa
laktot mondhat a magáénak?” _______________

I Egy román zászlóalj 
letette a fegyvert

*  Berlin, október 21. 
A z Inlerinf jelenti Magyarország

ból!
A Szolnoktól délre levő tiszai ro

mán hídfő szétverése alkalmával a

honvédcsapatok, amelyek továbbra 
is folytatták támadásaikat, több mint 
ezer foglyot ejtettek. Egy körülzárt
zászlóalj zárt egységben letette a 
fegyver. (MTI)

Eredményes harcok 
a magyarországi hadszíntéren

Berlin, október SS.
Az Inlerinf jelenti a magyaror« 

szági hadszíntérről:
Bolsevista elővédeket, amelyek 

átlépték a Tisza alsó folyását, 
magyar csapatok a Bácskában 
visszavert ók. Egy erősebb lökést 
Szabadkától délre sikerült vissza' 
verni.

Szolnoktól keletre % »fejlet pán
célos erők nagy hevességgel foly* 
tatját » árny támadásaikat és e r  
* 1  megakadályozták a MOTjgt pán
célos hadtesteknek a* alföldi sík» 
»ágon való előnyomulását. Turke- 
ve és Kisújszállás városokat, va
lamint Fegvverneket visszafoglal* 
ták, miközben .erős bolsevista ré
szeket. átkaroltak »  «eket szűk 
térségre szorították Hamu.

Német páncélos kötelékek Deb
recen térségében megállították a 
bftleevlstákat. Részben hátuk mi}» 
gé kerültek 8 többek között egy 
nagy teherkocslosziopot. zsákmá
nyoltak. A várostól északkeletre 
támadások és ellentámadások váU 
tolatták egvmást. Német Is ma
gyar csapatok benyomultak több 
helységbe és Így megakadályoz
ták W· áttSrésl. Harci» és csata- 
repülőezredek egész napon át ■ be
avatkoztak a harcba, szétvertek 
Számos támadó élt és készenléti

Íi«e$í&fc: szétromboltak nlh&ny 
hidat a Tiszán, messémp·,isitettek 
több gépesített és fogatolt utin- 
pdtló oszlonot és meglepetlg««#* 
rii tárnadá*sok során Szarvas met- 
lett ké* repülőtéren me®sernmísf< 
tettek fBldön vesiteglfi 17 ropülő- 
g'pet.

A DiHsrecsníől fossak keletre Je=
vő betörési hoiv én m ErdSs-Kfo"* 
rA*n\ között üt e’ ”/ -kadri moz- 
du’at elszigetelt utánlőkések eh 
lenére tervezőről felírt. Hegyi 
csapatok is honvédkíH*lé! 'r 
m *^lí? ',« ivorták. hoey a k' 
felől eloreta m*'» todzó bo’s^vi'
ták $ heir'sés völgyeiből kiléjge- 
ne1' s s # * t f r s .

A~ Krdö^törpátokban magyar

csapatok . a Vereckei-szorosnál 
visszaverték a Szovjet ismételt 
erősebb támadásait, A Beszkid-

hágó kelőtt a nap, egyes ütköze 
tektől eltekintve, nyugodtan telt 
el. (MTI)

Szolnok térségében tovább haladt 
támadásunk

Berlin, október 22· 
A Tisza torkolattól nyugatra ok

tóber 20-án mint a Német Táv
irati Iroda értesül — az ellenség 
előretört a Duna lányában.

Szolnoktól kétoldalt a német és 
magyar csapatok támadása az el
lenség s z ív ó s  ellenállásával szem
ben további előrehaladást ért el. 
Turkeve városát elfoglalták.

Az észak felé igyekvő bolsevis- 
tákkal szemben a német hadosz
tályok Debrecen térségében és a

Szamostól kétlodalt elszánt ellen
állást fejtettek ki. Az ellenséget 
többhelyütt visszavetették ’és ér
zékeny veszteségeket okoztak ne
ki, —

Honvédcsapatok az Erdős-Kár" 
pátokban az Uraoki-Szorostól 
nyugatra ellentámadásban kikü
szöböltek egy régebbi betörési he
lyet, A német csapatok a Duklai 
szorostól nyugatra szétverték a 
bolsevisták négy hullámban elő- 
revitt támadását, (MTI)

M agyar Hadijelentés
t i :

A Magyar Távirati Iroda jelen-

A  honvéd vezérkar főnöke közli:
Bácskában az ellenség felderít 

tő:evékenyséj*e fokozódott. Sza
badka és Szel nők között az utób
bi időben élénk kölcsönös felde* 
ritőváilalkozásokon kivül lénye- 
e^ebb harccselekményekre nem 

ícerült. Ssor. Szolnoktól délre és a 
Tisza innenső partján alkotott el
lenséges hídfőt saját ellentámadás 
sunk felszámolta. A honvédcsapa
tok többezer foglyot ejtettek és 
jelentő« zsákmányra tettek szert 
A Szolnok-szajoli saját hidfő el
len gyülekező erősebb ellenséges

csoportot német páncélosok ti* 
njadása szétverte. A foglyok szá
ma és a zsákmány itt is jelentős. 
Debrecen térségében a páncélos 
csata változatlan hevességgel tart, 
A kilőtt ellenséges páncélosok 
száma 427-re emelkedett. A súlyos 
harcok folyamán Debrecen városa 
az ellenség kezére került. ( Az 
északerdélyi arcvonal tervszerű 
vissza’ étele tovább folytatódott. 
Ezt az ellenség nagyobb erőkkel, 
helyi súlypontokat képezve igve* 
kezett zavarni. Az Északkeleti- 
Korpátok arcvonalán az ellenség 
támadásait a VereckeMbágó é3 
az Uzsokiíhágó térségében vissza
vertük.

A magyar hadijelentés kiegészítése

Magyar hadosztály felszámolt 
egy orosz hfdfót

Egy magyar hadosztály részei 
felszámoltak a Tiszán Innen levő 
és napok óta fennálló orosz híd
főt, Az orosz hídfőben levő mint· 
egy ezer főt foglyul ejtettek,

nagymennyiségű fegyvert és lő
szert zsákmán voltak. A potsrári 
lakosság a sebesültek ápolásá
ban tái*if»"*iita s magyar csapa
tokat (MTI.)

Debrecentől északra és északnyugatra 
visszavetették az oroszokat

Berlin, október 21. 
Míg a honvéd csapatok Szolnok* 

tói délre T íszavárkony mindkét 
oldalán behatoltak a szov jet tiszai 
hídfőjébe, német páncélos erők a 
fo lyó  keleti partján keresztültör-
tek a bolsevisták állásain, keleti 
irányban gyorsan teret nyertek és 
előrehatoltak Mezőtúron túl. E?y 
másik páncíies kötelék észak felől 
oldalába támadt m  ellenségnek es 
szárnyából nagy erőcsoportot le
vágott A támadásokat sok n?met 
eü&taMfpiHőgftp jó hatással tamo*

Sapefere<jsBtöl északnyugatra el- 
ientámadá8sal visszavetettek egy 
hoisevista páncélos élcsoportot, 
amelv mér elért* Tiwacseget. iu>- 
nek a t&msdó csoportnak Jobbs?nr 
mfkí ‘ elje?:n sgstzúzták. A ^ s ú 
lyosabbak meSint e«»k a Debre
cen körüli harcok voltak. A  ma.

kacsul védekező utóvéd csak akkor 
ürítette ki harcolva Debrecen utol
só házcsoportjait, miután a német 
csapatok zöme új állásokat szállt 
meg közvetlenül az erdő szélén. A 
várostól dálkeltre, úgvszintén az 
innen, az ErdŐ6»Kárpátokig terje
dő harctéren történt gyöngébb elő
retöréseket elhárították. (MTI)

A i jnterinf jelenti ** ErdSs-Kirjii- 
tekbél;

A * tlísoki-hagánil f r i » * n  ad a vitt
a i»gy *r  kStflékek «x  isup  te íwrtós 
»»ajések «•'.lenire mertamsrtUK »  b*l- 
««vK t»k »t. elfogialtík  í f y » »  m »«M U ti
vonuUtokil m  me*T«emmi»itették tgj 
e*red ifimét, *m?iyne|t r »n « «|  *  b i- 
gómag»*latokr» tSreksrenek.

A  bevkidt *revn»»J rénérSt t itk  
fciseW» ItklicMiit

A* Krd íís-Káíp iteitó} P tn k n  t  
S*#vtet Krosztt* ténéfeih*« m t  
Oebw*-T*fnnv v * tu»v»n*l két n'dUán 
n»*y**l> érékét van & »> · *>uii »  * « .  
1*1, h «»y  K r*k* felé tlóretórjőn (WTft

A M'agyar Távirati Iroda jelenti:
A Magyarország területén folyó har

cok súlypontja továbbra ifi a Szol
nok—-Debrecen térségében folyó csa
ta. Az ellenség a Nagykunság, Nagy
sárrét területén, valamint a Hajdúság 
és az Érmeitek déli részén Igen nagy 
erőket vonultatott fel az*al a nyilván
való szándékkal, hogy az arcvonalat 
északi irányba áttörve az északerdélyi 
és kárpátaljai hadseregeket elvágja 
és azokat bekerítse. Az ellenségnek 
ezt a szándékát a harcok súlyát vi
selő német páneéiosseregtestek — báj 
Debrecent fel kellett adni — megaka
dályozták. Az ellenség véres veszte
ségei igen súlyosak, a hadijelentés
ben is említett közel félezer ellensé
ges páncélos kilövése pedig a harcok 
elkeseredettségére jellemző.

A Nagykunságon ellentámadásra in
duló német páncélos- és gránátos kö
telékek kezdeti sikerei máris jelent
keznek. Mezőtúr és Turkeve elfogla
lása után a támadás keleti’ irányban 
jól halad Hőre és minden bizonnyá] 
számolni lehet azzal, hogy Debrecen
től nyugatra lévő arcvonal lényeges 
tehermentesítését fogja eredményezni, 

A Szolnoktól délre kialakult étien*

séges hidfő felszámolásáról és az ez
zel kapcsolatos sikerről a hadijelen
tés emlékezik meg. Ettől délre a Du
na—Tisza közén kialakult Tisza-arcvo- 
nalunkkal szemben az ellenscg 
Szeged környékén erős súlypontot ké
pez való6zinüleg ezzal a szándékkal, 
hogy Budapest irányában törjön előre. 
Ellenintézkedéseink folyamatban van
nak.

A debreceni súlytérségtől keletre s* 
arcvonalak tervszerű visszavétele fo
lyamatban van, hogy igy egyrészt s® 
erők legyenek felszabadíthatok, más
részt, hogy a bekerítés veszélye űSBk- 
kenjen.

Az október 18-én bekövetkezett ese
mények é« az ezzel kapcsolatban »  
magyar csapatok harckészségének és 
küzdő szellemének aláásására é& az 
arcvonalakon zavarkeltésre irányuló 
kísérletek komoly hatást seholsem ér
iek el. A magyar honvéd változatlan 
keménységgel és kitartással harcol az 
ország megsemmisítésére törő botse- 
vista tömegekkel szemben és az utolsó 
csepp véréig éseihe* méltó vitéz
séggel védelmezi hazánkat és a ma
gyar életet.

Hat amerikai repülőtiszt halálos 
szerencsétlensége Svédországban

Stockholm, október 22.
Az NST jelenti: Abban az ame

rikai futár repülőgépben, amely 
pénteken Göteborg közelében le
zuhant .mint most közük ~hat 
amerikai repülőtiszt ült, akik a 
szerencsétlenségnél halálukat lel

ték, A  gép talajmenti köd miatt 
nem tudott leszállni s stockholmi 
rpülőtéren és három óra hoesmt 
körözött svéd terület fölött és le
zuhanását az okozta, hogy alacso
nyan szállva fába ütközött.

Beigrádot kiürítették
Berlin, október 21. Balgrád váró 

iá*, ahol napok óta heves harcok 
tomboltak, a péntekre virradó éjsza
ka a német csapatok kiürítették. Az 
utánuk nyomuló szovjet csapatokat 
visszaverték és miután átkeltek a 
Száva északi partjára, az utolsó, 
még használható hidat levegőbe röpí
tették.

Közvetlenül Belgrádiéi délkeletre 
változatlan hevességgel folyik tovább 
a esata, ahol szovjet részről á j nagy 
erőket vetettek harcba. Ennek elle
nére a német kötelékeknek sikerült 
m  ellenséget MnkH Lúgnál vi«*?.«· 
vetni# ás egy főnie* dombr&nnlatot
elfoglalniuk.

A M eram  völgyében tovább tarta
nak a h aw ik  «  támadó szovjet «*  
bolgár faunátokkal, amelyek hatat 
ni ikba akarják keríteni a Maeerionia 
«* 8z»lom ki felé vesető főutat, a

harcok súlypontja ennek következ
tében a Kragnjeváe—Kraljevo—Rur-
sumlje háromszögben van. A páncá- 
losokkal tnrnegatott szovjet támadá- 
sokat a németek a támadókra né*va 
nagy veszteségekkel visszaverték- A 
lvursumlja vidékén e lő r e n y o m u ló
bolgár «sapatokkal a németek heve* 
harcokban állanak, A legutóbbi Ber
linbe érkezett jelentések szerint Ma
cedóniában a helyzet a német eV Ja
vára megszilárdult, amennyiben *zá* 
mos fontos magaslatot ismét elra
gadtak a bolgároktól. A nís—ssVopl- 
jai uten a német: kötelékek záróál la- 
ssikat Vrania téwéféWe helyezték 
elére.

Belafádtól é-takra szmrjet esspa- 
tok -iT óbeesei hjdfőállásból # Tisza
alsó szakaszánál legyézőazerüen tör
tek előre e» több bel ven súlyé* * !' r 
Kik -fejlődtek ki a nemet ás m » »y s r  
fsapstnkkal. (NST)
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Aachen védői 
az utolsó töltényig küzdenek

Berlin, október 22.
Schmaifuss, a Német Távirati 

Iroda haditudósítója jelenti a 15 
gáti hadszíntérről:

Az amerikai csapatoknak a né
met-luxemburgi határon való át
kelési kísérlete, amelyet Tlemicti 
fölött a Mosóién keresztül akar
tak végrehajtani, — meghiúsul . 
Az ellenségnek a2ft a szándékát, 
hogy az erdők sűrűjéből kiindulva 
a Mosel-kanyarnál öt kilométer
nyire Rem ichtől északra átlépjék 
,a folyót, már kezdetben felismer
ték és azonnali ellentámadásokkal 
szétverték. Ez a vállalkozás a 
Triertől nyugatra levő erős har
cokra és rohamosapat-vállalkozá
sokra vezetett Echtemsok es Gre- 
vnmacher között. A támadasokat 
már a német harcelőörsök vissza
verték.

Aachen városában még mindig 
elkeseredett harc folyik. Kémény 
utcai harcokban küzd a regi csá
szárváros romjai között a varos 
védőőrsége a parancsnoka által 
kiadott napiparancs szellem eben za 
összpontosított támadásokat inté
ző benyomult amerikaiak ellen. 
Wilok ezredesnek, Aachen nemet 
parancsnokának napiparancsa így 
hangzik:

„Aachen védőőrgége a legutol
só küzdelemre ragad fegyvert. A 
legszűkebb térségre zsugorítva fog 
a°Führer parancsának értelmében 
védekezni az utolsó emberig, az 
utolsó gránátig, az utolsó tölté
nyig. Elvárom a nagymultu csá
szárváros minden egyes védőjé
től, hogy kötelességét híven a 
zászlóra tett eesküjéhez vitézül és 
elszánt akarattal teljesítse. Éljen 
a Führer és szeretet Hazánk!’’ 

Wiírselen északi peremén heves 
harcok tombolnak a szüntelenül 
előretörni akaró ellenséggel, amely 
anyagi fölényével és a javuló, idő
járás’ folytán bevetett légierejé
nek támogatásával bocsátkozott 
a küzdelembe. Ennek ellenére 
csak pár méternyi területnyereség
re tett ®ert mialatt, százakat 
vesztett halottakban és sebesül - 
sültekben,

A breskensi hídfőnél a kana
daiak erős nyomása a Sohelde- 
partok mentében, a város irányá
ban rovább tartott, anélkül, hogy 
eralítésreméltó területnyereséget 
értek volna el. Breskens német 

‘ kézen van. A harcok itt is kemé
nyek és mindkét félre nézve vesz
teségteljesek voltak. A Dél-Beve- 
land-félsziget felé való összekötte
tésért folyó harcokban . a néme 
telmek sikerült egyes kisebb pán 
céios betörések elreteszelésével 
államikat nagyjában megtartani 
Antwerpentől északra es Turn- 
hout harci térségétől északnyu 
„atra az ellenség a nagy vérvesz 
tesége miatt, beálló szünet után 
S ó i  megkezdte támadásait. A 
Mariater-pueztánál és Brechttől
innen német támadások folynak 
helyi ellenséges betörések ellen,
mialatt Wortelnél szétvertek egy 
ellenséges támadást. Feltehető, 
hogy Montgomery itteni hadműve
letével. végrehajtatva a Vaal és a 
Maas térség között szándékolt 
n a g y  támadását, szabad hátat, akar 
biztosítani magának.

Mi*· Bruyeres térségében az el
lenségnek sikerült egyes helyi be- 
töréseket elérnie, & nBiTietBk ke- 
n-énv erdei harcok után ismét 
birtokba vették a várostó] észak
ra fekvő egyik fontos magaslatot, 
melvet az előző nap harcaiban 
v e s z t e t t e k  el. Délre francia és 
marokkói hegyic*m>atok hiába 
kibérelték me* kerneny harcok- 
w ,  a Vo-ezekbe való benyomu
lást a Hé®«* hep.viállások tfitéz 

-  miután „súlyos vérveszte.

séget okoztak az ellenségnek —- 
visszaverték őket, anélkül, hogy 
azok a legkisebb területnyereség- 
re tettek volna szert. Nem fér 
azonban kétség ahhoz, hogy az

Berlin, október 22- 
A Bolognától délre lévő térség

ben az ellenség feltűnő tartózko- 
dása a légierők korlátozott alkal
mazása, valamint frissen feltöltött 
csapatok felvonulása mesterséges 
íöd védelmében arra enged követ
keztetni, hogy a szövetségesek a 
köíeli napokban újra kezdik nagy

Berlin, október 22.
A keletporoezországi határvidé

ken a nagy csata ötödik napján 
az egyetlen változás az volt, hogy 
szovjet páncélos kötelékek betör
tek a Rominter Heide északi ré
szébe.' A német ellenintézkedések 
azonban olyan erővel indultak 
meg, hogy egy német katonai szó
vivő nézete szerint a szovjet pán-

Dr. Szögi G é z a  
az új minisz»#r*ln6lc$égi 

államtitkár

A  magyar királyi miniszterei· 

amerikai főparancsnokság újból j nők dr. Szögi Géza. orsz^gSyüléiá 
parancsot fog adni a francia segéd- képviselőt miniszterelnökségi ál-

ta k ^
csapatoknak a támadásra, tekin
tet nélkül azok veszteségeire. 
(MTI)

Hagy támadás készül Bolognától délre
támadásukat.

Az adriai szakaszon Caseriától 
délnyugatra áttörtek a brit csa
patok a Savioó-folyón. Súlyos ösz- 
ssevont tüzérségi bevezetés után 
német gránátosok benyomták a 
hídfőt és a szétvert brit erők ma
radványait visszavetettek a folyó 
déli partjáa- (MTI)

lamtitkárrá nevezte ki.

Isin át működnek 
a német tengeralattjárók

Aszterdam, október 22.
Mint a londoni rádió jelenti, 

Alexander, a brit tengernagyi 
hivatal első lordja kijelentette, 
hogy még nem ért véget a né
met. tengeralattjárók elleni hadjá
rat. A  német tengeralattjáróit iS* 
mi íregjelentejí léhan., hajózási 
útvonalon· (MTI)

Német katonai szóvivő 
a keleti arcvonal helyzetéről

célos ékek aligha tudják kibővíte
ni és hasznosítani betörésüket. A, 
német csatarepülőgépek is igen 
nagy veszteségeket okoztak az 
előretört páncélos ékeknek.

Lehetséges, hogy a szovjet had- 
vezetőiség a narewi szakaszon ké
szenlétbe helyezett támadó erejé- 
nek ¿gyrészét elvonja onnan, hogy 
kiegyenlítse a keletpórosz határ*

vidéken elszenveded* vesiteségeit 
Mindenesetre a «arem offensiva 
amelyet az előkészületek méretei
nek alapján vártak, még nem kez
dődött meg. A  pénteki erő« asovjet 
támadások ugyanis egyelőre még 
csak helyi jellegűek voltak, bár 
arányúikat mutatja, hogy 89 szov
jet páncélost semmisítettek meg

Meg keli állítani 
a hömpölygő áradatot
Nem lehetünk saját hazánk vándorai

Ha megduzzad a folyó és az ár 
lassan eléri a gátak tetejet, a fal« 
vakban meghúzzák a vészharan
got. Elhangzik a kiáltás: „min
den ember a gátra!“ Férfiak, asz- 
szonyok, serdülők futnak asóv-J, 
kapával, megakadályozni a gát
szakadást- Megfeszített ízmok- 
hányják a földet. Épül a nyulgát. 
Talicskák kerekei nyikorognak a 
nehéz tehertől. A  folyó azonban 
nem törődik az emberi verejték
kel. Tovább duzzad. A  hatalmas 
víztömeg irtózatos ereje megre
peszti az útjában álló földtöme
get. Hullámai porlasztják, má? 
lasztják a gátat és egjtesses csak

jajveszékelő hang kiált: „a folyó 
átszakitota a gátat!"... Mintegy 
vastag kigyó hömpölyög az ár, 
elpusztít mindent, amit ember al
kotott. Házakat dönt, embereket 
és állatokat gyilkol. Nincs irga
lom . . .  Menekülni!, mert embert 
sem kiméi. Hosszú sorokban me
nekül az ár elől a falu lakossága, 
magasabb vidékre, biztonságosabb 
helyre. Csak a férfiak maradnak a 
veszélyben, uj gátat építenek. 
Leküzdeni a könyörtelent. 
Leküzdeni a könyörtelent.

— bsak a férfiak maradtak 
otthon a veszélyben. Szembenézni 
as e1’ — /— "■■'jvai.

K a p d k é s  á s ó k  h e ly é b e  f e g y v e r  k e r ü l ,

két szuronyával felkoncolta. Saj
nos

nem volt a kéz í » # «  
fegyver*,

amivel megtorolhattam volna ezt 
a gyalázatosságot,! kénytelen vol- 
mta én is menekülni a betörő 
horda elöl.” Az arcáról visszatük
röződnek az átélt izgalmak és bor
zalmak.

— „Mindannyian hisszük* bogv 
a jó Isten nem fogja megtorolatr 
lanul hagyni az istentelenek ilyen 
borzalmas kegyetlenkedéseit. Igaz
ságos keze lesújt és méltó bünte
tésben részesíti azokat, akik meg
feledkeztek emberi mivoltukról.” 

folytatja beszélgetését a római 
katolikus lelkész- — „Nem lehe
tünk saját hazánk vándorai, eh
hez a röghöz csak nekünk van jo
gunk. Mi áldoztunk érette vért, 
Ezer esztendőn keresztül 
szenvedtünk érette.

A keletről jövő tmárdúldg, a 
délről jövő tömkdúlds is csak. 

átmeneti volt.

a talicskák kerekei helyett az 
’ke· r- Az anyák, fele- 

<■· - és gyermekek kigyósora
távolodik a veszély

től. BiztoíiE'gos:,’-b Lslyre mene
kül.

'S Ü f  ö g e i ö v f i r s w E g y e s ö l e t
. .  nA 3. a\2-nr.i

‘ - ’ ’-’ ’ioryí>m ve’ük a Dunám
.......... ■ ' *v szegélyezett

• - "  -  '"ől, a Székely
földről jöttek. — A  sátoros 
kcesik mély'n: 'n(lenük, amit
r  ' Párhál- fa ládák
és apró életek. Semmi több. Ván
dorútra kelt hazánk keleti bás- 
t-”'iáról sc'kc’ ·'· népünk, hogy 
megmaradjon a magyarságnak.

Beszédbe kezd egy 70 év körüli 
preg székelyasszony. „Hosszú és 
gyötrelmes út veit idáig, de egész 
utunkon a. magyar katonák szere* 
tétét élveztük- Ha elfogyott az 
elemózsiánk, tőlük kaptunk enni 
valót. Sajnos vagyonúnkat, kis 
vackainkat, amit egy életen ke
resztül összegyűjtöttünk, kényte
lenek voltunk otthagyni.“

— „Az uram már elmúlt 55 
éves, de nem akart velünk jönni, 
hanem ottmaradt Sepsiszent*
györgy környékén, hogy puská 
val kezében védje meg kis vagyo
núnkat és egyúttal hazánkat'» 
elegyedik velünk szóba egy, a
munkától elfáradt 50 év körüli
székelyasszony. „Asért jöttünk

mi

Siófoki testvérekről
Azokban íz  órákban. amikor 

Budapesten a Nemmiazocialiau 
Párt példás fegyelemmel átvett« a 
nemzet ujjongása közepette a ■ ha** 
tslmats vidéken mindenütt épp 
ilyen példás rendben és alaposság
gal történt, ez meg.

A ' »sámtalan eset közül kira
gadjuk a siófoki párt tslpgreaeU- 
ségét;''körültekintését "és szerve* 
zettsését. Budapesttel csaknem 
e<tyidőb«n Víg megyei körzetveze · 
tS testvér bajtársaival Magyar me
gyei körzetvezetővel és Tóth me
gyei kör?etvezetőhely«tte$se!f oly 
talpraesetten és példásan viselked
tek, ami az új kormányzat f’ !ceé- 
ret’ét és elismerését váltotta ki.

Tóth megyei körzetvezető he
lyettes nemcsak a politikai életben 
ás pártban ismert, hanem mint 
költő és újságíró számos cetben 
szerepelt a rádióban is.

ide a Dunántúlra, hogy életünket 
megmentsük. Tudjuk, hogy

az o ro szo k  b e tö r é s e  
csak á tm en e ti

és eljön még az*az idő, amikor új· 
ból visszamehetünk Csaba.-király 
fi földjére. ,

A  kocsik sora, mint egy hosszú 
kigyó húzódik végig az országút 
jobboldalán. A ponyvákkal leta
kart kocsik tetején faágak, hogy 
ezzel is elrejtsék magukat a gyak
ran megjelenő ellenséges gépek 
elől.

,2iem csüggedünk, mert. hi
szünk a végső győzelemben 
és mert tudjuk, hogy a bob 
sermta hömj olyyö áradatot 
meg fogja alhtani a mugyvr 
katonák hősiessége és vitéz- 

gége*
— „Utolsónak hagytam el a 

falut, akkor, amikor orosz elő? 
örsök már a faluban jártak,“ —- 
kezdi el beszélgetését a falu lelki- 
pásztora.

Falunktól délre eső falvak me
nekülő lakossága elszörnyűköd- 
ve mesélte el azokat a kegyéin* 
kedéseket, melyeket a román út* 
mutatók által vezetett orosz par
tizánok elkövettek- Nem ismernek 
kíméletet. Azokat a testvéreket, 
akik nem beszélik a román nyel
vet, mind. halomra1 öldösik. Saját 
szemeimmel láttam, amint egy 
ilyen orosz partizán az utcán ha
ladó egyik öreg székely lesvériur

Ez a mostani sem lesz tartós, 
bolsevista eszmék nem fognak 
gyökeret verni a magyar lelkek
ben és el fogja söpörni a konkoly- 
hintőket a hungarista szél.’"·

Az egyik kocsi mélvén öt apró 
gyermek játszadozik· ők még nem 
tudják mit jelent, ez a vándorút, 
nem tudják azt, hogy miért kel
lett nekik otthagyni ismert játszó
terüket,

-— „Édesanyám enni szeretnék!” 
— s’ ólalt meg az öt közül az 
egyik.

— ..Várjál fiam — nyugtatja 
meg az éhest édesanyja. — „mind 
járt dél lesz. Sajnos takarékoskod· 
nunk kell az étellel — mondja fe
lénk. — nem vágunk olyan bővi 
ben, mint odahaza.”

A kisfiú nyel egyet és türelme* 
aen balenvugszik a változhataüan* 
ha. Megtanul ő iií nélkülözni. De 
reméljük mire mégtanulná, már 
nem kefül sor a nélkülözés*-*· 

Nemsokára újból  o tt játszhat, 
kedvenc játékterén, ffhal paj* 
fásaival magyarul tanult meg 
beszélni, ahol édesapja vérét 
hullatja ,hopy vis$z»zere?ze 

• Svát meleg tűzhelyét,
A nap melegen tűz· A felhők 

eltűntek az égboltról. Üzenetet 
visznek kelet felé: „Harcolj éret· 
tünk édesapánk! Védd meg a azé 
kely rögöt!"

« «*· mj

lezárták 
a francia-bein« fiatért

N ew york, október 22- 
As N S f  jelenti: Mint az United 

Press közli, további intézkedésig 
a belga-francia határt elzárták a 
polgári forgalom elöl Belgák *«m 
utazhatnak haza»

Lyonban egymásra 
tüzelnek a franciák

Bem, október

Mint a Suiss# Jelenti, Lyonban
múlt pénteken újabb íövöWötésr© 
került sor- francia fegyveres szer
vezetek tagjait vették tűi alá- 
Azt hiszik, hegy a franci» müicís 
volt tagjai követték el a rajtaüt?·” 
«két. (MTI)

Halottak napjára is *
lésben is többet nyujt- 
hstunk, ha k o s z o r ú  
ssükséglstet ap ílnn«pi 
torlodas © l ő t t  ren

delt meg 
HUNGÁRIA VIRÁGHÁZ 
M ú z e u m - k ö r ű t  11 

* ole í o n rendaliask: 
195-672 és 183-290



A Wilhelmstrasse az eredménytelen 
moszkvai értekezletről

4 m ouum m BUDAPEST, 1944. ok tóber #8.

B erlin , október 22* 
A z  N S T  je len ti:' A  W ilhelm - 

stra?se szóv ivő je  azt-a vélem ényét 
fe je z te  ki. hogy a moszkvai' záró- 
nyilatkozatnak nincs semmi je 
lentősége a politika i fe jlem ények
re nézve. A  legfontosabb politikai 
kérdést, a lengyel problém át nem 
oldották meg·· A  szóv ivő  nézete 
szerint a nyilatkozat m egerősítet
te a német várakozásokat, azaz 
hogy Sztálin a lényeges pontokban 
nem hajlandó engedményekre. Ke 
l d -  és D élkeleteurópát bolseví* 
Fálni n karja éa éppen ezért nam 
egyezhettek' meg Lengyelországra 
vonatkozóan. Ezenkívü l m egerősíti 
a nyilatkozat azt is, hogy az ango
lok kimondottan eltávolodtak a 
lengyelektől és ügy akarják beál

lítan i a dolgot, mintha már nerit 
volna többé angol-lengyel prob lé
ma. Az a régi elv, hogy a nyilat
kozatokban kellem etlen dolgokat 
nem szabad em líteni, német fe l
fogás szerint arra vezetett, hogy a 
nyilatkozatban egyáltalán nem 
em lítették meg sem Görögorszá
got, Finnországot és Norvégiát, 
sem pedig a török kérdést. A  .z ó 
vivő  nem hiszi, hogy mindazt, 
amit a nyilatkozat nem tartal
maz, Sztalinra nézve pozitív  mó
don o ’dották meg'. Ennek ellené e 
azonban lényegében kénytelen volt 
mindenben engedni A  szóvivő  fe l
h ívta a figyelm et a nyilatkozatban 
Jugoszláviáról szóló Sajátságos 
m egállapításokra. —  A  nyilakozat 
ugyanis ezt m ondja,''hogy közös

politikát akarnak fo lytatn i a né- 
meteknek Jugoszláviából való ki
űzése érdekében. Churchill tehát 
ezért utazott Moszkvába, —  mon
dotta gúnyosan a szóvivő, Ezenkí
vül azt mondja a nyilatkozat, hogy 
Jugoszlávia problémáit a két párt 
tehát a k irály és T ito  közösen o ld 
ják meg, am ire azonban énpolyan 
képteleneknek mutatkoztak, mint 
az egymással viszálykodó lengye
lek- „N em  olvastuk-e régebben, 
hogy már egyezm ény jött, létre 
T ito  és a Subasies k e rp -n y  kö- 
.zött?”  —  kérdezte a szóvivő· A  
nyilatkozat ezt az egyezm ényt ta- 
^adia. m ivel most kim ondottan azt 
állítja, h o «v  csak ez"t*n  kell 
egyezséget kötni.

Szombat este volt

Egy a mintákért“
díszelőadása az Urániáiban

j » '

Szombat este _ díszelőadás k ere -1 
tében mutatták be az Urániába a 
H orst Wessel életéről készü’ t f i l 
met.

Az előadáson m egjelent a-m ' = 
niszterelnök, a kormány va la 
mennyi tagja, a ren lő rf¿ka  i-
tány, Dorogi Faj-kas Ákos pol
gármester, Tem esváry, a Neraze'.i 
Bank elnöke, Benedek tüzo 'tófö* 
parancsnok és a honv.'dség sszí- 
mos vezetője. Ném et részről a 
követ feleségével, a követség 
üsztviselőkarával, a m agyaror
szági német alakulatok parancs
nokai és sok más vezető férfí.

A  m egjelenteket Csonka ífjusá» 
gi vezető üdvözölte.

A z  1929-es Berlint mutatja be 
a film minden nyomorával, tűri-

Nem sikerült a szovjet éttörés 
Kelet-Poroszország felé

Berlin, október ti. Az Tntérinf je
lenti a keleti arevonal középső aza- 
kamirMt

Á Várnától északra, valamint a 
natevl hídfőkön vívott harcokba* 
feltűnő a bolsevista* páncélosok tá
volmaradása. A  tarcok súlya tődig 
*  !üí'i%ihaáo«rtályok<in és a tti/.ér- 
ttégeu 'nyugodott, Ebbőt arra lellet 
következtetni, hogy a szovjet had- 
vozetés későbbi időpontra ' tartogatja 
T'áneétoskötelékpi harcba vetését. Az 
i géaa arevoaaliMj . visszaverték az 
««öa csata r«pfilőköt«4ékpl: kel támo
gatott támadásokat éa néhány ¡íelyi 
be törést haladéktalan ellentáiöftdés 
sál megtisztítottak.

A  Kelet-Poroszországért vívott csa
tában német páncélos kötelékek a

Wysztryr-tótól délre áttörték egy 
erős bolsevista harccsoport szárnyét 
és ezzel ott minden további előre
nyomulást megállítottak. Jelenté
keny páncélos. súlypontot képeztek a 
bolsevisták Eydtkuhnen térségében, 
ahol a fiurabirmenbe vezető út két 
ohialíjj! igyekeauek áttörni. Éjjel- 
na&poi tartó sályos harcokban grá
nátos ncphadosztályok páncélos tá'1 
»nógatással megakadályozták az át
törést és összesen 142 ellenséges pán
célost kilőttek. Ebből 42-öt egyetlen 
hadosztály tett harcképtelenné kö
zelharc! eszközökkel. A  Schirwindt 
és ScIiIo«sberg közti út mentén elre
teszeltek egy betörést. A bolsevisták 
páneélosvesztesége a nagy támadás 
kezdete ót« a legújabb részlet jelen
tés szerint 871 harckocsi» (M TI)

Kelet-Poroszországban harcbavetették 
a n épi rohamszervezel első zászlóalját

Königsberg, október 21. Az első 
Seletporosseországl népi . rohamzá*./.- 
lááljakaí pénteken vonultatták 1» 
a lakosság Altat épített védűálla* 
Aokbn Ebbői az alkánimbAf 1» köz
ségben tüntető gyűléseket rendez* 
tik. amelyen kifejezésre jaltatták. 
bog.» a kelétporoszországi népi ro- 
hvnmervemt tagjai a végsőkig 
védelmezik hazájukat é· egyetlen 
néio méternyi német földet sem 
•úgeünek át harc nélkül az ellen

ségnek. Ezek a zászlóaljak a mé
lyén tagozott védőállások háta tad
szakaszait veszik' át azzal a kettős 
feladattal, hogy azokat meglepetés- 
szeríí ellenséges előretöréssel szem
ben bibztONÍtsák és tovább dolgoz
zanak az állások kiépítésén.

A néhány hét óta fennálló ke* 
letporoszors/ági rohamszervezetet 
egye«» határvidékeken, mint pél- 
dáot a memeli hidf&Ulásnál, már 
sikerrel harcba is vetették. (NST)

Keleten a rominteni pusztától északra 
tombol a leghevesebb harc

Perlín, október 22. 
■Az Intsriní jelenti a keleti arc

vonal középső szakaszáról:
A  Narev ivében az érdeklődé« a 

Farektől északnyugatra lévő harc-1 
térség felé fordul, .. elsősorban, 
ahol a bolsevistáknak önssaevont 
erőkké és páncélosok- támogatá
sával az erős reggeli ködben sike

rült vísezaszorítaniök a német 
arcvonalat. Német páncélos köte-· 
lékek azonban azonnal beavatkoz
tak; egy szovjet ezred zömét,· kö
rülzárták, kilőttek 37 szovjet pán
célost és heves harcok árán visz- 
szafoglalfeik néhány helységet.

S'udauen és Schirw indt között 
é jje l -nappal fo ly ta tódott a nagy

csata. Az arevonal déli szárnyán 
a német csapatod Sudauen és a 
rominteni puszta között kiépített 
állásokba -vonultak vissza és az 
utánuk nyoműló bolsevista erőket 
visszaverték. A romintem puszta 
déli szárnyára beszivárgott né
hány szovjet hareesoportot meg- 
semmistettek. A harc a legheve-

A Magyar Művelődés Házában elmaradnak 
á Nemzeti Színház eheti vendégjátékai
A  Magyar Művelődés Háza 

igazgatósága közli, hogy a, Nem
zeti Színház eheti vendégjátékai 
elmaradnak. A  színházban 6 hé
ten az első előadás-vasárnap dél
után fé l 4 órakor lesz a Népm ű
velési Bizottság és a Katolikus 
Dolgozó Lányok rendezésében. 
Bemutatásra kerül az „örök T i
tok” című magyar fűm. A

sebben a rominteni pusztától
északra tömböl, ahol egy bolsevis
ta páncélos élnek sikerült egy he
lyen elérnie a Godapból Gumbín 
nenbe vezető utat. Gumbínnentől 
délkeletre erős német páncélos
kötelékek oldalbatámadtak és ez
zel megakadályozták az áttörést.

Ebenrode (Stallu poénén) és
Schirwindt között összevont gya
logos és páncélos kötelékek roha
ma összeomlott a kemény német 
ellenállás következtében. 'Erős né
met harci- és csatarepiilőkötelé- 
kek a legsúlyosabb veszteségeket 
okozták a bolsevista támadó élek
nek. Alacsonyan repülve 41 pán 
eélost lőttek ki és bombáztak több 
tüzérségi állást.

A  Remeitől északra hiába kísé
relték meg a szovjet erők a Tilsit 
városát védő erős német hidfő 
feltörését. (MTI)

Ki iud róla?
Október 7-én, Földeákról gya

log menekült Hódmezővásárhely 
felé Molnár Sándor földeák! la
kos, lót én féléves kis unokáiá
val, Sági Kis Verával", aki egyéb
ként Zizíka névre hallgat, A 
h ódmesővásárhelvi vámig egy 
katonai lovaskocsin vitték a kis
leányt és ott a szemtanuk szerint

Irodabútor!
Xacsis Jánostól vegyen

0 . . .  t ó r á f c  S  t ó  í ü E s
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dár-utca 5. II. 14. 
vagy a budapesti

egy katonai személygépkocsi vet
te fel azzal, hogy Budapestre hoz
za. Molnár Sándor azóta megért 
kezétt a fővárosba, de kis unoká
ját sehol sem találja. A  kisleány 
piros mackónadrágot, szürke ka
bátot, ugyani! ven szinü sapkát 
és barna cipőt hordott, amikor 
nagyapjával menekült. Molnár j 
Sándor kéri azokat, akik kis üno-' nyi utca 32, II,

kája .tartózkodást helyéről tud* 
nak, értesítsék őt leánya, Molnár 
Viktória cimén Budapest, V., Ká

szám alatt, 
főkapitányság

Aki a Csiksomlyóról menekült 
özvegy Ambrus Dénesné .hollété
ről tud, értesítse Sarkadi Nagy 

Budapest, VII., Murá- 
címen.

iSándoraétí

Nem éqeieii &%eszes iiali 
csak kedden és pénteken szabad 

kissoSgátiaini
A belügyminiszter a közrend

fo&oz&ttabb biztosítása érdeké
ben elrendelte, hogy a szeszes ita

lok  k iszolgáltatására szolgáló he* 
íyisSgekbe® (vendéglő, kávéház, 

korcsma, cukrászda stb .) a kö
zönség részére nem égetett sze

szes ita lt akár helyben való fo 

gyasztásra. akár utcán á t k iszol * 

gá ltatn i csak a hét keddi és pén

teki napján szabad.

Égetett szeszes " ital kiszolgál 
tatása a hét minden napján tilos 

Nem vonatkozik ez a tila’om a 
teához szükséges rumnak a hét 
kedd és pénteki napjain való ki
szolgáltatására.

E  rendelet be nem tartása, 
amennyiben a cselekmény súlyo

sabb rendelkezés alá nem esik, 
:-Jhág;js és t iz en ö t" napig terjed

hető elzárással büntetendő

tető, felvonuló kommunista mun* 
kásseregível, a bárokban, mula» 
tokban dőzsölő külföldiekkel es 
egy le ke3 kis csapattal, a nemzs- 
ti.itoc’a'istákkal. Eleknek eg ik 
di'kvezetője Horst Wessel látja 
mindezt és elhat rozza, hogy éle
tét a népnek, hazájának szenteli. 
A.z ő hősi élete és Vértanusága áll 
a dráma központjában. Először, 
m'r.t sofíör, majd mint csatorna
munkás küzd a párt gyöze'mé'.rt. 
Csakhamar felfigyelnek rá a mi- 
sik oldalról is és többizben me
rényletet kíséreltek meg ellene.

lÖtedelmes munkája nem ered
ménytelen, mert m g a temeté
sét is megakadályozni akaró to* 
meg végül is felemelt kaira! kö
szönti a nemzetiszocialisták dia
dalát.

közönség számára a fűmet oiktó- 
ber 23.-án és 24-én mutatják be 
délután fél 4 és fél 6 órai kezdet
tel. A M. kir. Operaház két el
maradt vendégjátékát a színház 
a későbbi hónapokban fogja pótol
ni. Október 23-án,. csütörtökön, 
délután 5 órakor Verdi Trubadúr
ja kerül színre a „V  4.” bérletso
rozatban.

Eredményes német ellenállás 
a keleti arevonal északi szárnyán

október 22.Berlin,
Az Interinf jelenti a keleti arc

vonal északi szárnyáról:
Doblentől északra, ahol a bolse- 

visták sok üteget és sorozatvétő 
ágyút vontak össze, fokozódott *a 
csata ereje. Német és balti csapa

tok szétverték az ellenség táma
dását, még a főharcvonal előtt és 
nagy veszteségeket okoztak.

A déli szakaszon Libau és Autz 
déli része között csak kisebb har
cok voltak. A Swore-félszigeten a 
német csapatok megtartották ál
lásaikat. (MTI) ;

Tiso szlovák államelnök Szlovákiának 
a bolsevizmus elten vívott háborújáról

■ Pozsony, október 22. (NTI) 
Tiso dr. Szlovák államelnök ab

ból az alkalomból, hogy az ellen
ség a szlovákiai térségben zavar* 
keltéssel és bandák alakításával 
megkísérelte befolyásolni a Besz
edektől északra és a Magyar 
Alföldön való hadműveleteket, 
nyilatkozatot adott egy SS-hadí- 
tudósitónak, melyben a többi kö
zött t i  jelentette: Az a fel te vés,
hogy ha a Szovjet Szlovákia terű* 
letét hatalmi körébe vonja, a szlo
vákok számára lehetséges lesz az 
egyes népek nemzeti és állami ön
álló állami élet, épp oly primitív 
mind elméleti, mind gyakorlati 
állásfoglalás^ az egyes népek 
nemzeti és állami önállóságával 
kapcsolatban nagyon jól ismere
tes. A Szovjetunió által elnyos 
mott 185 nép «példája alapján a 
szlovák nemzet sem remélheti 
önállóságának megtartását.

A haditudósítónak arra a kér
désére, vajíon a többi országok
hoz hason’óan a szlovákiai parti
zán háború folmmán is megmu* 
tatkozott-e az a tény, hogy a 
nemzeti érzelmű csapatoknak a 
Szovjettel való együttmüködése 
kényszerűen a nemzeti erők meg
semmisülését eredményezi, Tiso 
dr. azt válaszolta, hogy a benesi 
ideológián felnevelődött intelli
genciának hamarosan él kell is* 
mernie, hogy' teljesen tehetetlen 
a szovjetbiztosokkal és a felizga
tott csőcselékkel szemben. Az 
úgynevezett kormány azonnal 
minden tárcára két minisztert 
nevezett ki: esrv polgárit és egy 
’ -omrou-mtát. H ogy  a kommunis- 
tá miniszter van fölénves hely
zetben, az világos. A benesnárti 
elemek, akik a partizánokhoz 
csatlakoztak, rövidesen tanasztal» 
hatták hogy ebben a táborban 
kizarolag a bolsevizmuR m ozgósí
totta az aH’i 'á »o t  a- összes n«m- 
» t í  és írn i rétes-ek kiirtásába,

T ííío dr, a felkel s okaira váj 
laszolva hangsúlyozta, nitfes szó!

felkelésről olyan értelemben, 
ahogy azt Benes propagandája a 
nagyhatalmakkal el akarja hitet
ni, hogy meg^vőzze őket arról, 

?gy neki Szlovákiában hívei 
varinak. Kis szlovák áruló cso
portról van szó, amely hamis jeli 
szavakkal kísérelt meg a felkelés 
számára híveket toborozni. Eh
hez a csoporthoz csatlakoztak 
orosz ejtőernyősök, a fogolytábo
rokból megszökött emberek, zsi· 
dók és mindenekelőtt a ’ benes· 
pártiak. A haditudósítónak arra 
a kérdésére, hogy a szlovák nép 
számára, a bolsevizmus elleni har
con kívül van=e más lehetőség 
nemzeti függetlenégének megtar
tására, Tiso dr. kijelentette, hogy 
a szlovák nép harcba indul a bol- 
sevizmus ellen, mert abban ke*, 
resztény és nemzeti érzületét lát 
ja veszélyeztetve. A  szlovák nép 
meg van gvőződve arról — jelen- 
tettf ki Tiso dr. — , hogy csak 
Németország van abban a hely
zetben, hogy a bolsevista veszélyt 
Európától távoltartsa, mert csak 
Németország az egyetlen európai 
nagyhatalom, melynek különös 
érdeke ennek a kontinensnek a 
boldogulása. Egyedül Németor
szág. a ^ghaladottabb szellemű 
szociális eszmék képviselője van 
ibbím a helyzetben, hogy eW et 
>egyen az európai népek szociál's 
szükségleteinek.

Tiso dr·, végül hangsúlyozta, 
hogy á szlovák nép nemzeti éa 
állami függetlenségének biztosi*
tékát a német nén védő b 'rá tsá -
gáb<?n .látja. (M TI)
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