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Budagestejőti|fl|W  
a katonai helyzet feszültsége

U ja jb  nagyarányú szovjet előkészületek figyelhetők meg 

Gdbbels: S o h a  iőb& é n e m  úe§szük le a  fe g y v e r l
b iz a lo m m a l a z  ellenfél ir á n t

Berlin, november ÍS. 
GSbbels dr. vasárnap délelőtt 

bitódét intér.ett. a berlini Volks- 
tturra tíz nagy téren felsorako
zott tagjaihoz. Beszédében a kö- 
veUe;^üet fejtette ki:

—· berlini V.olkssturm-férflak! 
Ivlost tettétek le az esk^t, a Füh- 
rorre, a Birodalom szabadságára 
és népünk jövő jólétére. Felsora·' 
koztatok, hogy bebizonyítsátok a 
világnak, hogy Németország nem
csak az arcvonalon, hanem otthon 
is védelemre kész és védelemre 
elszánt férfiak milliói felett ren
delkezik éa sohasem fogja gyáva 
megadással meghajtani zászlaját 
ellenségei előtt A  határainkig 
előretört ellenség azt hiszi, hogy 
hadianyagának tömegével és szin
te kimeri thetetlennek látszó em- 
bartartalékával leigázhatja a Bi
rodalmat éa a aémet népet a leg
mélyebb nemzeti és társadalmi 
szolgaságba döntheti. Hősi nemze
tünk több mint öt esztendeje áll 
helyt az óriási megrohan ás*al 
szemben. Majdnem az egész világ 
összeesküdött, hogy eltörölje a 
B;rodalmat a térképről és a né
met népet ismét a résri tehetetlen 
kis államokra és államocskákra 
bontsa ezé'

öf esztendeje törnek ránk, de 
öt esztendő alatt sem sikerült 
nekik a , német népet térdre 

kényszeríteni,
A legborzalmasabb terrortámadá
sokkal igyekszik az ellenség meg
törni lakosságunk lelkierejét. Azt 
hiszi, hogy az otthonmaradt né
met nép a bombák és fosxforgyu- 
tacsok terrorja alatt felhúzza a 
fehér lobogót. A német nép azon* 
bán mindenütt, az arcvonalon épp
úgy, mint odahaza, megmutatta, 
hogy hős férfiak nemzete és a jö
vőben elszánt asszonyoké is, nem 
pedig gyáva báboké. Népünk 1918 
november 9-i tragédiája soha meg 
nem ismétlődhetik.

Soha többé nem tesszük le a 
fegyvert bizalommal az ellen- 
séi iránt, amely a védtelen
nel szemben nem ismer irgal

mat.
Már telekürtölte a világot elsie
tett győzelmi reményeivel. Azt 
hitte, hogy október végére már 
bevomUsat a térre, «hol most ál
lunk. Magon* *  t«ip«sts!tuk

1941-ben, mit jelent korai győzel
mi reményeket ébreszteni és az- 
után elvakult, és .eikegerede*.t e>- 
lenállással találkozni, lül vagyunk 
szánva arra, hogy ellenségünktől 
is kemény és drága árat követe
lünk. Ha az amerikaiak azt hit
ték, hogy karácsonyra ismét ott
hon üdvözölhetik katonáikat és az 
angolok abban reménykedtek, 
hogy a német nép legyőzésével el
fordíthatják fővárosukról titkos 
fegyvereink tüzét, amelyeknek 
sora még nem is ért véget, akkor 
elszámították magukat. Az ellen
séges világ belefáradt a háború
ba, mert nem látja annak célját. 
Egyetért ugyan abban, hogy mit 
nem akar, de nem tudja, hogy mit 
kíván elérni.

Nincsenek olyan magasztos
áUcmipolitikai eseményei, mint 

amimóket mi védelmeztínk.
Mi a legsúlyosabb katonai veresé
gek után megérhetjük nemzetünk 
újjáemelkedését és át fogjuk húz
ni az ellenség terveit

A  német nép szilárdan e'tö’ísHe, 
hogy nemcsak az arcvonalon, ha
nem otthon is, ahol az ellenségnek 
sikerült betörnie a Birodalom te
rü letire, házról-házra és uteáról- 
utcára védekezik. Három hónappal 
ezelőtt azt a megbízást kaptam a 
Führertől, hogy több millió népi 
gránátost állits'k harcba. Éjeknek 
a feladata, hogy ki vállán f  :í szerel
ve és kiképezve megvéde’.urzzlk 
népünk sz -badsáját és jö ¡rajét. A 
következő három hónapban szám
talan hadosztá’y vonul fel mijd 
kivül és bslül az erővonalakra. A 
csatomamenti kikötőkben remény, 
telennek látszó helyen már meg
mutatták a német férfiak, mit je
lent a háborúban, az időny-ps a 
nemzet harci erejének mozgósítása 
érdekébon. Az a két hónap, amit 
a brit csatornamenti kikötők hős 
legénysége biztosított számunkra, 
nem múlt el eredménytelenül, A 
német nemzet ismét szi'árd:^ áll 
talpán. Ezt maga as ellenség is iga. 
zolja. Tüneményről beszél, új ná- 
met csodáról, hogy megmagyaráz
za népeinek, miirt asm árt véget 
a háború, hárem csak most kez
dődik. Azt hitle, hogy úgy bánhat 
el velünk, mint as olaszokká·, ro
mánokkal, bolgárokkal és finnek
kel. Csakhogy mi sem lelkileg, sem 
anyagilag nem swnyvedtünk el.

Szándékosan itt Berlinben hirdet
tem ki az első önkéntes jeienike- 
z&st a Yo’kEfcusrwa, A. bírt, K!mi 
főváros férfiai százezrével jelent
keztek. Ilyen nlpiől sohasem ’ehet 
elvárni, hogy vezetői leteszik a 
fegyvert cs megadják magúkat. 
Szó sem lehet arról, --- folytatta 
Göbbels dr. —  hogy a berlini férfi
akat fegyvertelenül á iitsuk szem
be az ellenséggel. Ellenkezőleg, ar
ra fogok tői eredni, hogy a tér1 ;i 
Volkssturm olyan kiképzőt és fel. 
szrelést kapjon, hogy ha az eljö
vendő hónapokban egyszer az arc
vonal valamely szakaszán válság 
állna be, bármikor harcba vethes
sük a berlini Volkssturm három, 
vagy öt, vagy húsz ezredét. A  
Landsturm egykor kaszákkal és 
cséphadarókkal szállt sikra, ma 
könnyű és nehéz géppuskákkal 
páncélöklökkel és páncéltörőkkel 
vonul fel. A  bolsevisták már meg
szerezték Kelet-Poroszarszágban 
az első tapasztalatokat, hamarosan 
az angolok és amerikaiak is kény
telenek lesznek megmásítani a 
Volssturroal szemben táplált elő- 
itéleteiket.

Egyáltalán nem as a benyomá
som, mintha az előttem állók nyo
morékok lennének. Ellenkezőleg, a 
Berlin terein összegyűlt százezrek 
mind olyan férfiak, akik tudják, 
hogy mit akarnak és sohasem vo 

j nánalt kaphatók ama, hogy hazá
jukat eladják az ellenségnek. 
Képtelen a feltevéí, hogy belemen, 
jünk ellenségeink gyűlölködő meg
semmisítő terveibe. A világtörté
nelem igazságos Ítélete néha sokáig 
várat magára. Gyakran igazságta
lannak látszik ugyan, da valójá
ban mag'asabbrendű igazságszol
gáltatásról van szó, Ebben a há
borúban is megtettük kötelessé
günket. Egyetlen más nép sem 
védelmezte hozzánk hasonlóan az 
emberiség és a civilizáció esemé
nyeit.
• Hősi japán szövetségesünkkel 
együtt most a háború utolsó me
netére készülünk, fel. Az angol mi
niszterelnök mondotta éppen, két 
nappal ezelőtt, hogy az utolsó me. 
net lesz a döntő és most eije ke
rült a sor. Est az utolsó mer.etet 
keli megnyernünk ha lehet, végső 
erőnk megfeszítésével.

Göbbels dr. a Führer éltetésé, 
vei fejezte be beszédét, amelyre 
lelkes Sieg-Heü volt a visszhang.

Churchill párisi fogadtatása
Lisszabon, november 13.

Mint a brit hírszolgálat' párisi 
tudósitója jelenti, Churchill angol 
miniszterelnöknek és kiséretínek 
fogatatására egy Paris melletti 
repülőtéren megjelent De Gaulle 
tábornok .kormányának négy tag
ja kíséretében. Az angol himnusz

Is a Marseillaise elhangzása után, 
De' Gaulle szívélyes fcézsBoriíáasaí 
üdvözölte. Churchillt, majd ellép
tek a repülőtéren felsorakozott 
diszszázad előtt, A  mogjelon elő* 
kelöaések között volt Bidault fran
cia külügyminiszter, valamint Kö
nig és Juain tábornok is. (MTI)

Churchill és Edén párisi programié
London, november 13. A  Nemzet- 

tüzi Sajtó Tudós tó jelenti: Randei 
Neale, a félhivatalos angol hírügy
nökség diplomáciai tudósítója pén
teken éjszaka ismertette Churchill 
és Edén párisi látogatásának pro
gramját. A  rövidesen megkezdődő 
tárgyalások célja a tudós tó szerint 
„új entene" létrehozása. Ebből a 
célból mindenekelőtt tisztázni kell a 
kérdést, hogy Franciaország tagja

legyen a szövetségesek· '„európai ta
nácskozó bizottságának“ . Ezenkivai 
tárgyalásra kerül Nagybritennia 
hozzájárulása a* ideiglenes francia 
kormány által vázolt újjáépítési 
tervhez. A  tudósító értesülései 
'szerint még nem biztos, hogy a 
párizsi találkozón lesz-« idő Szíria 
és Líbia vitás problémájának meg
tárgyalására is.

Moszkvában hatna 
Churchill, Roosevelt és .

találkozóját

an

Stockholm, november 13. A  Nem
zetközi Sajtó Tudósitó jelenti: A  
Svenska Dagebladet moszkvai tudó. 
silójának jelentése szerint a szov
jet fővárosban arra számítanak, 
hegy Churchill, Roosevelt és Szta-

lin találkozója hamarosan létrejön.
Moszkvai diplomáciai körök nézete 
szerint a találkozóra még karácsony 
előtt sir kerül, még pedig a szovjet 
fővárosban.

Sztálin egyedül határozza m m  
legkozeebbf hármasórtekezlet haliét 

és időpontját
Sztálin egyedül határozza meg a 
tervbeveti ujabb hármas találkozó 
színhelyét és időpontját. Erre lehet 
következtetni a félhivatajos angol 
hí ügynökségnek a szombatra virra
dó éjszaka az ujabb Churchill— 
Roosevelt—Sztálin találkozóról ki
adott jelentéséből. „Természetes — 
mondja a jelentés —, hogy Roose- 
velt szívesen lenne Churchill v«ndé- 
ge, miután oly gyakran volt ven- 
déglátója. Anglia' látogatását fran
ciaországi látc-gatásal te egybfesp- 
csoíhatná, eleget téve De Gaulle

meghívásának. Ehhez járul még, 
hogy Angliában általában erősen 
azt óhajtják, hogy a jegkózelebbi 
hármas találkozó an|of®1 fildői5 tör
t é n jé k A kommentár ennek i#áo- 
kolásáu! azt hozz* fel, hogy 
retnék megkímélni Churchill! ujabh 
távoli háborús utazás fáradtságai
tól és koekáz&taHáí. A Jelentés 
azonban így folytatódik; „A la- 
(álkozó v- .-nek és időpontú
nak kérdése azonban végtUis Chur- 
etíiít és Roaseveltet mozgékonyab
bá teszi, mist Sztsün tábornagyot·*

A Szovjetunió csalt wie, 
a ryei értekeit

Mint s/ EFE Washingtonból je
lenti, a Szovjetunió az é*zakamer · 
kai Ryeben pénteken me|nyi1t

kaid kie
nemzetközi gazdaság M tkm ìiiw ì 
nem vess részt, haa·® ' csalt m««*· 
f i g y e l t  faildSfl ki od·.



Viglisi Ès-ilapast, 1 9 « .  navcm bor 13·

A* első amerikai beszámoló a V 2 hatásáról [HITLER M O ND O TTA:
SÍCft&ir'''̂S/itSÍF,ÍfIrtAlrAíV· 1% Í*S«* 1 * "f-jf 1 « í'VÍ.. Mim *· j* »*! 1 * dIaa Át» _ i.f.. * 1. _  _.._1 tTL  í. i 1_ ... t̂. -■-. .......  ..— -  ------   —  N «w York , november 11. Husit 

Uaillie, m  United Press európai, 
utazásiról visssa ért elnök s, most 
számol be a V. 2 első löveiékci-
nck londoni b ecsap ása ié i.: Az 
angol ccn ura ©delg az amerikai 
szemtanú beszámolóját visszatar
totta. A jelentés licit: .~é;;..t ez an
gol cenzora még mo3t sem enge- 
dé>;:.te.

„1.1,: n:,:ra jönnek c é.inyas bom
ba'. — jelentette ki a ssllloda 
P'.-r:.: 3.-;, ahcl Kai.Le Lovaiban  
la' olt, ' omkíőn hirtelen „súlyos 
tre^-yda g ’srzrrű rol bánás rázta 
m g a hotelszobát. Csaknem küz- 
V-llenül tzután a második dörre
nés volt hallható, mintegy az el
ső visszhangja gyanánt” . Baillie 
fel er ."te a robbanás színhelyét 
és ami«t írja, „lidércnycmóscs 
álomba illő” jelenet tanúja volt.

Az egyik utca csatatérhez hason
lóvá vált. Közepén hatalmas krá
tér tátongott. Baillie kimerítően 
leírja a közeli házaiban okozott 
r geztuUet, majd Így folytatja 
„Áz emberek már gyakran hallót 
la!: olykor körei, olykor távol 
n: i pal vagy éjezaka robbanása· 
Lat. A legtöbbnek aronban sejtel· 
me sem volt az igazi helyzetről 
és azt hit lék, hogy gázrobbanások 
történtek. Ezen az éjszakán azon· 
b-.n a romeltakarító munkások, 
akik a kráter korul állottak, sut
togva tárgyalták ezeket az esete
ket. Mi ez? —  ezt a kérdőt ve 
tették fel mindnyájan. Meteor 
volt é, magasan szálló repülőgép 
bombája, mcsszehúrdo ágyú grá 
nátja, vagy ez volt-e a V. 2.?”

(NST)

Aütwarpen és kikSlöja a J Ì 22 J 2 
Hatásos tiizáben

Es tin, november 11. A Nemzet
i t  4  Sajtó Tudósító jelenti; Pén
tek délben Be. I inben először kö
zöl, ék, hogy a V. J és V. 2 né
mát távobági fegyverek tűz alá 
Viliik Antwerpen városát és kikö
tő H. Egy berl ni szóvivő többek 
kősóit a következőket mondotta;

— Nem csupán Londonban tá
madnak mély tölcsérek a. szárnyas 
bombák nyomán és okoz na«y pusz
tít: sekat á V', í és a  V. 2. Parisban 
is Iá hatók az vj fegyverek átiitő- 
e rr in e k  próbái, valamint Antwer
penben is, ahol különösen a kikötő 
ísin okoztak na^y pusztításokat. 
Napok óta támad fák a német mész.

szehordó fegyverek ezt a .fontos ki 
kötőt szabálytalan időközökben. A 
lövet Is a fövőben fokozódik és ez
által az ellenség által annyira óhai
tett és az utánpótlás szempontjából 
annyifa fontos k kető aligha jöhet 
számításba csapatok és hadianyag 
kirakására, Annyi mindenesetre már 
ma is elmondhat-', hogy a Schelde 
toikolatának oly sok vérrel kihar
colt megnyitás* a,* angolok számára 
kétségtelenül pyrrhusi győzelemnek 
bizonyul. Antwerpen lővetése a V. 
1 és V. 2 bombáival je’entősen mu
tatja, hogy a síárnyas bombákat az 
arqvonal közelében is lehet alkal
mazni

tehát az angol robotbombáknak' 
csak egyhatodát teszi ki robbanó’ 
hatása, német részről me^jijyzik, 
hogy az angolok jól teszik,, ha új
ból megmérik a V. 2. által ütött' 
tölcsérek átmérőjét és méiy:' jé tf 
és összehasonlítják saját kisé?'ötiv' 
terepükön a robotbombák ütötte; 
tölcsérekkel. A V. 2. rombolásai
ról különben az angol megfigye'ők 
pontos bizonyítékkal szolgálhat
nak, hogy há,ny házat, gyárat és 
dokkot pusztítanak e! ezek a löve
dékek. Befejezésül a német szóvi
vő ezeket mondotta:

„A  német titkos fegyverek órá
ja talán la s m  jár, de fordulatai 
egyre gyorsabbak lesznek.1’

„Korú; Itnak a  sovinizmustól
való  fálatm a t j l i i le i le n s is ó n c k  
je!a. M inihagy i cm rondoífcozSk 
túacRQci eríívot, a sors r.ein 
szem sllo ki a i agy  tetlc!·;, ko- 
rcez iüvl o !> 3 , hiee ;n e f U:» 
cl sem yc!ná ek  k lp ic ü n li -k  
a nagy fi'.aJntttsüaak, ha a ie k  
hajtóera : j t  a  f -n a t ik e i  i clzj 
E zsn vc iíly ek  hslyott a  nyűge  
lom 6a a ro. ti kánystmoa pc' 
gárl erényei u o lgá lta^ ták  vet 
na. T In v  a*, hegy ex a v l!á^  
r a g y  á 'a lrk u lü s  elütt áll. A  
kérdés csak  a*, va jíen  ex a* 
áta laku lás az árja világ  ja v é 
ra, vcfjy pocllq az lirük zsidó  
hasznára vá llk -e?“

N j j y  k á 73’« i  o'.tzzM a  „ V  2“  
A n ’ w a r p a n b a n

Bariin, íiüvembei* J3.
A  Nemzetközi Sajtó Tudósító je

lenti ;
Antwerpenbe«' a1 V. 1. és V. 2. 

lövedékei mindenekelőtt a dfökkok- 
baft is kíkőtőberendeaésakben okoz 
n-gy károkat. Mint illetékes német 
helyről közük, főleg a Lafevre- és 
a Kcmplach-dolrkot érték súlyos 
ta’.á’atok. A  kikötői hatóságok 
szonual ftlzáratták a kikötői, hogy 
a rombolásokról ne szivároghas
son ki hir, Dourne, Borgerhout és 
antwerpeni városrészekbe szintén 
Súlyos pussltásokat jelentenek. A

nemzeti bankot és a sportpalotát 
is súlyos találat érte. Ezekben a 
városrészekben egész Iiázsero-k 
omlottak össze a hangtSanul be
csapódd V, 2. lövedékek hatására. 
Foglyok, akik október közepéit 
Antwerpen közelében tartózkodtak 
elmondották, hogy többszőr hal
lottak súlyos robbanásokat és a 
légnyomás óriási volt. Egy hadi
fogoly, aki akkor ott állomásozott 
csapatával, egy nap alatt három 
robbanást hallott, egy másik pe
dig hatot.

A „V 2“  ele* nincs várfalam
Stoc'.hoim, november 13. (NTI) 
A* AftenbUdet londoni külőatu- 

dósítöj* jelenti, hogy a „V. 2 ellen
f.em segítenek sem a záróléggömbők, 
sem az elhárító ágyúk vagy vadász-

repülők, de semmi egyéb sem, 
amit a háború őt es.-tendeia alatt 
a légi elhárítás terén tökéletesítet
tek." (MTI)

Haiti MfiQlatnéVIaìS'iti
a londoni dìplomatìk a V 2-731

Bírlín, november 11. Az an
gol kormány titkos kŐrkatban 
Itóíi te tU  fel a londoni külföldi 
dir /¿métákat, hogy a V. 2.-ről és 
énfítlt határáról semmit se közöl
jenek kormányaikkal. Felszólító!* 
t ik  a diplomáciai képviselőket, 
hogy íré/sbna vállaljanak kötele- 
zc.tsóget árról, hogy . híradásaik* 
bán a V. 2 hatásától semmit sem 
közölnék. Ezt a -rendkívüli i«Uéz- 
ke 'ést ílbtékes Rémet helyen ko4 
iák nyíIviwoEságr^, 

További-példával is bizonyítják, 
bo jy  a V, 2  az angol korra inyur.k 
súlyé s fejtörést okos. A  V. 2. 
harcba, étére után Angliában 
aicnnat megtiltották a s ytónak 
és a rádiónak, hogy foglalkozzék 
itssl a témával, Ezcnkivól tírea-

de'.ték, hogy minden utast, aki az
országot elhagr/ja, r..cg kell mo
tozni, abbói a célból, vájjon nin· 
cseaek-e nàia je-lssté^ek, b.eoeyílé. 
kok vagy képek a V. 2 hatásá
ról. 1

Ugyanúgy azonban, mint a V. 1 
esetiben —  han~OEtatjék német 
illetékes helyon — az angol kor
mánynak most sem sikerült so- 
ká'g c't.tkolaia Londonnak as új 
robbi ót a eklxl vs’ó lövetlsét és 
a vártsban okozott óriási puszii 
t.'sc-kat, A német L5rlés:k tatlsa  
alatt el"e-.ör a Reulcr ü^mökség 

! isr-.crte be Londonnak a ír. ? -vei 
való lövetését és azután Churchill 
is állást foglalt ebben a kérdés, 
bea ÍNST)

Bariin m „ %J  2iA h l  tásárál
Berlin, aotembtr 13. 

A  lícmestkőzi Saitórudósítá js* 
kr»U: _ , , ,

Beombst d i ’után jólénesült r.5-
a iil Iicíyc..» áülatfogtóu k a V. % 
¡tatásával k&pcsclstbán cs kuJöBÖ* 
B.-n nycraatéko?an hatigsúiyoztó t, 
hogy nz új Sèmel fegyver H -
zás* » t e  « a f e  5  
meg. A í. 5orti’1

álló lényeges-fokozására a nevem- 
tari A a -llál-an uralkcdó köd két
ségkívül tfidves3 lesz, mival meg- 

-ti az - ’ t i  a
megfigyelíst és a V . 2. löverlé’r  k 
fiijának e’ lenőrzéeét, sőt teljesen 
lehetetlenné teszi. Churchülnek az- 
— - * vftatkoaatával kapcsobíban

Nagy fámádó -sikerek BudapssHő! d é h o
Egy páncélgránátos hadosztály Vecsésen túlra tört előre *

Budapesttől délre az ellenség 
november 10*1 n felhagyott azzal 
az eddigi kísérletével, hogy egyes 
erőteljes lökésekkel hatalmába ke
rítse a páncé os árokállást, csupán 
kisebb helyi harci tevékenyséjre 
szorítkozott'és elmaradlak azok a 
mindennapos kísérletek, amelyeket 
Dunaharasztitól nyugatra hajtott 
végre, hogy az ottani Ids szigete
ken partraszállhasson. Ezzel izem
ben fokozódott a viaskodás abban 

ellenséges hídfőállásban, ame
lyet Dunaharasztitól keléire a pán
célos árkon át alakított ki.

Két SS lovashadoiztály száza
dai, amelyek a hozzájuk beosztott 
rend llr-egycéjekkel már nárom nan 
óta heves utcai hareokat vívnak 
szovjet gránátosokkal, november 
10-én a reggeli órákban ismét tá
madásra indultak. Súiyo3 i-ÜMrsl- 
gi tűz közben, páncéltörő ágyúk é3 
géppuskák heves párbajától kisér
ve a szívós makacssággal védeke
ző ellenséget kivetették állásaiból. 

Míg a Pestszentimrétöl délre el
terülő térségben egy SS-czred az 
ellenségnek nagy vérvesztesége 
közben a bolsevistákat vusz'.szo- 
rúotta déli irányban és több he
lyütt visszahódította a régi pán
cé os árokállást, amely nőve -.bar 
2 ¿n szovjet páncélos köte’ ékek 
egyik előretörése következtében 
ellenséges kézre julett, m is S3 kii-

‘ te’ékek Vecsés térségéből kiindul
va támrdásba lendü.tek. Egy né
met páncélgránátos hadosz ály 
egyik, páncélos csoportjának támo
gatása mei’ett az SS lovas száza
dok behatoltak a Gyálpusztához 
tartozó Gyáli Szöllők utcáiba.

Míg a pánc'Io3 croport lángszó
ró p’ ncé osai és Párducai az cg vés 
szovjet támaszpontokat kifüstö.ták
és az e'lenség nehéz fegyvereit le
küzdötték, a támadásban résztve
vő SS-katonák ezt a nagykiterjedé
sű helységet is megtisztították bz 
ellenségtől. Egyes házcsoportok ki
vételével, amelyekért még elkesere

dett csata folyik, az SS-katonák- 
nak sikerült itt is hatalmukba ke
ríteniük a régi páncélos árokállást.

Eddig még nem lehetett megálla
pítani azoknak a veszteeé^eknek a 
nagyságát, amelyeket az ellenség 
a legutóbbi négy napon a német 
támadások é3 szovjet ellentámadá
sok során szenvedett. Bizonyos 
azonban, hogy az ellenség a pán
célos árkon át kialakított hidfőjá- 
ben gyalogsági erőinek 75 százalé
kát vesztette el abban az erőlkö
désben, hogy ezt a fontos állást a 
német ellentámadásokkal szemben 
megártsa.

A 43.számú magyar h Jlislentés
A  Magyar Távirati Iroda jelenti: 
A  honvédvezérkar főnöke közli: 
Az elmúlt héten a Dráva-torkolat

éj Dunaföldvár közötti Duna-szaka- 
szon az ellenség több átkelési kísér
letét hiúsítottuk meg. A  dunafold
ván hídfőt védő csapata'nk több 
eres támadást vertek vissza. Csepel- 
szjgetét az oda átszivárgóit ellensé
ges részeld 1 megtisztítottuk.

A  budapesti hídfőt támadó el- 
leiséget súlyos és az ellenségre 
nézve na^y veszteségekkel járó 
harcok után sikerült mindenütt

visszaverni. Ezekben a harcol, 
bán különösen kitüntette magá.t 
az első ejtőernyős zász.óalj pa
rancsnoka, aki a súlyos harcok
ban megsebesült.

Cegléd és Szolnok térségében 
sikerült a nagy túlerőben ti (in- 
dó ellenséget megállítani. Mező
kövesd és Mezőcsát területén sú
lyos harcok folynak a Tiszán át 
előretörő ellenséggel.

A  tokajicsap i Tisza-szakaszon 
és Ungvár térségében az el encég 
támadási kísérletei kivétel nél
kül meghiúsultak.

Német állásfoglalás HoHanil tarülatek 
elárasztásával kapcsodban

Se, Un, november 13, (NTI) 
Rooseveit elnök Vilma királynő

hő? intézet üzenetében Németor
szágot tesz' felelőssé azokért a ká
rokért, amelyeket Hol’andiában bi
zonyos területek elárasztása oko
zott. Német részről ezzel kapcso
latban u'aln&k arra, hogy & német 
részről Hollandiában katonai cél
ból foganatosított intézkedések csu

pán olyan óvóintézkedések, ame 
lyeket Hollandia maga is tervezett 
szükség esetín. Egész másképp 
festenek azonban a Walcheren te ü- 
lete ellen nozott brit intézkedések, 
amelyekkel az ottan; lakosságot, 
katonai kényszer nélkül kiszolgál
tatták az Shhalálnak és a vlzbeful- 
ladás ¿ítali halálnak. (MTI)

Német részről nem torolták meg 
a holland vasutas-sztrájkot
Berlin, nov. 13. (NTI) 

A holland menekült kormány tá
jékoztató hivatala 1944, november 
4-én hivatalos köziért adott ki, 
amelyben a hol'andiai élelmezési 
helyzetről megállapítja, hogy né
met részről él. njszerkéazlstek 
zár alá véteée és megsemmisítése 
tormájában "megtorló intézkedése
ket foganatosítottak a holland vas- 
utdH sztrájk mia t 

A Wílhelmttrassen ezzel kapcsa, 
latban m'gáUapitj'vk, hogy német 
részről em'att Bímmlfóle megtorló 
intézkedéseket nem tettek s sem

miféle élelmiszert sem semmisítet
tek meg, Ezenkívül megállapítha
tó, ho^y a birodalmi biztos és a né
met vederő megengedte, hogy Há
gába, Amsterdamba és Rotterdam
ba a környe-ö vidékekről élelmi
szereket szállítsanak, amennyiben 
erre járművek r.-nde’kezésí'e álla
nak. A nehéz hollandiai éle’mez si 
helyzetért az angol légierő melleit 
elsősorban a londoni holland me
nekült kormány felelős. A  holland 
menekült kormány biztos hely
re] értelmetlen s-tráÜTa izgatta az 
ország lakosságát (M TI)

Angolszász légitámadás 
nyusatném atországl he’ysések ellen

Berlin, novemoer 13.
A  Níniet Távirati Iroda értesü

lése sseriut november 10-én a’n- 
csonyan st&lló aftgol-ímerika, re
pülök ismét nyugatnémeU>rs7,ágl 
helysé*geb?t és személyvonatokat 
támadtak. Az ellenséges terrorkö* 
teleltek fsdálsotl fegyverei és bora, 
badobásai a polgári lakosság kö
rében veszteségeket okozbk. Túl. 
nyomórészt lakónegyedekben épü- 
letkárok Is keletkeztek, A támad A. 
sok. torán m ellenség Igen nehéz 
-”  * '· ” í«

kínai RóvtvS péntekem délben az ui 
támadási akciókat LotbaringUban, 
A=chcnt31 keletre, HoIl*ndiában, Ke- 
tot-poroszorszigban, Kuriandban és 
Masyarorszá;!^, Német vélemény 
szerint ezeken a területeken a legUB- 
zeletbt napokban és hetekben kü'-SnS. 
sen kemény és aótj-oi harcok várha
tók nagy ember- tm hadianyagtöme- 
fek barcbavetésével. (N8T)

A  l a p á n o k  e l -  

f o a i A l f á h  K v e l l f n <

Tokió, november 1 1 . A  körül
i t  Kveílin ellen csütörtökön 
hajnalban kezdődött meg a jan*n 
csapatok általános rohama a légi
erő, valamint harckocslosztajjnk tá
mogatásával. Kvangszl taj-tnmány 
lővárcsát 4 csungkingi hadosztály 
és 2 külön ezred, összesen tehát 
kereken 20 000 ember védelmezte. 
A  városban 2 hónapra elegendő 
é.elmiazer volt felhalmozva, de 
hosszú ostromra nem került sor, 
n:srt 26 órás utcai harc után a 
japánok teljesen elfoglalták. A 3. 
csungkingi hadsereg csapatai pón- 
teken délután feltétel nélkül meg
adtak magukat. (NST)

Dr·. Zs’ rnond Jir.os, márama- 
rcssz.geü p. ü. fog jj&Sy e

McrkcsztőségUnkkel. B. Barna. ■

C h is r c l ik lE  P á r t z s t c n

Mint a brit hírszolgálat kü’önje- 
cn közli, Churchill minisz

tere nők ét Edén külügyminiszter 
pínltken Churchill, felesége és leá- 
fiy». vabmint i-bb magasranjit t srt-

rint 34 repülőgépet, nagyrészt 
negymotoros bombázót, vesztett 
(M T I)

5 5 « l í w  « J é  I  o f l c R z i v a  
s^ e fg ifc  b e n t i

Brazília küvatot kttldött
A braziliu Vonaáov B V  ^ B , , 0 r * Z á 9 S ,akormány finnorszá-

%i követévé — mint a Svéd Táv*
·' Irr'N  Hels-nkiMl jelent’* -  de

P jz U a  d. P u m á b a n  veit B;azil a 
követe, legutóbb p ^ , .,  R o  de

a b. · - T ^vm 'n i«-
11 ’U  v í||s1 •-if'g-1‘ ú -***·*»**»



Budapest, 1944. novem ber 13·
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Német és magyar repülök hatásosan 
avatkoznak be az elhárító harcba

Fiedler Ulrich, a légierőknél 
múkúdo né>net had.tváosító je- 
lentii '

Az őszi esőben, amely időről- 
időre Budapest háztetőit és a vá
ros előterében elhúzódó állások ár
kait verdesi, beleelegyedtek az 
első hópe.yliek. A  német és ma
gyar katonáknak nélkülözésteljes 
harca, amelyben meggátolják a 
szovjetet a fővárosbavaló belépés
ben, a hideg fokozódásával szigo
rúbbá vált egy újabb árnyalattal. 
A  tüzérség munkájának tompa 
döreje még mindig a budapestiek 
fülébe hatol és a forgalmi utak 
gépkocsisorainak, túlzsúfolt villa
moskocsijainak és ügyes-bajos 
do'gaik után járó néptömegeinek 
zavartalan forgatagából az embe
r i  gondolatait minduntalan azok
ra a bátor védőkre irányítja, akjk 
vérben és sárban megteszik súlyos 
kötelességüket, — mindössze egy 
nagyürméretü gránát röppályaja- 
val messzebb.

Itt kint a város előtereben, meg 
mindig váltakoznak a helyi táma
dások és ellentámadások, amelyek 
középpontjában a híressé vált bu
dapesti páncélos árok áll. Bár az 
árokért harcolók, — SS lovasság 
és magyar ejtőernyős vadasak 
állnak itt mindenekelőtt elso 
vonalban, a repülőgépe harito tü
zérek és táboritüzérek párná
ra ilyenformán alig jut említésre- 
méltó pihenő, mégis az d érde
mük, hogy »  város kapui előtt az 
általános helyzet 
enyhültnek mondják, 
előkészületeiből ugyan sejteni le 
hét hogy ez az állapot rövidesen 

e g y e b e  .
magyar térségben 
mények súlypontja a^feLo Tisza 
vidékre helyeződött át.Araiótaa 
Budapest irányában haladt tama 
dó éket lefékeztek, a ^ y j e t  
azj’n-a a kísérleteire helyezte a 
S í y t ,  amelyekkel a " - m a 
gyar záróteiesz atkaroiasara

^ A  támadó ék két o’ dala felé —
r S a  a Dunán át nyugatra 
és a budapsst—szolnoki utón ke- 
r U l  északra
íuradozások egyjüefc ^  arcvona. 
lafaSC ^ léd ^ o lu ok  vonalon túl,

6 w g -
* · /L/aevista parancsnokok re-u  t a uö.sevi^ i; eU had. 
m-nyei, hogy egy g P. fürednéi
tc^ eka S k ö v e s d  térségébe 
e0éezen módosíthassák
„ l ó  e l t e t o r t o d  »<>“ <> még 
z általanos ¡hdy**«*, Ez a? 

.zak ezután k® . t időközben a
eíőretorés .arn_k0k felfogták> e'.Ö-

pa !rr« irányult, hogy a Buda- szór arra irány harcnak uj
tért vívott na_v u

feszültségét
A Szovjet

az
c

nagy
VAV másodszor arra,

fordulatot ajÜ . ’zaki kanyarulata
hogy a .¿‘^ .„védett német es
feiett ^í/éTeketlátbatámadja. 
magyar kote^ lü tervet a

Í lyt í n S o k  nem is 

^ ^ v l e T ^ c é l o ^  —kellett

K 0

amelyn6k
ejy23uillie 
tóit

^  ¿ VL S aómízkdu.atmaga is
harapósa elvesztette

S í t  VOto .

£za telaó aikalmával ez a báláié i  ¿toré-e aixa szeme el5tt mr.i-

bei- . ifijeit ellenséges egy- 

A  T ® “ g y « £ * °sé â-c, a p  ótban álló pán
in őst su-yosjb ^  ezenkívül a légi

PTOinlltol, _, pyoj*3cálos eroinitw , komoly és gyors 
jwyvernemtol _»s ¿lsükre. A 

isit & 
tiszai üred]
« S T * # *  “ f S p W U O -*6 »- «1 ,i íid  felett

«  « « f i . .
B ilit  *  í « 65.3 e! e kü?3ve, mindem
hárító hasznavehetet-
forgalom  « f o g d á t  öt te lita lá la t
lenné te^ t repül8k -  al"
tál. A német voitak —
Sredee ® * £ S s » a  w t o J J
ennél a ha ,ttek st tehergépko- 

repülSgépelhántó-t .

Ugyanezen a napon magyar 
gyors harci repülőszázadok is 
harcba lendültek az új ellenséges 
előretörés észak felé haladó fel
vonulása ellen. A  Háry és Bodo 
századosok vezetése alatt álló re
pülök Me. 210-es gépeikkel két
szer egymásután vetették rá ma
gukat alacsonyrepülésben páncé
losokra és járműtáborokra, ame
lyek Debrecen és Tiszafüred kö

zött ellepték az utakat. Suhanó 
árnyak módjára süvöltöttek el a 
hadoszlopok felett, ledobták bom
báikat és tűzfegyvereik lövedék- 
kévéit rázúdították a szanaszét 
igyekvők forgatagára. Egy páncé. 
los, 49 tehergépkocsi, 10— 12 lö- 
veg és körülbelül 30 fogatolt jár
mű szerepelt támadásainak áldo
zatsorozatában, az ellenség vér- 
veszteségeit nem említve. Egy

szovjet vadászt ezenki, légi- 
harcban lelőttek.

Ezek a harci századok kitüntet* 
ték magukat a szajoli utánpótló 
pályaudvar ellen intézett heves 
támadással is. Sok, hosszúidéig 
morajló robbanás hangzott nyo
mukban, amely több megrakott 
tehervonatot levegőbe röpített. — 
így küzdöttek együtt német és 
magyar repülők gyakran kedve
zőtlen időjárási viszonyok köze
pette a földi csapatokkal és támo
gatták azok súlyos harcát a ma
gyar föld védelmére. (MTI)

Pélyt, Kömlót és Vattát visszafoglaltuk
Viszavert szovjet támadások a Tisza középső folyásánál

5.Max Krull, a Német Távrati 
Iroda katonai munkatársa Jelenti a 
magyarországi hadszíntérről:

A  Tisza középső folyásánál sike
rült a szovjet támadó éleket vissza
verni, míg Szolnok és Budapest kő
zett csak helyi harcok voltak. Ung- 
vár és a Duklai-szoros között is né
ni lég felélénkültek a harcok, mig a 
keleti harctérnek ettől északra levő 
részén a nagy esőzések miatt nem 
történtek nagyobb események. (MTI)

Az Interlnf jelenti a magyar had
színtérről: A  Duna és a Tisza, kö
zött levő csatatereken, valamint a 
Szolnoktól északkeletre levő bolse- 
vista hid.ő előtt pénteken mindkét 
fél nagy erőkkel támadott. Míg a 
bolsevístáknak valamennyi előretö
rését sikerült elhárítani, a német 
csapatok sok várost és helyseget 
visszafoglaltak, köztük Pélyt- Könr 
löt és Vattát. Egyedül Szolnoktól 
délnyugatra vetették vlísza néhány 
kilométerrel a német a,revona:at. 
(MTI)

Magyarországon az esős időjárás 
csökkenti a harctevókenyséset

Berlin, november 13. 
Mint a Német Távirati Iroda ér

tesül, Magyarországon az esős 
időjárás pénteken csökkentette a 
harctevékenységet. Budapest előtt 
és a Tisza középső folyásától

északra a n-met csapatok visszaver
ték a szovjet támadásokat és el
lentámadásokkal k sebb térre szorí
tottak össze több, az előző napok
ból megmaradt beterési helyet, 
(MTI)

Slkertt'antil rohamozta a Szovjet 
a Budapesttől délre iévő néjnet-.nasyar

állásokat
Berlin, november 11.
A  magas északon, a finn határvi

déken, csikorgó hidegben és a sarki 
éjszaka egyre hosszabb homályéban 
folynak a német elszakadó mozdu
latok Észak-Norvégia felé. Nagy át
karoló mozdulatokkal hiába kísérli 
meg az ellenség a német utóvédek 
oldalba- és hátbatámadását a fagy 
következtében járhatóvá vált n w  
cssrakon és őserdőkön át·

A  keleti arcvonal többi szakasza
in a nedves időjárás továbbra ts 
erősen akadályozza a harci cselek
ményeket. Kurlandban és Kelet- 
Foroszországban tovább tartott a

harci szünet. A  nyugalmat mindkét 
fél utánpótlás szállítására használ
ja fel, de ez is csak szűk határok 
között lehetséges.

A  Magyar Alföldön a «zovjetcsu- 
patok, mint már napok óta, tovább
ra is váltakozó erős támadásokkal 
igyekeztek dél és kelet felől pán
célos és gyalogos kötelekekkel be
nyomni a német állásokat,a magyar 
főváros előtt, hegy közelebb jut
hassanak Búd pesthez, a, szívós 
védelem azonban mimicwKet a tá
madásokat elhárította. A  támadó 
kötelékek súlyos vesztesége kit 
szenvedtek emberben és hadianyag
ban. (NST.)

A Wilhelvnstrasse szerint megkezdődtek 
a tárgyalások a tőrök tengerszorosokról

egy
üteg«*-

Berlin, november 13. A  Nemzet
közi Sajtó Tudósító jelenti: A  W  1- 
helmstrasse szóvivője szombaton 
tót tett olyan irányban, hogy a Dar
danellák környékét nyilvánítsák 
nemzeikőzi területnek, a tengeri 
övezethez hasonlóan és ez a javaslat 
már gyakorlati megbeszélésre veze
tett. A  Wilhelmstrassen rámutattak 
az Associated Press jelentésére, 
amely szerint szövetséges körök
ben Moszkva kezdeményezésére ezt 
a kérdést v zsgáliák, hogy a törők 
tengerszorosok vidékét nemzetközi

területté nyilvánisták. A  német szó
vivő nézete szerint ez lesz az az ár, 
amelyet Törökországnak háborús 
hozzájárulás gyanánt kell fizetnie. 
A  szóvivő felhívta a figyelmet ar
ra is, hogy májusban német részről 
felfogták a Daily Ma I és a News 
Chronicle kairói tudósítóinak Lon
donba küldött jelentését azokról a 
megállapodásokról, amelyeket a bol
gár és görög kommunisták kötöttek. 
A  petrarcai értekezleten kötött meg- 
állapodások balkáni szovjetuniójá
nak megteremtésére vonatkoztak. A

Rendelet 
a napilapok összevonásáról

A  Budapesti Közlöny vasár
napi száma közli a miniszté
rium rendeletét & Budapesten 
megjelenő napilapok Összevo
násáról, illetve oldalterjp.del- 
mének újabb szabályozásáról.

A  rendelet értelmében a 
Budapesten megjelenő napila
pok közül a Függetler.ség és 
az Esti Újság 19H. november 
li-é tő l összevontan jelenik meg 
éspedig naponta egyszer dél· 
ben lél 20 órákor as edidüi ár 
és az oldalméret fenntaiiésá* 
val 8 oldal terjedelemben. Az 
összetartás és a Magysr S*í1 
november lsétől szinte» össze
vontan jrtenik meg ¿aptdig 
naponta egyszer, délután 1$ 
óra/sor, as edidgi dr is az 0h 
dalméret fenntartásával $ ot- 
dal téried'* 'h^n.

A M'<tgt,-ru.'z:J,g és a P-st - 
november léétől teasevnntaa

jelenik meg éspedig naponta 
egyszer, déli 14 órakor, az ed
digi ár és ez oldalméret fenn
tartásával 8 oldal terjedelem-' 
ben,

As Uj Magyarság és a Ma
gyarság november 14-étS’ kü- 
lön-külön napi 8 oldal terje
delemben jelenik meg az eddi
gi ár, az oldalméret és a meg
jelenési idő változatlan fenn
tartásával.

Az összevont lapok kiadói f 
tartoznak az összevont lapok 
kiadói és felelős szerkesztői 
közül külön megnevezni azt a 
felelős kiadót és felelős szer 
ícesztőt, aki ns összevont, lap 
kiadásáért és szerkesztéséért 
a felelősseget tavibbra js vál
lalja, A bejelentésnek a tör· 
vinvben msghatároíEctt »nődön 
IT 'll. november 13-án, déli 12 
óráig kell megtörténnie. (M TI)

megállapodás 5. pontja szerint 
Isztanbulnak és a Dardanelláknak 
szovjet ellenőrzés alatt önálló köz
társasággá ’teli válnia. A  ezóv vő 
érdekesnek találta, hogy ugyanez a 
terv most éppen olyan precíz formá
ban merült fel újra. Ebben megerősí
tését látja annak, hogy e politika 
kezdeményezője Moszkvában kere
sendő és a szovjet igy akar rendel
kezni a Dardanellákkal, noha Tö
rökország politikai létének gyöke
reit fenyegeti. A  szóv'vő egyébként 
úgy vélte, hogy a bolsevisták 
előbb-utóbb hasonló követelést tá
masztanak a Keleti-tenger kijáratai
ra is. Az a forma, amit a török ten
gerszorosokra vonatkozóan javasol-

m
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Főnyeremény:

50.000 or. P.
Huzita 1944. ctec?mb*r 5-én d. u. S 

órako*

34.409 nyeremény I
Az össze® nyeremények festege:

400.000 a r. r .
Főbb nyereményeit:

25.000 ar. p
10.000 ar. P

3 *  8.000 ar. p
4 *  2.S00 rí*, t*
4 x 2.060 ar. p

63 * 1.000 a#. P
A nyeremények készpénzben ti* 

»Hetnefc ki.
Sorsjegy Ara:

Egész: P 4. fél: P i
A »«(»jegyek kaphatók a pém  *!fi- 
■etes megküldés« ellenében S*aky. 
a. 10 alagsor, S*ékear«fár«si M. 

sir Pínzttsryieasgatós í*nái, a* *«·»# ,
doha nyt52Sdfkben #« a* OSatáty. 

sorsjáték föárusItékniS

tak, elkerüli a háborús ««zkőzökkel 
való területi hódítást, de ugyan
azokkal az eredményekkel jár.

Mannerhefm bizalmi embere tartományi
ffinök lett

Stockholm, november 13. (NTI) 
Martok vezérőrnagyot, Manner 

heim b zalmi emberét, aki Finnor- 
«íágban eddig a külügyek úgyneve
zett második előadója volt, —- mint

egy Helsinkiből származó Svéd Táv
irati Iroda-jelentésből k .ünik — 
Nylandban tartományi főnőkké ne
vezték ki Helenius vezérőrnagy 
utódaként, (MTI)

Szovjet részről visszautasították 
a finn leszerelés befeiezésánek 

elhalasztását
Szovjet részről visszautasították 

azt a javaslatot, hogy a finn had
sereg leszerelésének decsmb?r 4- 
Ére' kitűzött befejezési időpontját 
elhalasszák. Nem vették tekintetbe 
azt a körülményt, hogy a német 
csapatok ellen folyó hadműveletek 
még nem zárultak le, —  ir j i  a 
Neue Zürcher Zeitung stockholmi 
tudósítója. A  körülbelül félmillió

nyi finn hadíieregb31 mintegy 33 
ez:r etób:r maradt fegyverben, atní 
a fegyverfogható férfiak egy kor* 
osztályának felel meg. A  tudósító» 
rámutat továbbá arra, hogy a ke
reken 50.000 Finnországban lévő 
orosz hadifogolynak már fele út
nak indult a Szovjetunió fató. Finn 
hadifoglyok mindeddig nem .tértek 
vissza a Szovjetunióból.

Nem süke^ie véietvetnl a cftkagél 
vasúti szráfknak

Stockholm, november 13, (NTI) 
Mint a cincinnati rádió jelenti, 

a Chicago North Shore end Mil
waukee és a Ch'cago Aurira end

Elgin vasútvonalakon támadt vas* 
utas sztrájkot, amely már 24 órája 
tart, mindeddig nem sikerült meg
szüntetni. (MTI)

Az Országos Közlekedésügyi 
Kormánybiztos felhívása a gépjármüvek 

nyilvántartásba vételére
Az Országos Közlekedésügyi 

Kormánybiztos figyelmezteti a gép
jármű tulajdonosokat, hogy az ok
tóber 28-án falragaszokon k hirde
tett rendelet szerint a gépjármü
vek nyilvániartasba vétele végett 
a megadott határidőkig (személy- 
gépkocsik és tehergépkocsik nov. 
13-ig, motorkerékpárok november 
18-ig) jelentkezzenek a rendelet
ben meghatározott helyeken.

A  jelentkezés csak a nyilvántartás 
felfektetésére szolgál, nem jelent 
egyúttal igénybevételt is. A  jelent
kezési határidők lezárása után, már 
november "4-én az ellenőrző köze
gek a nyilvántartási jelzés (zöld 
cédula) nélkül közlekedő gépjár
müveket megállítják éa elkobozzák, 
bármilyen más engedéllyel vagy 
nyilt paranccsal legyenek is a gép* 
jármüvek ellátva,

M ndazok, akiknek birtokában, 
kezelésében vagy bérletében levő 
területen vagy épületben be sem Je
lentett gépjármű van — ideértve 
a gépjármű javítóműhelyek tulajdo
nosait is — gondoskodjanak, hogy 
a gépjánnüvek bejelentése a ren* 
d-i'ci'ben msgá.íoit helyeken és 
módon történjen meg. Ahol az el

lenőrző közegek be nem jelentett 
gépjármüvet találnak, a gépjár
müvet elkobozzák, a mulasztó 
ellen pedig rögtőnitélő bírósági el
járás indul.
A nyilvántartási jelzés csak r'- 

asztás ese-tn a telephelyektől a ri
asztás helyéig jogosít körúti 'let* 
«’alomban valő részvételre. Ezenkí
vül esetenként o kiüríteni elrendelt 
területekről addig a helységig t*y 
útra, ahöl a gépjármüvei a továb
biakban t\ro!n fogják.

Figyelmese végül az Országos 
KöiiekedíVsűgyi Kormánybiztos min
den benzinkút kezelőt, ólaikét eske- 
dőt, valamint mindenkit, akinek a 
birtokában bármilyen gépjármű 
üzemanyag van, hogy art k adnia 
csak olyan gépjármű tulajdonosa, 
kezelője, űsembentartój« íés*ére 
szabad, — ''•vénye® molalkőjegy 
ellenében is »kitték jépjár* 
műve a nyilvánlartási je|*é##el 
bármilyen üzemanyag kUíoh’ákatá.. 
sával, nyilvántartási jelzés»#! el nem 
látott gépjármű forgalomban tartá
sát lehetővé teszi, vagy megkőny- 
nylt, bűnrészesnek számit é* rög. 
tSnítélő bíróság elé kerül (MT?)



Mz utászok
megmentenen egy üteget

Az őszi nap ragyogva " csillan 
meg a kis patak viz»;n. Csacsogva, 
csilingelve rohan tova medrében 
& kristálytiszta víz,

—· Pompás ki5 van, hála Isten
nek, —  mondja Simon Bel 3. tize» 
das, miramarosszigetl utász b ij- 
táraának, amint kot marokkal be* 
lá m « a hideg vízbe A  víz végig» 
folyik a,„domború, szHes mellén, 
mogbizsercgtcfl a bőrét. a remek* 
bssMbott ember jóleső borzon
gása»,! Élvezi a hideg \ íz-csc ppek 
bizsengető eördüliflét

Qdább i* tel* a paták partja 
utászokkal. Most pihenőben van# 
mk. a tisztálkodás lifeje követkő
zett el sok,·· nehéz napi munka 
után. Távolabb, az ■ útkeresztező- 

; fl.-s környékén tábort kiserótlök 
vannak. Az övéké. Még távolabb, 
az utáazok körletétől jobbra ne» 
hfz tüzérségünk állása,

A  tízenötősök nfihanéha elbő- 
dtttoek. ds a lövések közölt csend 
f  efeslk rá a tájra, s csak halk 
morgásként, mormolásként., össae* 
vegyülve az erdő Kpjtelmes· zúzá
sával ' hallatszik ide a hareiüaj m  
első vonalból Efyszer csak hir- 
telen vészkiáltás hangzik (el a 
ki~£T("dök közül:

-  Itt vannak m  oroszok!
Simon Béla tizedes abbahagyja 

a- fürdést. A  többiek is. Mindenki 
rohan a 'tábori kísérőd r>k feli. 
Puskát, télié.*' ytáskát ragadni.

·—  Készüljetek, betörtek az. 
oroszok, —- kiált te  Simon Oláh 
Sándor szíakawvszető kiserődjébe, 
aztán lohol.' tovább, összeszedni 
rá lá t Ekkor már'vad. lövöldözi« 
ba’latszik a tizenőtösök állásai 
fe lő l. Pillanatok telnek el csupán, 
s a máramaröeszteeti, b ija i utá# 
f.-’ok ,. fegyverrel kezükben, széles 
raj vonalban megindulnak a meg
támadott tüzérség felé, ahol ek
kor már javában dűl a. harc a tü* 
r.'r-’t és a featetvárrott kát ssSü* 
ly f 'jnyi orosz erő között 

Baloldalon Oláh Sándor 635,- 
kaasvezetS 1» Kőm  György tísse* 
d-H nyomai előre rajával. Felve
szik m  érintkezést m  eftewéigel, 
am 'ly mont már az "utászok , irá
nyában. .is támad. Oláhval 82® .  
hon érv ororz goíyóaaóros foglal 
Ulzelőállást * Nincs azonban ideje 
löai, mert O’.áh szakaszvezető cá* 
lm  é» a bobevidta jajgatva terül 
rí  ̂ földön. Oláh villámgvorsan 
kí;:zik .a goyöazóró felé. M.sgka-

is, s a következő pillanatban ezzel 
apritta az oroszok sorait 

Simon Béla tizedes raja a jobb- 
íffiárnvon r ——,ul előre. Támadá· 
cukra' az erdőbe vonul vissza az 
orosz, Közben a tizedes felfedezi, 
hogy az egyik bolseviata a fáról 
tüzel utászaira. Maghúzódik egy 
fa möjé és amikor eldördül a fá* 
rámászott lövisss géppisztolya, Ő 
is odapörköl neki. Tompa puffa
nás hallatszik és a bolsevista 
orvpvfesa véresen terül el a föl
dön.

Újra a mienk 
a  négy tízenőtös

papintia az :értí‘-m  zsákmányt. 
Egy tftarr melléje sodródik a 
harcban. Nincs puskája, csalt piez* 
to’Val lövöldöz a bolssvistákra. 
Olíh ennek kezébe nyomja a saját 
.puskáját,, rnulga ncdi<í az orosz 

1 goyóazórót' veszt kezei énbe.
■ t'-

Simon le’ő egy
f á r ó ' l ö v ö l d ö z ő

oroszt
Az utászok lendületes támadá

sa megbontja s í  ■ oroszok sorait 
Védtelen tüzérüteggel számoltak 
csalt, a nem "gondolták, amikor az 
ágyakat megtámadták, hogy jná« 
katonaság is van a közeiben*

K<»sa 1» *‘ - i e s  az ere 
rrrrmul &z oroszok felé. ■Előtte- 
( gv orosss aknavetős ral igyekszik 
£!':*-t foglalni. Tüzet zúdít rájuk- 
A  hr'^evigt^k ' m'-Sögranak, eldo
bál j ík  az almadöszert Zsákmá
nyol" e<jrr’· crosf autemataposkát.

Irodíalrólori 
/ KjcsIs Jánostól vegyen

í !% « fe :';Te>Ít Fái itt,.-

Vad hajrá kezdődik ezután 
tr- . ” '^a!on. Utászok, tilzé* 
rek széles vor·'*’-·■>- nyomják visz* 
«23 az oroszokat. V 'res harc fe j
lődik ki a l&vegek körül, de nem 
•sokáig tart és az oroszok megfu· 
femodaak. Mienk uira. a négy ne* 
héz ágyú. A bnísevisták as ~erdö- 
b-i húzódnak vis<»a. Oláh Sándo* 
rék már kézigránáttal támad iák 
a menekülő oroszokat. Kósa 
Oyörgy tt~iÍ99 golyószéróval 
megy f i ^ b a  és azzal ritkítja a 
bohevisták tömött sorait Simon 
B:!a tizedes rajának állásai ellen 
újra,-meg újra támadnak az oro
szok. Itt  akarnak áttörni, hogy 
bekerítsék megint a IS vegeket és 
aa utászokat. Simonék azonban 
**— -*■***<,·* verik visssa a 'bolsa- 
vistfk támadásait Egymásután 
ötször.

Birkán Antal tízedé zsákmá* 
nyolt golvóazöróval lövi az oro- 
£Zokat félig meztelenül, ö t  is für
dés kőiben érte a riadó. Csak 
ann-i idei« maradt, hogy cadrá* 
got rántson fel hirtelen. Szinte 
iát-zik a. golyószóróval, s közben 
közbon kézigránátokat dob ki a 
nagyaa előre merészkedő oroszok* 
rx  Fojpv-fb P  T-> ör/ezető itt is 
kitűnik. Csak úgy aprítja & b>:se-
viatákat

Soltíizoro^ túkrővei · emb.n 
harcolnak utászok, legmdis 
hírükhöz méltóan. Éa hiába eröl« 
ködík az orosz. Hiába támad új
ra, meg újra. Az ütegállás előtt 
megszilárdul a védelem. És a má- 
ramarosazigeti, b-iai utászok ki* 
tartottak nrudáddig. míg erősítés 
nem érkezatt „S az .ütag nyu- 
godtnn, mínd;n ellenséges zavarás 
nélkül vonulhatott új állásln, 
ahonnan mafint hathatósán tá
mogathatta a hegyivadászok hő* 
sí hareait,

Kaplonyl György hadnagy
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Bírál kSnevexSsek
ár. Szemék Jenő 
a Kti;ia e!n3ke

A Nemzelvezető a m. fcir. iga2. 
ságagymituízter előterjesztésére dr. 
Szamáé Jenői a budapesti kir. bün- 
tetötörvényezék elaőkét a m. kir. 
Kúria elnökévá, dr, //atíy László 
ügyvéd or»ágfy. képviselőt igaz- 
;Sá5üííyi éilatnt tSiárá, dr. Stedhmáry 
Béfa harca: kir. jrrÉsfcL-dsátfj e!nő- 
l;Öt min«zteri tanácsossá, dr. Szín- 
ha László budapesti kir. ítélőtábla 
bírót a na. kir. Kuriábo?. elnöki ta
nácsossá, dr, Pcüó Fái nagysza
lontai . kir, járásbírótó öl elnököt a 
budapesti. ¡:r. ítélőtáblához tábía~ 
birövá, dr. Tam il 'László· budapes- 
t" fcir. járásbíróság» ötkárt a buda* 
pesti kir. törvényszékhez törvény- 
gzéfeí b rúvá, dr. Ha;ima n Vilmos 
törvényszéki 'titkárt ' psdlg a feada 
pssíi kir, tcrvínyszéíAw törráay- 
száki bíróvá leintve :te. ejyben a 
m, kir. i-íazságfifym »Isuier dr. 
Szathnvá y Béli min, ía-slcs-ost ai 
i|a2»ágflfymlBÍsztériit£a eleőkí osr- 
iálfának vesetisivel me^hizta, dr 
ped g e iHÍHÍsztórkmba személyi fit- 
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A világháború hetedik őszén
A körúton halk őszi eső szil·']. 

Könnyezik az égbolt< Bán’xidik 
-magyar föld gyászán .

Az ősz ezitet ködköpenyben bur
kolja a hősöket, akik a dunaha- 
raszt homokján hevernek, azon a 
mozón, ahol ujoncklképzés volt 
még néhány év előtt.

Estefelé a csendes budai házak 
ablakai megremegnek a csendben. 
Két magyar beszélget.

Hallodt ~  kerdi a Borúlátó —« 
Néhá.ny kilőnie ternyire a főváros
tól folyik a harc . . . Iádig hal
latszanak az ágyúk",

-Az a jó , hogy halljuk az ágyú
kat —  fe leli a Derűlátó —  meri 
ez azt jelenti> hogy van ellenállás, 
amelyik feltartóztatja a szovjet 
páncélosok rohamát.

— Miért sikerűim éppen itt fel
tartóztatni őket —  vei* áöqbe a 
Borúlátó—, hí egyszer eljutottak 
Sztálingrádtól idáig t

— A német csapatok is eljutot
tak Sztálingrádig — feleli a má
sik — sőt Moszkva tornyait te sza
bad-szemmel látták. Mégis vissza
fordultak. A bols:vw(ák sem várd· 
zsolhatmk csodát . . ,

~  Igaz. de a németeknek ml- 
alniok kelleti a nyugati frontot. 
Ás oroszok ellenben szalyidon ha
ladnak egy irányban . , .

-  Száladon f Akkor a londoni 
rádió miért mondta be mvlt, héten, 
h°gy „Orosz elvtársak} fje hall
gassatok Ukrajnában Timos inká
ra, akt elégül thméget szil és a 
fasiszta kutyákhoz pártolt l’*

- Hm, hát ez igaz. Van valami 
kis forrad.tlnm, de erősei: .« szo-ejsí 
szövetségesei, viszont Németország 
oldaláról sorra pártoltak el az 
árulók.

—< Ezeknek az árulóknak az cl· 
fenség sem veszi sok hasznát, 
Hogy milyen erősek a szövetsége
sek, arról ne beszéljünk viszo:;t, 
azt. mindenki tud~a, hogy cs a *kő- 
vetaég erős.

— Az bizonyos, hogy az angol
szászoknak sem. érfóíüLk a további 
szovjet ejtőnycm-ulás, dz tény, hogy 
a bolsevvKák M?.gy :rorszagon vá
rtuk is voltak napok, amikor az 
Erzsébet, hídtól egy átszálló jegy- 
gyei ki lehetett jutni a hadmüvete
ti területre . , ,

— , , és ma már hol ta'' az el
lenség f

—  Mittdenmsire lényegesen tá
volodott délre, de most meg a kő- 
rSZkerités veszélye fenyeget.

Varsót féléve tartják körül
kerít ce. Pedig ot[ sol.kai kedvezőbb 
a szovjet utánpótlás .

— Rengeteg élelmiszert és ru
hát harácsolták!

·—* De fegyvert és lécesért még 
JTtosf is az Ural mögül kell szál
lítani, emr kilométernyire a har
cok színhelyétől. Egyébként pe
dig a balkáni német hadsereg már 
átkelt a Dunán, és többszázezer 
fővél közeledik fölfelé. . .

Rövid szünet után a Boruldtó 
elgondolkodva kérdi:

— H<t mindez így tan, meddig 
kelt még a döntésre várni t

— Testvéri Nem kergetek 
(ilomképeket én sem. A döntés 
érik, ds senlci se m tudja meg- 
mondanl, hogy hol és mikor vív
jak majd a dShÚ csatát. Tálán 
nem is lesz döntő ütközet. Hcúszű 
háborúkat nem i* szoktak befe- 
jemi egyetlen csatával. Idő és 
tér felett folyik már most is a 
döntő harc, amelynek katonái 
nemcsak a szembenálló ‘fegyvere· 
sek, hanem a dolgozó népek ma
liói ... A harc folyik és az marad 
felül, akinek erősebb az akarata, 
nagyobb a hite és a küzdelmet 
két másodperccel tovább bírja.

Tartói JLásdó

MegjetanJk minden hé-tön F*ie!S 
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Utem- uerkesztósíg: iu-m Kia^hi- 
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A szeszesitalok 
biszolgéMaiásánaic

k o r lá t o z á s a
A Budapesti Közlöny vasárnapi 

száma közli, a belügyminiszter 
rande'jsüt a szeszesitalok kiszolgál
tatásának korlátozásáról. A bal* 
ügymiaisztsr a közrend fokozot
tabb biztosítása, érdeleiben elren
delte, hogy szeszesitalok k'U'- r.V 
cére jogosult, nyilvános éticecőlie- 
lyiségekbsn (vendéglő, korcsma, 
kiviház, cukrászda stb.) a közön
ség rís7Áre szeszesitalokat — ége
tett ezeszesltB.lolii:t is —akár hely
ben való fogy asz tárra, akár utcán 
át kiszolgáltatni, illetőleg ilyen 
italokat helyben elfogyasztani na

ponta csak 18 óra 30 perctől £9
óráig szab:d.

A  teához szükséges rumot kizá
rólag helyben való fogyasztásra a 
nyilvános étkrzlíhelyiséjekbsn a 
nyitás időpontjától rajáéi i) óráig 
is ki száb'd Ezo’gáltatni.

Szesz rsita,lóknak kism érté' :ban
(zárt paaokakban) való oiiru'lt.í- 
sára jogosult nyiltárusitási üzle
tikben (fűszer, csemege, szatócs 
stb.) a közönéig részére ége'eth 
vagy nem égetett szeszesitalokat 
IdszolSáltatni a nyitás ¿döpontjá- 
tói déli 12 óráig szabad. (M TI)

ü l  árulóh vagyonára elrendeld 
a bflnoaol zárlatot

A Magyar Távirati Iroda jelenti: 
Az ellenséghez átszökött Miklós 

Blla és társainak belföldön talál

ható összes ingó és ingatlan va
gyonára a törvény«!k vksgáló ti- 
rája a bűnügyi zárlatot elrendelíe.

Megkönnyítik a honvédek 
házasságkötését

A  hungarista szellem fokozato
san minden téren érezteti hatását 
és olyan eredményeket hoz, me
lyei a régi rendszerben elképzel- 
hetetlanek voltak. Mint a ma
gyar élet legfőbb biztosítéka, a 
magyar honvéd természetesen el
sősorban áll az elkövetkező intéz
kedések előterében·

Miután már most lehetővé vá
lik, hogy a legénységi állományú 
honvéd is tiszt lehessen, ha értel
mi, jellembeli kiválósága é3 rá
termettrége erre képessé teszik, 
mert egyéb téren is intézkedések 
jönnek, melyek elsősorban a hon
védek házr&iüása tek'.ntetébsn te
remtenek úgy szociális, mint nem

zeti szempontból egészséges hely- 
zetet. A Kauciórendszer helyé«« 
egy életbiztosítási rendszer lép. A 
házasulókat házasulási kölcsönnel 
cegitik, amit a legfontosabb köz
szükségleti cikkeket biztosítja a 
házasulóknak. A  visszafizetés a 
gyermekek számával fokozatosan 
csökken. Négy gyermek ecetén 
megszűnik. S erősen enyhítik 
ezenkívül az egyéb házassági 
megkötések is. így a házastárs 
niervá'asztásánál ezután nem a 
czárrmzás, hanem az ara feddhe
tetlen ei'é ’ eta lesz a döntő.

Az új irté^Icedéeek rövidesen 
közzétételre kerülnek.
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Párnapos 
kényszerszünet utón 
legtöbb színházunk*
megnyit j alapúját

Néhány nappal eze’őtt rendelet
tel bezárták a főváros színházait 
Annál örvendetesebb, hogy a bi
zonytalan időre elrendelt játszási 
tila'mat feloldották, örömmel álla
pítjuk meg, hogy a „puskaporos’1 
légkörben a színházi világ is ki
állta a próbát a magyar helytállás
sal ·

... *

Az Op'raház csütörtöki nyitá
sa telt'házat eredményezett,

*

A Nemzeti Színház e héten már 
iáját hajlékában folytatja előadá
sainak sorozatát.

•
A Fővárosi Operettszinház az 

„Örökifjú Luxemburg grófjával 
nyitott. Lehár muzsikája, na meg 
a színház együttese további sike
reket igér. A Vígszínház a Mese- 
beszéddel nyitott, hogy. azután 
utrnna ms-'d egy heti szünet usnn 
a Portugá’ia császárával kedves
kedjen közönségének.

*
Az Uj Magyar Színházban már 

csütörtökön nagy sikerrel ment to
vább az Utc::i ismeretség némi 
szereplőváltozással.

Ugyancsak ez & helyzet a Vi
dám Színházban is a „Rómeó és 
Piroskával**.

*
Á2 Andrássy Színház még most 

sem bízik a nőben. Az Erdélyi 
Színházak is teljes „gózzoi** dob 
goznak, A  Kiafaludy-ban a „Kül
városi angyal” , a Józsefvárosiban 
a Pusztai szerenád fu t mit az Er- 
zslbetvárosi b a

Torma II. és a  többi 
őkö v!vó nagyság sxer ’án 

újból szorllóba lep
Az Ckölvívószövetség őszi verseny

sorozatának első napjára «zár
dán kerül sor. Ekkor bonyolítják 
le a Sportcsarnckban a Budapest 
válogatott ökölvivóviadalt A  mér
kőzés érdekessége az lesz, hogy 
Vajda, a BVSC válogatott verseny
zője ezúttal a fehérvári csapat szí
neiben szerepei.

Az eddigi tervek szerint Ba la 
pest válogatott csapatát a kővetke
ző versenyzőkből állítják össze: 

Torma 11., Bogács, Bene 111., Bl- 
csák, Váczi, Csendes. Dióslaki, Mar
ton, Kaltmecker, enekes, Bariba és 
Bakos.

A nagyszabású versenyt óriási 
érdeklődés előzi meg.

Mén ekiiltek posta ja:
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Ki*kúnféles?házir6l Dobáitékat (Kal
már József-u. 12., keresi R a j*  p y  
és családja Bp., Gyulai P4l-U. ll. Ij. 
5. Akt tud hollétükről, s*Ives érieat 
tért kór a fenti címre,.

Siegedlek! Keresem Varga József 
ketetyüst. Értesítést dr. Kain Sin·· 
dorné, Kaposvár, Konnáasv.út 4.

Biharnagybajombót, vagy a környék- 
,5i m^ckülteke? kérem, amennyiben 
a íatu eorsáDt. vsgy az ott’akö őiv. 
Gazdag Bíarnirat és KelenKa L6-

d '^ es ’ -ediie^ „ .VCB* rb’cr,énM tuci tetesitse K c-

A t o W W  t o u lJ t  J S S S ” Í ' S  * ·  APiI&·
pásti közönség bemar szr,?b-e z Irt 
operaegjütíesét mutatta be «?cm- 
haten s .Magyar Művelődés Hv-á-
bW a Carrocntiel.

« 1. alá.
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