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Berlin. augusztus 3. A véderőíőpa-
ftócsnokságnál szolgálatot , teljesítő 
K r a n s e alezredes, a Német TI kato-
nai munkatársa, heti jelentésében 
többek között ezeket irja: 

A támadó oszlopok élei, amelyek a 
bét elején a donmelletti hídfőállások-
ból törtek előre, ma már több, mint 
?Ü0 kilométernyi távolságra állanak 
délre a folyótól, már Timosenko még 
két héttel ezelőtt azt hitte, hogv a fo-

lyó mentén védelemre alkalmas arc-
vonalat tud létesíteni. Minden óra, 
minden perc uj sikert hoz a német 
fegyvereknek. A szovjet hadvezetöi a 
keleti arcvonal többi szakaszain te-
hermentesítő támadásokkal kísérletez, 
nek. A támadásoknak más eredményük 
nincs, mint az. hogy esztelenül felál-
dozzák értékes hadianyagukat és még 
harcképes támadó hadosztályaikat. 

(MTI! 

$ z o v > * lapok álhirei a németek veszteségeiről 
<u I . I - - 1 9 1 M / . _ „ i , i : 1 i ; -- .1. _ Stockholm, augusztus 3. A Német 

TI jelenti: A'svéd lap katonai munka-
társa szembefordul a szovjet hirlapi 
állításaival, amely szerint a német 
csapatok május 15-től julius 15-ig a 
keleti arcvonal déli szakaszán állító-
lag 000.000 embert vesztettek, akik kö-
zül 350.000 meghalt. Az ujságiró ezek-
kel a szavakkal utasítja vissza a szov-
jet állításait: 

Ezzel a jelentéssel a szovjet propa-

ganda e! akarja leplezni az elszenve-
dett vereségeket és egyúttal nagy re-
ményeket akar a további harcok iránt 
támasztani. A német veszteségekről 
közölt számok már azért is lehetetle-
nek — hangsúlyozza az ujságiró —, 
mert a legyőzött nem állapithatja meg 
a győző veszteségeit. Lehetetlenek ezek 
a számok a további hadmüveletekre 
való tekintettel is, amelyeket a szovjet 
és a Reuter-tudósító is elismert. (MTE 

Romai hir Sztálin és Churchill drámai vitájáról 
Róma, augusztus 3. A NST jelen-

ii: Eddig fisak portugál forrásból 

származtat hírek Cbnröillnek egy 

Sztálinnál tett látogatásáról, most 

már azonban a Popolo cH Roma 

stockholmi jelentés alapján is azt 

írja, Kogy Churchill találkozott a 

vörös diktátorral. 

A jelentés szerint Churchill mi-

niszterelnök repülőgépen utazott 

Moszkvába, ahol hosszabb megbe-

szélést folytatott. Sztálinnál. Hír 

szerint a két államférfi közötti 

megbeszélés Igen drámai körülmé-

nyek között folyt le és a megbeszé-

lés során Sztálin állítólag szemfe-
hánydst. tett Chjtrchillnck, hogy el 
frulta a Szovjet-nniót. (MTI) 

Berlin, augusztus 3. Német ille-

tékes helyről közlik: 

Berlinbe is eljutottak bizonyos 

külföldön terjesztett vad rémhír-

terjesztések Churehill és Sztálin ál-

lítólagos találkozójáról. Illetékes 

német helyen nem foglalnak állást, 

ezekkel az ellenőrizhetetlen híresz-

telésekkel kapcsolatban. (MTT) 

Száz hajóból álló angolszász hajókaraván 
útban Egyiptom felé 

Stockholm. augusztus 3. A 

* S tockholmé Tidningen római tu-

dósítója tájékozott olasz ré«zről 

szerzett értesülése szerint egy y 

szövetséges hajókaraván van útban 

a Közeikelet, illeóva Egyiptom fe-

lé. Mintegy száz amerikai és brit 

hajéra feeösülik azoknak a gőzö-

söknek számát, amelyek jelenleg 

délamerikaj kikötők előtt, várakoz-

nak a hadihajókiséretre, hogy út 

jíikat. folytathassák 

Erődszemle Biarritztó! Kirkenesig 
Berlin, augusztus 3. A Német TI 

jelenti': Jákob ntásztábornok. az 

erődítési művek felügyelője, az eu-

rópai parti erődítmények megte-

kintéséről visszatért Biarritzba. 

Dél-Franciaországban, az Antianti-

óceán és a Csatorna partján meg-

látogatta a legújabb erődítési b<t 

rendezéseket., majd Norvégiában 
egészen Kirkenesig folytatta útját. 
Jákob utásztábornok meggyőződött 
a kész erődítési művek kiválóságá-
ról és személyesen meglátogatta az 
európai parti védelmi berendezések 
erejét. (MTI) 

dúlt- a tLi£og>fási akció, h'+y a 

Boszniából kiszorított bandákat 

távoleső búvóhelyeiken és szikla-

barlangjaikban a hegyeken kiku 

tassák. 

Brit tengeralattjáróknak azokat 

a kísérleteit, amelyek arra irá-

nyultak, hogy az adriai part felől 

összeköttetést szerezzenek a ban-

dákkal, idejekorán felismerték és. 

meghiúsították. 

Sikeresen tovabBfoTyaaf * Hsdé 

gatási vállalkozások a DunA—ű^* 

va ívébe eső területen és a fcwk* 

górai térségen. Júl ius 9-íke és P 

ika között a bandák vesztesért 

több mint kétezer halott és klitn* 

ozer fogoly volt. A német és a k0* 

vát kötelékeket vállalkozásaik' 

rán támogatják a magyar 

flottila egységei (MTIji 

luhícs ftéla tércaitélMi miniszter 
felhívása 

a téli ruhanemű gyűltéstrői 
Budapest, augusztus 3. Lükáfis 

Béla tárcanélküli miniszter a MÉP 

országos elnöke emelkedetthamrú 

vezércikket írt a honvédség javára 

történő téli ruhanemű gyűjtésről. 

A cikk visszapillant a világhábo-

rúra, a szomorúemlékű őszirózsás 

forradalomra és az utána követke 

ző trianoni időkre. , , 

Hangoztatja ezután a. miniszter, 

Kogy még ha nem is ért volna ben-

nünket egy évvel ezelőtt orvtámadás 

a bolsevisták részéről, akkor is részt 

kellett volna vállalnunk a keresz-

tes hadjáratban, amelyet Európa 

népei viselnek az istentelen bolse-

vista veszedelem ellen. Nemcsak az 

új Európáért, hanem a gyermeke-

inkért. családunkért, hazánkért, har-

colunk. 

— Azokra kall gondolnunk, akik 

életük kockáztatásával, fegyverrel 

kezükben védik, templomainkat, csa-

ládi tűzhelyeinket, hazánkat "és az 

új európai rendet. Apáink és fia-

ink küzdelmét segítsük elő, hazánk 

Tisztogatási akció< Szerbiában 
Beftln, augnszttís 3- A Német 

Távirati Iroda jelenti: A szerb 

bandákkal és rablókkal folyt har-

cok területén az elmúlt héten is 

tervszerűen és sikeresen folytak a 

tisztogatási akciók, jelentik katonai 

részről. A forgalomtól távol fekvő 

hegyvidékeken egyes Helyi táma-

dások után megsemmisítettük azo-

iat a bandákat, amelyek megkísé-

relték megzavarni az aratási előké-

születeket és megrongálni az ara-

táshoz szükséges gépeket. Német csa-
patok fellépése 0tán nyugalom kö-
vetkezett be és az aratási munkála-

tok akadálytalanul folynak. Egy 

nagyobb bandát, amely Nis mellett 

rajtaütést tervezett egy fontos köz-

lekedési hely ellen- megsemmisítet-

tek. 

A Szarajevótól délre és nyugatra 

eső. területen most szintén megin-

D$ry Sándor és gyermekei: Dr. Déry Endre, dr 
Solti jánosné Déry Zsuzsa és drl Solti János fájdalomtól 
megtöri szívvel jelentik, hogy legjobb, legönfeláldozóhb 
feleség és anya 

D é r y S á n d o r n é 
Á mi imádott drága Sárikánk, egyetlen drága anyukánk^ 
mindenünk nincs többé. F. hó 4-én d. e. 11 órakor a cinte 
teremből kísérjük örök pihenőre. Külön villamos kpo-
rt Dugonics-térről fél 11 órakor indul 

Szeged, 1942. augusztus 2. 

III 

Eltemették Hegedűs Lóránt-
nét és íeányát 

Budapest, augusztus 3. A tragiku-
san elhunyt Hegedűs Lóráütnét és leá-
nyát, dr. Hegedűs Margitot vasárnap 
délután 5 órakor temették a kerepesi 
temető halottasházából nagy részvét 
mellett. A ravatalt teljesen elborítot-
ták a rokonok, barátok és ismerősök 
koszorúi. Hegedűs Lóránt nem vehe-
tett részt a temetésen. Még mindig 
nem közölték vele a súlyos szeren-
csétlenséget. 

A temetési szertartás a római ka-
tolikus Hegedűs Lórántné beszerelé-
sével kezdődött. A pap áldása és imá-
ja után a református valláku dr. He-
gedűs Margit földi maradványait Hay-
pál Béla református esperes áldotta 
meg, majd magasszárnyalásu beszéd-
ben búcsúztatta anyát és leányát. A 
két gyászkocsi ezután elindult a csa-
ládi sírbolt felé, ahol örök nyugalom-
ra helyezték Hegedűs Lórántné és He-
gedűs Margit földi maradványait. 
(MTI) im-jum 

Friss sporthírek 
Stoeklioliu, augusztus 3- A bastadi 

nemzetközi teniszversenyen a magyar 
Asbóth József a férfiegyesben 6:8, 
ú;2, 6:3 arányban győzött Schröder 
ellen. A vegyespárosban az Asbóth— 
KerstinNilsson-páros 6:3, 4:6, 6:0 
arányban verte a svéd Lagerborg— 
ttohlsson-kettöst. 

Velence, augusztus 3. A Velencében 
rendezett nemzetközi női tornászver-
-cuj t Magyarország válogatott nŰi tor-
nászcsapata nyerte üteg 167.27 ponttal 
Németország (164.13) és Olaszország 
f 163.44) előtt. 

A Magyar Uszó Szövetség tavasz 
ota tárgyai a horvátokkal a sportkap-

|i csőlátók felvétele ügyében A horvát 
''szövetein az elmutt nspokbao értesi-

- ' - " " — • .„m 

kedni, nagy örömet szerezne w ^c! 
kinek a közellátási hivatal, bá ^j* 
változtatná az intézkedést és P 0 ^ 
vagy kézbesítőkkel Juttatná el f, ^ 

! zetteknek az uj kenyér- és üft5«i? 
ket. Soraim közléséért fogadj® út 

, kesztö Ur bálás, köszönetem*. 
i tráí. 2 

jövőjét alapozzuk meg, amikor tá 

feozottabb erőkifejtéssel tam oSp 

juk messze földön harcoló d<ráf' 

honvédeinkel. Tudjuk, hogy a k f ' 

mány és a legfelsőbb hadvezető?*? 

mindent elkövet, hogy a más00® 

világháborúban résztvevő magy®' 

katona semmiben se szenvedj*" 

hiányt, mégis kérem, hogy holod?*' 

talonul szervezzék meg az ofod 
harctéren levő honvédalakulatok 
részére a téli fuhanemÜeh 
séf. Gyűjtsünk szőrmés kesztyűd' 
kötött-szövött alsónadrágot értnél? 
gitőt, szőrmés sapkát, hósdpWj 
szőrmés mellényt, lábszármelegdó' 
hószemüveget, sífelszerelést sídfj 
tábori takarót. Szervezeteink " 

tagjai ugyanakkor szervezzék ^ 
a kötődélutánokat. 

— A belső front küldje a sftzí* 

tet melegét azoknak, akik a leg"^ 

gyobb értéket, a* életet kocká ig 

ják értünk és kiáltsa minden 

gyar fülébe: *Minden honvédŰ"*' 

ért és a győzelemérti« (MTI) 

tette a Magyar Uszó Szövetséget, W^ 
szeptember 5—6-ikára elküldi ifjú?®; 
csapatát vendégszereplésre. Ez a W 
kőzés valamelyik vidéki városba® * 
rül majd eldöntésre. (MTI) , 

Az olvasó irja 
Miért nem postán kézbesítik ''j 
az uj kenyér- és lisztjegyeké^ 

Mélyen tisztelt Szerkesztő Ur! , 
vasárnapi lapokban megjelent a kö? 
látási hivatal hirdetménye, a*™ 
közli hogy mely napokon, mely ".) 
lyeken és milyen sorrendben oszo ̂  
ki az uj kenyér- és lisztjegyeket 
hirdetmény szerint a kiosztás 
most az lesz, hogy mindenkel 
el kell mennie vásárlási könyvecske 
vei a megjelölt időpontban a rtie$>j 
lölt helyekre, ahol az uj jegyeket 
át lehet venni. Ezzel a kiosztásra «s

 e| 
átvételre vonatkozó rendelke^, 
kapcsolatban felmerül az a ke" j , 
hogy vájjon miért kellett eltérni 9 

gi jól bevált rendszertől, amikor P(| 
tán, vagy házhoz való kikézbesiW+f 
kaphatta meg mindenki a 
Igaz, hogy akkor valami csekéb+tl 
hány fillérnyi kézbesítési dijat k* f j 
fizetni, azonban mindenki sZJ* f > 
megfizette ezt a csekély ö s s zeg '+ 
kézbesítők is szívesen dolgozták, ^ 
hiszen sók kicsi sokra megy ® p 
valami mellékkeresethez jutottak-* 
most is szívesen megfizette 
denki s azt hiszem, a közbang%jr 
tolmácsolom annak a kérésnek 
zésével. hogy ba lehetne még 


