
Kémet előretörés 
a Kaukázus északnyugati részein 

M i i kell i u d n l 
e i i ő e v n y é s kémekről 

Berlin, október 2. A Német TI je-
lenti: SZÍVÓS harcokban törnek előre a 
német csapatok a Kaukázus északnyu-
gati részén olyan terepen, amely min-
denben a védőt támogatja, a támadó-
nak viszont hihetetlen nehézségeket 
támaszt A német csapatok — mint a 
véderő főparancsnoksága közli — egy 
folyó völgy erdejében tovább vetet-
ték vissza dél felé a bolsevistákat. To-
vábbi támadásokkal elfoglaltak ellen-
séges hegyi állásokat és a magaslaton 
tul fekvő folyó völgyet a rajta átveze-
tő úttal együtt elzárták. Az ut mentén 
•i bolsevisták minden erőditéstudomá-
nynkat igénybe vették, hogy azt az 
amúgy is alig-járható szakadékos és 
erdős terepet még alkalmasabbá te-

Berlin, október 2. A Német Táv-
irati Iroda jelenti: A britek az elala-
meini arcvonal középső szakaszán 
szeptember 30-án támadásra indultak, 
de a támadás a német és olasz elhá-
rító tűzben összeomlott. Angol részről 
terjesztett jelentéssel kapcsolatban, 
amely szerint a VIII. brit hadsereg 
német-olasz állásokat szállt meg, né-
met katonai részről megállapítják, 
hogy a legmesszebbre előretöt ellensé 
ges harckocsikat megsemmisítették és 
a sikertelen támadások helyén 200 fog 
lyon kivül egyetlen britnek sem sike-
rült a tengelycsapatok állásaiba beha-
tolni. A britek csak helyi sikerekről 
beszélhetnek. (MTI) 

O asz jelentés 
az északafrikai helyzetről 

Róma,-október 2. A Steíani-uoda 

jeonti: Illetékes olasz katonai kö-

rökben az alábbiakban foglalják 

össze a szeptember 20. és október L 

közölt lefolyt harctéri eseményeket: 

Az ellenség miután néhány na-

jt>on át az egyiptomi arcvonal északi 

szakaszán erősebb tüzérségi és fel-

derítő tevékenységet fejtett ki, az 

arcvonal déli szakaszán páncélo-

sokkal és gyalogsággal támadta 

meg állásairtkat. Ezt a támadást 

visszavertük és súlyos beszteségeket 

okoztunk az ellenségnek. Az ellen-

ségnek ez az élénk tevékenysége, 

amelynek célja saját eróink kipu-

hatolása volt, úgyis elfogadható, 

mint közeijövőbeni támadás előjele. 

Egyébként az angol rádió is hetek 

óta beharangozott egy küszöbön 

álló nagy támadást, sőt odáig ment 

hogy még az időpontjáit is közölte: 

október elejét. (MTI) 

Roosevelt panaszkodik 
a kongresszusra 

Bern, október 2. A Német TI je-
lenti: Mint az Uuited Press Washing-
tonból jelenti, Roosevelt elnök szem-
leutjáról hazatérőben ujságirók előtt 
elítélően nyilatkozott az amerikai kon-
gresszusról és felelőssé tette a kon-
gresszust azért hogy elkésve fogad-
ta el a bankjegyszaporitás meggátlá-
sara benyújtott javaslatát. Az elnök 

gyék a védekezésre. Az ellenség erős 
kiserődökkel helyenként száz méter 
mélységű záróállásokat épített ki. 
Egyetlen nap 17 kiserődöt foglaltak 
el a német csapatok. Mindegyik erőd-
nek 40 főnyi legénysége volt, azonkí-
vül sok záróállása. A német légi had-
erő a hadsereg csütörtöki harcait az 
ellenséges állások és oszlopok elleni 
támadásokkal támogatta. Fontos kulcs-
állásokba a német bombák becsapó-
dása törte meg a bolsevisták ellenál-
lását. A bombatalálatok szétzúztak 
sok kiserődöt és szétszórtak utzárla-
tokat. Harci repülőgépeket kisérő va-
dászok és a légvédelmi tüzérek 3 el-
lenséges repülőgépet lőttek le. (MTI) 

kijelentette azonkívül, hogy az Egye-
sült-Államok lakosságát mindinkább 
nyugtalanítja a létfenntartási költsé-
gek növekedése és azt akarja, hogy 
végre történjék ez ellen valami. (MTI 

Japán sikerek Kinában 

Tokió, október 2. A Német TI je-
lenti: A Ilunan-tartomány' délkeleti 
részén levő Ktnlau-szakaszt megszálló 
japán egységek szeptember 26. és 27-én 
felmorzsolták Kufutung tábornok pa-
rancsnoksága alatt álló csungkingi 10 
hadtestet. A japánok sok foglyot ej-
tettek, ezenkívül 30 géppuskát és go-
lyószórót, három aknavetőt és nagyon 
sok lőszert zsákmányoltak. (MTI) 

A, XXX. Országos Katolikus 
o 

Nagygyűlés 
Budapest, október 2. A Magyar Ku-

rír jelenti: A XXX. Országos Katoli-
kus Nagygyűlés ejső napján a katoli-
kus nők tartották meg díszközgyűlésü-
ket Scheffler János szatmári me-
gyéspüspök elnökletével és Serédi 
Jusztinián biboros-hercegpvimás rész-
vételével. Az elnöki megnyitó után dr. 
Balássy Miklósné >A nö kötelessége a 
családban*, Stattler Andrea >A nő kö-
telessége a hazával szemben*, Zacha-
riás Flóra >A nő kötelessége a hadi-
gondozásban* cimen tartottak előadá-
sokat. 

Ugyancsak megtartották az éven-
ként szokásos gyűlésüket a Katolikus 
írók és Hírlapírók Országos Pázmány-
Egyesülete. Idei gyűlésük nyilvános 
vitaest volt az év legaktuálisabb pro-
blémájáról, a ponyváról. Hindy ZoltáD 
elnöki megnyitja után Ijjas Antal, a 
»Ponyva és a közönség* cimen tartott 
előadást, majd Kállay Miklós helyett 
»A ponyva és az irodalom* cimen tar-
tott előadást Renárd Béla a fibnpony-
va romboló hatásáról. Dr. Tóth Lász-
ló pedig »A szinbáz és a ponyva* el-
men tartotta meg értekezését. 

A Magyar Gőrögkatolikusok Or-
szágos Szövetsége a diszgyülésen Du-
dás Miklós hajdudorogi görögkatoli-
kns püspök, majd liniczky Sándor 
nagyprépost, kárpátaljai főtanácsadó, 
a római és a görögkatolikus klérus-
nak a csehszlovák köztársaságban ta-
psaztalt egymáshoz való viszóny&val 
foglalkozott 

az 
Budapest .október 2. A közönség 

a lezajlott légitámadások és az or-

szág területére irányított léggöm-

bös gyűjtőeszközök jelentésében lel-

kes készséggel támogatta' a hatósá-

gokat. A tájékozatlanság miatt 

azonban felesleges tömegét idézte 

elő a jóakaratú, de alaptalan jelen-

téseknek. Ezért szükséges, hogy bi-

zonyos tájékoztatást kapjon. Az 

ejtőernyős ügynökök megállapítá-

sára vonatkozóan az alábbiak nyúj-

tanak támaszpontot; 

Ejtőernyősöket csakis valamilyen 

légi jármüvei, tehát repülőgéppel 

vagy léghajóval lehet szállítani. Az 

ejtőernyős kém észleléséről tehát 

csak akkor lehet beszélni, ha a köz-

vetlen környéken légijármü is lát-

ható vagy hallható. Jelenlétét el-

árulja a jellegzetes motorzugás, 

amely a legnagyobb magaságból is 

hallható. Nagy tévedés a szemlélők 

zömének az, amikor a sodró lég-

gömbök tömegét eejtőernyőnek kép-

zeli. Ez utóbbiak* a légáramlat útját 

követik, az ejtőernyősök ezzel szem-

ben előre kiválasztott és lakatlan 

területen keresnek leszállásukra al-

kalmas terepet. 

Figyelembe kell venni ugyanis, 

hogy az ejtőernyősök bizonyos fel-

adattal érkeznek; rombolásokat 

akarnak előidézni, ipari és szállí-

tási berendezéseket akarnak tönkre-

tenni, közüzemek megsemmisítésé-

vel próbálják a lakosság Jiáborus 

A Zrínyi Hona leány-

kollégium íeíőierrasza 
(A Délmagyarország munkatársától) 

»Az Olvasó irja* cimü népszerű ro-
vatunkban pénteken szóvátettük, hogy 
a Zrínyi Hona egyetemi diákleány-
kollégium növendékeinek terraszát a 
táborutcai városi bérházban napozás-
ra és levegőzésre használhatatlanná 
akarják tenni. Mint ismeretes, a Zrí-
nyi Ilona egyetemi leánykollégium, 
az egyetem egyik állami diákjóléti in-
tézménye a táborutcai városi bérház 
második és harmadik emeletén nyert 
elhelyezést háromszobás városi bér le, 
ményekben. A leánykollégium mintegy 
90 növendéke a másodemelet magas-
ságában fekvő hatalmas terraszt hasz-
nálta levegőn való tartózkodásra. Itt 
tanultak és itt szórakoztak egymás 
között a kollégium növendékei. A ter-
rasz azonban az idők folyamán meg-
rongálódott ngy; hogy rések támad-
tak a betonból készült alapján s eze-
ken a réseken keresztül befolyt ta-
vasszal az esőviz a terrasz alatt levő 
városi adóhivatali helyiségekbe. Az 
ősz közeledtével a város ugy határo-
zott, hogy a terraszt a harmadik eme-
let magasságából rézsútosan elinduló 
bádogtetövel fedik be, hogy az esőzés 
megindulásával ne jusson be az esővíz 
a városi adóhivatal helyiségeibe. Ez 
ellen a »betetőzés« ellen tiltakoztak a 
leánykollégium növendékei és a Dél-
magyarországon keresztül kérték a 
város vezetőségét, hogy ha egy mód 
van rá, intézkedjék másképp a ter-
rasz megjavítása érdekében s ne von-
ják el tőlük a szabad levegőn, napfé-
nyen való tartózkodás minden lehető-
ségét. 

Cikkünknek pénteken már hatása is 
mutatkozott. A város vezetősége felfi-
gyelt a leánykollégium növendékeinek 
kérésére és kiküldötte a mérnöki hi-
vatal egyik vezetőjét, hogy terep-
szemlét tartson a táborutcai bérház 
nagyterraszán és találjon valami más 
lehetőséget a kérdés, megoldására A 

kedvét megtörni vagy lázitássa! St-

vánják a hátország egységét meg-

bontani. Éppen ezért kézenfekvő, 

hogy leszállásukat a legnagyobb ti-' 

tokban, lakatlan területeken hajt-

ják végre. Leszállásuk nyomainak 

eltüntetésére, felszereléseiknek el-

rejtésére időt akarnak nyerni, hq^y 

felkészülhessenek feladataik elvég-

zésére és ujabb ejtőernyős jszálló. 

helyek szemrevételezésére, esetle-

l?os éjjeli szállások helyének beren-

dezésire. Az ejtőernyős ügynökök 
csak olyan kiválasztott egyének, 
akik helyismeretekkel rendelkez-
nek, tökéletesen beszélik az ország 
nyelvet, továbbá olyan képességek-
kel "endelkéznek, amivel felismer-
hetik azokat, akiket szándékuk vég-
rehajtására alkalmasaiénak tarta-
nak. Megdől ezzel az a feltevés, 

amely sok esetben a szlávnl beszélő 

hadíf'golyszökevényekben orom ej-

tőernyőst vélt felfedezni. 

A tapasztalat szerint az ellenség 

az ejtőernyőseit az országhatár kö-
zelében esti le. 

A honvédelmi minisztérium lég-

védelmi Csoportfőnöksége felhívja 

az ország lakosságának figyelmét, 

hogy továbbra is tartsa szemmel 
as ország biztonsága ellen irányuló 
ellenséges légi tevékenységeit, de 

szűrje le alkalomadtán az észlelt 

események jellegzetességeiből a va-

lóságos tényállást és esak tényeket, 

ne feltevéseket jelentsen. (MTI) 

mérnöki hivatal részéről most ngy 
tervezik, hogy a terraszt nem 
rézsútos, hanem egyenes bádogtetövel 
borítják olyképpen, hogy egyik olda-
la teljesen szabad lesz s onnan nap-
fény és levegő kellő mennyiségben jut 
majd a kollégium növendékeinek. Mind 
a kollégium igazgatónőjei, mind a nö-
vendékek, nagy örömmel és hálás 
sziwel vették tudomásul a város veze-
tőségének határozatát, amelynek értel-
mében terraszuk még használhatóbb 
lesz, mint eddig volt, hiszen esős idő-
ben is tartózkodhatnak ott a növendé-
kek és támlás közben a szabad leve-
gőt is élvezhetik. Napozásra pedig s 
terrasz éppen ugy használható lesz, 
mint eddig volt. A tetőterrasz kérdése 
igy közmegelégedésre megoldást nyer 

BRILLIÁNS 
arany-ezüst tárgyakért itméf 

igen magas fizetek 

Fischer ékszerészS:** 

rét, és á magyar művészek nagy 

oénásdt. »Áldott ki az t l í nevébe® 

jő!« — fejeződik be az üdvözli 

áz amerikai haiózás és haditengerészet 
veszteségei a Csendes-óceánon 

Tokió, október 2. A Német Ti je-
lenti: Az északamerikai hírszolgálat 
azon fáradozik, hogy kicsinyítse a ha-
dihajókban szenvedett súlyos veszte-
sigeket. Ezzel szemben hivatalos ja-
pán részről a következőket állapítják 
meg: 

A japán—amerikai háború kitörése 

S rombolót, valamint nagyszámú ten-
geralattjárót és kisebb hadihajót vesz-
tett. 

Madrid, október 2. A Német TI je-
lenti: Az Egyesült-Államok tengerna-
gyi hivatala beismerte, hogy a Sala-
mon-szigetek vidékén elsüllyesztettek 
két nagy amerikai szállítóhajót. Közli 
ezenkívül, hogy a tengelyhatalmak 

há-
óta összesen 72 északamerikai hajót 
süllyesztettünk el. Ebből hat csatahajó. I tengeralattjárói elsüllyesztettek 
Ezenkívül az Egyesült-Államok had'-} rom kereskedelmi hajót. (MTI) 
tengerészete a Csendes-óceánon eddig 

• • 

Összeomlott brit támadás az elalameini 
arcvonalon 

Kalocsa üdvözli nj érsekéi 
Kalocsa, október! 2. Dr. moőrf 

Glattfeldef, Gyöla Csanádi püspök-

nek kalocsai érsekké történt kine-

vezése nagy örömet váltott ki • ka-

locsai főegyházmegyében. A Hivők 

aranykeretes üdvözlő iratot bocsá-

tottak ki, amely az n j kalocsai 'ér-

sekben lelkesen köszönt! a magya* 
ifjúság legnagyobb barátját, « pap 

nevelés lelkes előmozdítóját, az 
szagos kololiküs mozgalmak 


