
feSTd, küSt rombold, egy tengeralattjá-
ró és őt szállítóhajó elsüllyedt, míg 
egy cirkáló, három romboló és két 
szállítóhajó megsérült. 26 japán repü-

lőgép szándékosan vetette magát el-
lenséges célpontokra. 31 japán repü-
lőgép megrongálódott. 78 pedig eltűnt. 
(MTI) 

Német hadijelentés 
Berlin, október 27. A német véderő 

főparancsnoksága közli: 
— NovorosBzijssk térségében német 

ívalogos kötelékek elkeseredett har-
cok után elfoglalták a Szovjet egyik 
páncélos kocsiárokállását. A Tuapszé-
től északkeletre vivott hegyi harcok-
ban elfoglaltunk egv ellenséges ma-
gaslati állást és ennek során nagy-
részt megsemmisítettünk egy bekerí-
tett szovjetezredet. 

— Sztálingrádban sikeresen folyta-
tódnak az utcákért és házakért folyó 
szívós harcok. A várostól délre az el-
lenség megismételte hiábavaló teher-
mentesítő támadásait, amelyekben sú-
lyos és véres veszteségeket szenve-
dett. A keddre virradó éjszaka folya-
mán is hatásosan bombáztuk vasútvo-
nalakon. utakon és viziutakon a Szov 
jet szálíitóközlekedését és több teher-
vonatot szétromboltunk. 

_ A Káspi-tó nyugati részén fel-
gvujtottunk, illetőleg súlyosan meg-
rongáltunk egy tartályhajót és nyolc 

!

kereskedelmi hajót 

— Október 36-án a szovjet légi 
haderő heves légiharcokban, vala-

, mint a légelhárító ütegek találatai 
következtében 60 repülőgépet vesztett. 
Négy saját repülőgépünk elveszett. 

— Az egyiptomi csata változatlan 
hevességgel folyik. Az ellenség ujabb 
nagy erők harcbavetésével hétfőn hiá-
bavaló kísérleteket tett a német—olasz 
páncélos hadsereg állásának áttörésé-
rc. Az ellenség megint 111 páncélos 
harckocsit és 38 páncélos felderítő ko-
csit vesztett. Német-olasz légihaderők 
mind erősebbé váló támadásokat in-
téztek az ellenség mögöttes összeköt-
tetései ellen. 

— Légiharcokban német és olasz 
vadászgépek Északafrika és a Föld-
közi-tenger felett 14 ellenséges repü-
lőgépet lőttek le. 

_ A német légi haderő a hétfői 
nap folyamán Délangliában kiterjedt 
támadásokat intézett ipari és hajógyá-
ri berendezések ellen. (MTI)' 

Ifik súlyosságát, hogy ezzel a szövet-
ségeseket félrevezessék és a második 
arcvonal felállításává késztessék. 

A tájékoztató ezután hangsúlyozza, 
hogy amennyiben a kaukázusi olaj né-
met kézbe kerül, ez olyan fegyver lesz, 
amely elsősorban Anglia ellen irányul. 
Angliának a németek által történő 
bombázása nagy örömet okoz az oro-
szoknak. Az oroszok és angolok kö-
zötti viszonnyal foglalkozva az orosz 
tájékoztató arra a megállapításra jut, 
hogy Oroszországban éppen oly ellen-
séges érzülettel viseltetnek az ango-

lokkal, mint a nemetekké sem/tim 
Ennek a ténynek az orosz-japán 
semlegességre való tekintettel küténm' 
jelentősége van. (MTI) 

Lifvinov kuba i kövei 
Washington, október 2(7. IS i t v4-

n o v a washingtoni szovjet nagykővet 
Havannába utazott, hogy a knbai kor-
mánynak átnyújtsa követi megbízóle-
velét. Litvinov kubai követté való ki" 
nevezésével eddig az egyetlen szovjet 
követ a latinamerikai államokban. 

(Bnd. Tntf) 

• H • HpMM p t e É H minden mennyiségben vásárol 

U J I i Q K T Sándor Béla italáru üzlete 
" a Főpostánál. Telefon 2 5 — 5 0 

A Jövőben is egy felsőházi tagot 
választ Szeged 

M é g e b b e n a z é v b e n m e g t a r t j á k a v á l a s z t á s o k a t 

Délangliai hadiüzemeket bombáztak 
a német repülők 

Berlin, október 27. A Nemzetközi 
Tájékoztató Iroda jelenti: 

Az angol szigetország hétfőn nagy-
szabású légiharcot élt át. Egész na-
pon át nehéz és könnyű bombázók na-
gyobb kötelékei hevesen támadták An-
giiát és egész Délanglia állandó légi-
veszélyt élt át 

A német repülök elsősorban a 
theifiseparti és a thernsetorkolafi had-
felszerelési üzemeket támadták. A eha-
pbaml állami hajógyár egyik nagy 
műhelyét ért legnehezebb űrméretű 
bomba telitalálata borzalmas pusztí-
tást vitt véghez. A Themse-torkolat-
ban olyan hirtelen tűntek fel a német 
repülők az ott horgonyzó hajók fölött 
hogy a légvédelem még észbe sem 
kapott. Mint egy támadó repülőgép 

megfigyelte, egy hajó féloldalra dőlt, 
egy másik pedig merülni kezdett. Do-
ver mellett lángba borítottak egy 
gyárépületet. 

A déli parton fekvő Bognor köze-
lében egy alacsonyan támadó Do 217. 
bombázó olyan alaposan talált el egy 
hadiüzemet, hogy a támadó repülők 
második feltűnése után a gyár nagy 
része már hatalmas lánggal égett. Ez-
alkalommal újra kitűnt a Dornier-gé-
pek fölényes tüzelőereje. Egy Do 217. 
gépet több angol repülőgép megtáma-
dott, de oly eredményesen védekezett, 
hogy néhány támadója égő motorral 
volt kénytelen alábukni és ezek való-
színűleg földre is zuhantak, mig a né-
met gép sértetlenül ért hazai kikötő-
jébe. (MTI) 

Változatlan hevességgel tart az egyiptomi csata 
Berlin, október 27. A Német TI je-

lenti: Az egyiptomi csata október 
26-án változatlan hevességgel folytató-
dott A német-olasz csapatok megtar-
tották valamennyi állásukat. Az ellen-
ség október 26-án megint 111 páncé-
los harckocsit. 38 páncélos felderítő 

kocsit vesztett. Ezzel az angolok vesz-
tesége a csata három napján több 
mint 300 páncélos és felderítő harcko-
csi. Német vadászgépek hétfőn az ed-
digi jelentések szerint öt angol repü-
lőgépet lelőttek. (MTI) 

O l c s z hír Alexander tábornok 
repülőszerencsétlenségéről 

A Stefani-iroda külön tudósító ja je-
lenti az északafrikai harctérről: 

-Mint jó forrásból értestilök, azt a 
repülőgépet, amelyről Alexander tá-
bornok, az egyiptomi arcvonal főpa-
rancsnoka, a hadműveleteket irányí-
totta, az egyik csatatér átrepül ésekor 
találat érte ngy. hojry lezuhant. An-

gol katonák a baleset színhelyére fu-
tottak és Alexander tábornokot repü-
lőgépének roncsai között találták. Ál-
lapotáról eddig nem sikerült pontos 
értesülést kapni, bizonyos azonban, 
hogy hossza ideig tartó gondozásra és 
nyugalomra lesz szüksége. (MTI) 

Érdekes ankarai beszámoló egy svájci lapban 
Sztálin főcéljáról 

Bern, október 27. A Nemzetközi Tá-
jékoztató Iroda (Interinf.) közli: 

A Gazetta de Lausanne ankarai be-
számolót közöl, amely nyíltan vizsgál-
ja Szovjetoroszország jelenlegi kato-
nai és politikai helyzetét, valamint az 
oroszok magatartását az angolokkal 
szemben. 

A beszámoló »egy jól tájékozott 
orosz bizalmas kijelentéseire® támasz-
kodik. 

Mindenekelőtt megállapítja • be-
számoló, hogy a szovjet hadsereg ve-
zetősége már kételkedik a háború ki-
meneteléhen. minthogy Németország 
stabilizálta a keleti arcvonalat és biz-
tosította utánpótlási utvonalait, míg 
>a távolság® mindinkább az oroszok 
számára kezd nehézségeket jelenteni 
A hizonvtálgnság másik oka az, hogy 

a szövetségesek szállítmányai erősen 
elmaradnak az ígéretek mögött. Az 
élelmezési nehézségek igen nagyok. 
Azzal is tisztában vannak, hogy Sztá-
lingrádot elveszettnek kell tekinteni 
A Kremlnek az a véleménye, hogy a 
második arcvonal mindenekelőtt An-
gliának okozna súlyos veszteségeket 
ugy, hogy a győzelem napján az angol 
hatalom nem volna túlsúlyban az 
orosz katonai hatalom fölött. Sztálin 
tisztában van vele, hogy az angolok 
örömmel vennék az oroszok, mind a 
németek összeomlását és az Oroszor-
szág fölötti angol uralomra vezetne. 
Sztálin főcélja ennek következtében 
az, hogy megtartja a szovjet hatalmat, 
hogy egyenrangú félként állhasson a 
szövetségesek oldalán. Az oroszok 
időnkint szándékosan túlozzák helyze-

Budapesl, október 27. A felsőház 

kedden délelőtt 11 órakor ülést tar-

tott 

Az országgyűlés felsőházának 

létszámemeléséről szóló javaslatot 

ismertette báró K a a s Albert elő-

adó, a felsőház közjogi bizottságá-

nak jelentése alapján. A közjogi 

bizottság javaslata szerint a kép-

viselőház és a felsőház taglétszámá 

között 104 a különbség. Ennek 

aránybahozatalát célozza a javas-

lat és a közjogi bizottság jelenté-

sében pontonként felsorolták, hogy 

a területűkben változatlan várme-

gyékben milyen változtatást eszkö-

zöl a mostani javaslat. 

Eszerint Békés 2, Borsod 3, Csa-

nád—Arad—Torontál 2. Fejér 2. 

Győr, Moson, Pozsony, Ha jdú 2, 

Heves 3, .Taszna gyku n - Szolnok 4, 

Pest-Pilis-Solt-Kiskun 9. Somogy 

3, Sopron 2, Szabolcs 3, Tolna 2 és 

Veszprém megye 2 felsőházi tagot 

választ 

A trianoni területen fekvő tör-

vényhatósági városokban: Buda-

pest 7, Debrecen, Győr, Hódmező-

vásárhely, Kecskemét, Miskolc. 

Pécs, Szeged. Baja. Sopron és Szé-

kesfehérvár 1—1 felsőházi tagot vá-

laszt 
rA területükben megnövek'edétt 

vármegyékben: Abaujtorna 2, Ba-

ranya 3, Bars rés Hont 2, Bácsbod-

rog 5, Bereg 2. BiKar 3, Csongrád 

í , Esztergom T, Gömör fe Kisbont 

1 Komárom 2, Nógrád 2, Szatmá' 

3, Ugoesa í , Vas 3, Zala 4, Zemplén ! 

2. Ezekben a vármegyékben eddig 

tizenötöt választottak, a mostani 

törvényjavaslat szerint harminche-

tet választanak. Nógrád és Hont 2. 

Szatmár, Bereg, Ugocsa 1, Komá 

rom—Esztergom 2, Borsod—Gö 

mör—Kishont 3 felsőházi tagot vá-

lasztanak. 

A visszacsatolt területen fekvő 

vármegyékben: Beszterce Naszód 2, 

Csik 2, Háromszék 2. Kolozs 2, Ma-

rostorda 2, Máramaros 2, Nyitra és 

Pozsony 2, Szilágy 2, Szolnokdo-

boka 2, Udvarhely 2, Ungmegye 

pedig 1 felsőházi tagot választ. A 

visszacsatolt területen levő tör-

vényhatósági városokban pedig 

Kassa, Kolozsvár, Komárom, Ma-

rosvásárhely, Nagyvárad, Szabad-

ka, Szatmárnémeti, Újvidék, Ung-

vár és Zombor 1 _1 felsőházi tagot 

választ 

intézkedik a törvényjavaslat 

amint a felsőház k-özjogi bi2ittsá-

gának jelentése kiemeli, hogy a vá-

lasztások még ebben az évben meg-

történjenek. 

P r ö H1 e Károly szólt hozzá a ja-

vaslathoz és indítványozta, hogy 

valamennyi vidéki egyetem necsafc 

egy-egy, hanem két-két taggal te-

gyen képviselve a felsőházban. 

K e r e s z t e s - F i s c h e r Feren* 

belügyminiszter válaszában kérte, 

mellőzzék Pröhle Károly indítvá-

nyát, mert nem tartozik bele abba 

a feladatkörbe, amelyet a tárgyalt 

javaslat felölel. 

Az u jabb törvénnyel csak a vbnr-

szacsatolt területek tőrvényhatósál* 

gainak képviseletéről kellett gon-

doskodni. A javaslat ideiglenes sza-

bályozást tartalmaz a visszacsatol! 

területekre vonatkozóan addig, anyig 

ezek a törvényhatóságok ma j d a* 

alkotmány és a fennál ló törvények 

szerint véglegesen és szabálysze-

rűen tudják beküldeni tagjaikat,: 

Mindazokat a kérdéseket tehát, 

amelyek az egyes képviseleti kate-

góriák létszáma tekintetében fel-

merülnek, indokolt és helyes arra 

az időre eltenni, amikor az általá-

nos rendezésre sor kerül. 

A felsőház általánosságban és 

részleteiben is elfogadta a törvény-

javaslatot és igy Pröhle indítvány* 

lekerült a napirendről. 

Csak akkor lesz szép a lakása, ka 
bútorát nálunk vásárolja 

ASZTALOSMESTEREN 
CSARNONA 

B I I I O R 
Srindrényl U u él Tárta 
Szeged, Dugonllt-tér H. 
Toltfon®»4m: 19-S2. 

| 

Minisztertanács 
Budapest, október 27. A ko rmáu l 

tagjai kedden délután őt órák" ' 

Kállay Miklós minisztereinők 

nökletével rendes Heti minisztert* 

nácsra ültek össze. A minisztert*' 

nács fo lyamán Nagy Vi lmos vezé*' 

ezredes, honvédelmi miniszter 

számolt a keleti fronton harcod 

honvédcsapatainknál, va lamint * 

főhadiszálláson tett lá togatását^ 

Bonczos Miklós igazságügyi állat*' 

titkár, aki a kü l f ö ld i ' magyarok^ 

visszatelepítő kormánybiztosi * * ' 

oósfgben jelent meg a miniszteri*' 

nácson, beszámolt az 1941—42 

telepítési eredményeiről és vázo l j 

a jövő feladatait A miniszterig 

nács, amely a továbbiakban 
föl)* 

kormányzati ügyekkel fog lá lkoz^ ' 

a késő esti órákban ért véget. 


