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S somba t , 1942. november Sí. kén közeiharci repulogepek látható 

eredménnyel támadásokat intéztek 
ellenséges elővédek és degaulleista 
kötelékek ellen, amelyek íeltartóz 
tatni igyekeztek saját előrenyomu-
lásunkat-

barccsoportját, 
— Sztálingrádban saját roham-

csapataink elfoglaltak néhány ház-
tömböt. Az ellenséges ellentámadá-
sok összeomlottak, 

— A doni arcvonalon szövetséges 
és német csapatok kemény harc-
ban állanak támadó nagy ellensé-
ges páncélos és gyalogsági kötelé-
kekkel. 

— Német és olasz felderítő csa-
patok Kirenaikában megsemmisí-
tettek néhány ellenséges páncélos 
felderítő kocsit Bengázit vala-
mennyi katonai berendezés szét-
rombolása után tervszerűen kiüri 

— Gyorsnaszádok a november 
19-ikére virradó éjjelen előretörtek 
áz angol partok irányában. Erősen 
biztosított hajókaravánból elsüly-
lyesztettek összesen 9000 tonnányi 
négy kereskedelmi hajót 

— A hollandiai és norvégiai ten-
gerparton az angol légi haderő ka-
tonailag hatástalan támadásai so-
rán öt repülőgépet vesztett Ezek 
k;őzül bírom gépet a haditengeré-

teltűk. A légi haderő állandóan tá-} szet légelhárító tüzérsége lőtt le. 

madta az angol gépjárműoszlopo-1 Egy saját repülőgépünk elveszett 

kat (MTI) 

Döntő jelentőségű harcok készülnek 
Tuniszban és Líbiában 

Basel, november 20. Londoni je-
lentés szerint az angol fővárosban 
arra számitanak. hogy a hét vé-
gén kerül sor az első nagyobb ösz-
szecsapásra egyrészt Tuniszban, 
másrészt Líbiában. Ezek a harcok 

londoni vélemény szerinf döntő je-
lentőségűek lehetnek Északafrika 
sorsára. Algírból ezzel kapcsolat-
ban kijelentik, hogy a brit és ame-
rikai erők felvonulása a tuniszi 
határra gyorsan folyik. (Eud. Tud.) 

Ansaldo az angolszászok Olaszország elleni 
céljairól 

Róma, november 20. A'nsanldo a 
katonákhoz intézett szokásos rádió-
beszédében az északafrikai hely-
eettel foglalkozva megállapította, 
hogy 30 nap óta az egész ország 
hadiipara az északafrikai és a föld-
közitengeri arcvonal részére dolgo-
zik. 30 nap óta az angol és ameri-
kai tábornokok nem győzik han-
goztatni, hogy egyetlen céljuk 
Olaszország kiűzése Északafriká-
ból és 30 nap óta az angol léjji erők 
minden erejükkel az olasz vároaok 

ellen fordultak. Ugyanakkor az an-
gol sajtó fennen hangoztatja, hogy 
Olaszország inváziójáról, megbünr 
tetéséről és megalázásárój van szó. 
Áz olaszok számára tehát a háború 
rettentő világos értelmet kapott 
Az angolszászok Afrikában és a 
Földközi-tengeren most már ma-
gát Olaszországot támadják és a 
mi feladatunk az, hogy kiverjük 
őket Afrikából és a Földközi-ten-
gerről, nem is szólva magáról a 
félszigetről. (MTI) 

Laval rádióbeszéde Roosevelt politikáiéról 
és Franciaország magatartásáról 

Viehy, november 20. A Német TI 
jelenti: Laval kormányfő péntek-
esti rádióbeszédében kijelentette, 
hogy Roosevelt elnök Francia- !kül — ezzel fejezte be Laval rádkM 

siti nézetét és megszilárdítja 
nyél, hogy nincsen Európa 
tiaország és francia birodalom néh 

Északafrika elleni támadásával jó-
vá nem tehető módon megszakítot-
ta az Egyesült-Államok és Fran-
ciaország kapcsolotaiL Franciaor-
szág — hangsúlyozta laval — 
megtartotta szavát, az Egyesült-
Államok azonban megváltoztatta 
magatartását Franciaországgal 
szemben és jóvá nem tehető dolgot 
követett el. A francia kormányfő 
kijelentette azután, hogy a kor-
mány nem gördit akadályt olyan 
önkéntes légió útjába, amelynek az 
impérium megvédése a célja. Nem 
akarjuk — mondotta Laval —, 
hogy a bolsevizmus borzalmas ve-
szélye az angolszász hatalmak raő- _ r 

gött rászakadjon Európára és meg- { magatartással kapcsolatban 
semmisítse régi kulturáját, Roose-
veltnek köszönhető, hogv vala-

beszédét. (MTI) 

Göbbels látogatása Seiss' 
Inquartnál 

Berlin, november 20. 'A Néntfl 
TI jelenti: Dr. Göbbels birodalmi 
miniszter csütörtökön látogatást 
tett Siess-Inquart birodalmi "tni-i 
niszternél, Hollandia birodaW 
biztosánál. Megbeszéléseket folyta* 
tolt az állam, a párt és a véderl 
Hágában tartózkodó vezető szemé-
lyiségeivel, (MTI) ; 

Az amerikai propaganda eb 
kcdösitési kísérlete a spanyol 

mennyi államot közös sors köt 
egybe. Laval beszéde végén még-
egyszer megerősítette a montoirei 
politikába vetett szilárd hitét. A 
Führerrel Montoireban és Mün-
chenben folytatott megbeszélése, 
valamint a Führernek Pétain tá-
bornagyhoz intézett levele megerő-

Amerikai csapatok 
Amszterdam, november 20. A Né-

met TI jelenti: Mint a brit hírszol-
gálat jelenti, Sir Philip Michelinek a 

Berlin, november 20. Illeték^ 
német helyen tájékoztatásul a kő" 
vetkezőket közlik: 

Német politikai körökben elkíj 
dösitési kiscrletnck tartják az at|' 
gol—amerikai propaganda által 
terjesztett különböző hireket Spa* 
nyolország magatartására vonat* 
kozóan. (MTI) 

a Fidzsi-szigeteken 
Fidzsi-szigetek kormányzóján;'* 
közlése szerint, északamerikai csií 
patok érkeztek oda. (MTI) 

Német illetékes hely Pétain beszédéről 
és a Lavalra ruházott hatalomról 

Berlin, november 20. Illetékes né-, tek, hogy Pétain tulöreg ahhoz, 
met helyről tájékoztatásul közlik: hogy valamilyen módon még cse-

P é t í n tábornagy francia néphez] lekvőleg léphessen fel. A Lavalra 

intézet rádióbeszédében ismét rá-
mutatott a nagy veszélyekre, amely 
Franciaországra származik abból, 
hogy északafrikai birtokait táma-
dás érte. Brelini politikai körök 
szerint az ősz tábornagy üzenete, 
amelyben a franciákat kötelessé-
gük teljesítésére figyelmezteti és 
megbélyegzi az árulókat, csalódást 
kelthetett az angoloknál és ameri-
kaiaknál, mert abban reményked-

ruházott rendkívüli tejhatalom 
azonban mutatja Pétain elhatáro-
zását, hogy tovább halad azon az 
utcm, amelyen véleménye szerint 
haladnia kell Franciaország meg-
mentésére. Az a határozottan kör-
vonalazott munkaterv, amelyet Pé-
tain megállapított, semmiképpen 
sem fogható fel a gyengeség jelé-
nek. (MTI) 

2000 mázsa halat termelnek ki 
a Fehértóból 

Megkezdi a város a fehértói hal árusitását 

(A Délmagyarország munkatársá-
tól) Akkor, amikor a város ható-
sága sokszázezer pengós összeg be-
fektetésével megteremtette a fehér-
tói halgazdaságot, az uj üzem ala-
pításának tulajdonképpen az volt a 
célja, hogy az üzem halterroéséből 

hértói üzem üzletmenetét s nagf* 
ban hozzájárulna a közellátás meg" 
javításához. Éppen ezért a város-

házán intézkedés történt, hogy * 
jövő héttől kezdve minden póni®-

ken a Széchenyi-téren a városház* 
és a bérház között levő közbeiv 

a szegényebb néprétegeket lássák' hozzák forgalomba a fehértói halak 

A vichyi táiékozfatósüftyi minisztérium 
Darlan rádiószózatáról 

VicKy, november 20. Az Interinf. 
jelenti: A tájékoztatásügyi minisz-
térium csütörtök este az alábbi 
közleményt adta ki: 

Az algiri rádió most közvetítette 
Dorlan tengernagy ujabb nyilatko-
zatát, amelyben Darlan kijelenti, 
hogy átveszi az afrikai francia ér-
dekekért a felelősséget, azonkívül 
Darlan ismerteti rendelkezéseit. 
Darlan a többi között ezeket mon-
dotta: 

— Mint Franciaország afrikai 
főbiztosa egyetértésben az ameri-
sai hatóságokkal, valamint megfe-
lelően azoknak az alapelveknek, 
amelyeket a tábornagy szegezett le, 
amikor még. gondolatait szabadon 

kifejezésre juttathatta, átveszem 
Franciaország egységének és szuve-
rénitásának a védelmét, 

Darlan tengernagy — állapítja 
meg a francia tájékoztatásügyi mi-
nisztérium Darlan e nyilatkozatá-
ról szóló közleménye — ebben a 
nyilatkozatában megint a tábor-
nagyra hivatkozik, mégpedig ak-
kor, amikor a tábornagy szívhez 
szóló rádióüzenetben fordult az 
anyaország és a gyarmatbirodalom 
franciáihoz, hogv újból mesbélye-
-'ezze azoknak a férfiaknak az áru-

Egyelőre kárászokat árulnak ki-

lónként 1 pengő 50 filléres áron. 

A Fehértó igen nagy halmenny*-

séggel tudja ellátni a várost s arf* 
számitanak, hogy a város lakossá' 
ga szívesen vásárolja majd az olcs® 
halat. A halgazdaság egyes tavai-

ból kihalászható halmennyi9®! 
1800—2000 métermázsára teszik 
ami azt jelenti, hogy a város égés* 
télen á f hozhat a piacra f e h é r t ó i 

halat * 

el olcsó hallal. Szükségesnek lát-
szott ez azért, mert általános volt 
mindig a panasz, hogy Szegeden, a 
tiszai halászat központi helyén 
annyira drága hal, hogy a szegé-
nyebb néposztályok nem tudják 
megfizetni. A tiszai halászatból 
piacra kerülő halak között csak az 
egészen apró, szálkás halakat lehet 
olcsó áron vásárolni, ha nagyobb 
ponty, harcsa, süllő és a többi hal-
fajta azonban az egyéb húsárak-
hoz viszonyítva is magas áron ke-! 
rül piacra. A tiszai hal igazi piacát 
mindig a fővárosba és más ma 

gyarországi nagyvárosokba irá- ^ O f i l l é r re ! d f á ^ ü l a 
nyúló exportban találta meg s a fe- - n 

hértói halgazdaság megalapítása 
azért történt, hogy olcsó termelési 
tényezők mellett olcsó halat le-
hessen adni azokpak a helybeli 
szegényebb néposzlályoknak, ame-
lyeknek a tiszai hal drága. 

A mostani körülmények kö7őtt 
különösen időszerűvé lette a fehér-
tói hal helybeli nagyobbmérvii 
l'oigalombaliozásút a huscilálási 

rádió 

kását, akik Északafrikában kívül jj helyzet. A bal fogyasztása nem esik 
helyezték magukat a nemzeti kö semmiféle korlátozás alá s ha ol-
zösségen, Parlan hasonló állifás:;|1 csón lehetne hozzájutni, viilószi ni, 
bizonyár^ mindenki kelté ériekére, hogy nagy mértékben emelkedne 

előfizetési difa 

szállítja le. (MTI) 

Budapest, november 20. Mi"4 

postavezérigazgatóság közli, a r í ' 
diómüsor terjesztése és máso"1 

magyar rádió nagyadó építési költ, 
ségének fedezése érdekében a 

előfizetési havi dijakat busz fm 

rel emelték A díjemelés dccen*1''. 
l-ével lép életbe. A decejnl** 
díjkülönbözetet a januári & Vi 

szedik he a postahivat*1 

a fogyasztás. Ez fellendítené a fe-(MTI) 


