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itt 20 szétlőtt vagy kiégett bolsevista 
harckocsi maradt a csatatéren. 

A sztálingrádi térségben a bolse 
vísták két helyen megkíséreltek átkel-
ni a Volgán, de véres veszteségeket 
szenvedtek és kénytelenek voltak pró-
bálkozásukat abbahagyni. A város 
ipari negyedében a bolsevisták marad-
ványai továbbra is teljesen passzív 

magatartást tanusitanax. 

A Don középső szakaszán olasz és 
magyar kötelékek sikeresen visszaver-
ték a Szovjet valamennyi előretörését. 
Jól irányzott tüzérségi tűzzel olyan 
hatásosan szétvertük a bolsevistáknak 
a Don keleti partján levő készültségi 
állásait, hogy minden további tárná-

idé kísérletet abbahagytak, 
j Toropec térségében a znbaróbom-
ibázók hatásos támadásokat intéztek a 
bolsevista csapatok ellen. (MTI) 

Rommel mozgás? taktikáia 
csapatok számára egyre súlyosabb 

feladatot jelent az utánpótlás kér-

dése, főként a vízellátás. A Szirtisz-

öböl mentén nem található forrás, 

vagy bármiféle vízellátási lehetőség. 

Montgomery ezért a rendlekezésre 

Bern, deBember 15. Katonai hirek 

szerint a libiai arcvonalról érkező 

hírekből kitűnik, hogy eddig nem 

került sor komoly összecsapásra a 

két fél között. Rommel mozgási sza-

badságát megőrizve olyképp irá 

ipooltól néhány kilométernyire levő lyeikre. Haartlepool Angl ia kozép-

[ Redcar acélgyár műhelyeit A né- s ő részének a keleti part ján fekszlÜ 

I met harci repülőgépek veszteség és part i forgalom számára fente® 

nélkül visszatértek kiindulási he- kikötőhely. (MTI) 

A jogi iahultós, 
a z eguefemi t p i t k e z & e k í s más 

szegcdi kulturális kérdések 
a felsőház viiatdbau 

nyitja csapatait, hogy azok ne mu- ál ló jármüvek felét kénytelen a viz-

fassanak jó támadási célpontot ellátás céljaira felhasználni. (Bud. 

Montgomery csapatainak. A brit Tud.) 

Északafrikában uj helyzet alakul 
Berlin, december 15. A Német Tí 

katonai levelezője rámutatott arra, 
hogy német katonai körök ma sem 
nyilatkoznak a kirenaikai események 
ről és megállapítása szerint ez oiyán 
helyzet kialakulását jelenti, amely 
nagyon kellemetlenné válhat az an-
golokra nézve Ezzel kapcsolatban a 
következőket irja: 

A keddi német hadijelentés figyel-
mes tanulmányozásával azt a benyo-
mást kapjuk, hogy uj helyzet van ki-
alakulóban és kétségtelen, hogy ez 
nem Montgomerynek és a 8. hadsereg-
nek tulajdonítható, hanem a német és 
elsősorban az olasz vezérkar meggon-
dolásainak. 

A német-olasz afrikai hadtest had-
műveletei nemcsak az erők fokozásá-
ra irányulnak, hanem általában az 
északafrikai arcvonalon levő tengely-
erők összevonására is. A német véd-
erő főparancsnokság keddi jelentésé-
ből kiderül, milyen helytelenül ítéli 
meg Montgomery a helyzetet és meny-
nyire elősegíti a német-olasz afrikai 
hadtest hadmozdulatát Heves har-
cokra ugyanis csak ott kerülhet sor, 
ahol a tervezett előnyomulássa] el-
szánt SZÍVÓS ellenállás kerül szembe. 
22 ellenséges harckocsi elvesztése vi-
lágit rá erre a katonai közhelyre. A 
birodalmi főváros katonai köreiben 
ezért bizonyos érdeklődéssel veszik 
tudomásul a Daily Express birálatát, 
amely figyelmezteti Mongomeryi, hogv 
a 8. hadsereg nem sok hasznát látja 
majd a területnyereségnek, ha Rommel 
újonnan felszerelt maradékerői me-
rint rátámadnak a britekre Maradék-

erő?! — kiált fel cikkében a Német TI 
katonai levelezője. — Emiékezhetünk 
erre a fogalomra, ha majd sor kerül 
rá! 

Az európai keleti arcvonal hely-
zete a német és szövetségesek kezde-
ményezései, valamint á meghiusult 
szovjet támadások jegyében állt. (MTI) 

Az északafrikai kérdés 
az angol felsőház titkos 

ülésén 
Amszterdam, december 15. A Né-

met T I jelenti: Mint az angol hír-

szolgálat jelenti, az angol alsóház-

ban kedden este titkos ülés lesz, 

amelyen az északafrikai kérdést vi-

tatják meg. (MTI) 

Etiópia hadatüzent 
a tengelynek 

Róma, december 15. A Stofani-

iroda jelenti: Az angol hírszolgálat 

jelentése szerint Et iópia londoni 

követe kijelentette, hogy országa 

hadat üzen Olaszországnak. Német-

országnak és Japánnak. 

A hir igen érdekes — jegyzi meg 

a Stefani-iroda szerkesztője. — 

Etiópia háborús beavatkozásának 

gyakorlati jelentősége igen csekély. 

Legfeljebb arról van szó, hogy a 

négus esetleg néhány osztag ágya-

tölteléket ad az angoloknak vagy 

az amerikaiaknak. (MTI) 

Churchill a tengeralattjáró veszély 
elhárításáról 

Amszterdam, december 15. A Né-

met T I jelenti; Min t az angol hír-

szolgálat jelenti, Cbnrghill minisz-

terelnök kedden közölte az alsóház-

ban, hogy a kormánynak a tenger-

alattjáró veszély leküzdésére ala-

kult bizottsága az utóbbi időben kü-

lönféle fontos határozatokat hozott. 

Kijelentette, nincs szándékában ten-

gerészeti főparancsnokot vagy kü-

lön minisztert kinevezni a tenger-

alattjárók elleni hadviselés irányí-

tására. A háború közvetlen vezeté-

sét a tengeralattjárók ellen is a ten-

gernagyi hivatalnak kell kezében 

tartani. Viszont minden felelősség 

Churchillre, min t nemzetvédelmi 

miniszterre tartozik, i Churchil l ez-

után kijzölte, hogy a brit kormány-

nak a tengeralattjáró veszély leküz-

désére alakult bizottságát hogyan 

csoportosította át. A bizottság eb-

ben az u j alakjában a tengeralatt-

járó veszély leküzdésére kiküldött 

hadi bizottság nevet viseli. A bizott-

ság átalakítására Churchill szerint 

azért volt szükség, mert a légi had-

erő mind fontosabb szera-net vállal 

a tengerealattjárók elleni Hadvise-

lésben,' azonkívül a légi haderő bo-

nyolult technikai fejlődésének is 

szerepe van az átcsoportosításban. 

(MTI) 

Hir Knox butasáról 
Genf, december 15. A Stefani-iro-

da jelenti: A „Newyork News" je-

lentése szerint Knox januárban tá-

vozik az USA tengerészeti minisz-

tériumának éléről. (MTI) 

Haartlepool bombázása 
Berlin, december 15. A Német T I 

jelenti: N^héz német harci repülő-

gépeknek a haartlepool! kikötő te-

rülete ellen intézett sikeres támadá-

sáról a véderő főparancsnoksága a 

következőket közli: 

A telitalálatok több helyen tüze-

ket okoztak, amelyek a következő 

támadóhullámok támuü,:»ai alatt 

már nagy tüzekké növekedtek. 

Több helyen találta érte a Haartle-

Budapest, december IS. A felsőház 
keddi ülését báró R a d v á n s z k y A l -
bert elnök 10 óra után nyitotta meg.] 
Az elnöki bejelentések után folytatták 
a költségvetés tárgyalását 

S c h a n d l Károly hangoztatta, 
hogy az elkövetkező időkben minden 
erőfeszítést a hadsereg erősítésére 
kell fordítani és mindaddig, amig a 
katonai döntés nem történt meg, hát-
térbe kell szorulniok az egyéb szük-
ségleteknek. Megbélyegezte a fekete-
piacot, amelyet ugy lehet legjobban 
letörni, ha konkurrálnak vele. A mi-
niszterelnöknek nagy érdeme, hogy 
volt erkölcsi bátorságú kiadni a jel-
szót: vissza kell térni a nemzeti egy-
séghez. A nemzeti egység feltétele az, 
hogy reálpolitikát hirdessünk. A ma-
gyar nép kibírja, hogy megmondják 
neki az igazat. Ebben a háborúban az 
evangélium fog győzni. A költségve-
tést elfogadta. 

Gróf J a n k o v i c h-Bésán József 
felszólalása után vitéz M e s k ó Zol-
tán hangoztatta, hogy a honvédelem 
megerősítésén és korszerű fegyverek-
kel való ellátásán kivül a belső arc-
vonal megerősítése szempontjából is 
fontos a nemzeti erők összefogása. 
Beszéde további részében közegészség-
ügyi kérdésekkel foglalkozott Minden 
iskolába iskolaorvost kért, mert erre ] 
nemzetvédelmi és fajvédelmi szem-' 
pontból egyaránt szükség van. Az or-
vosi utánpótlás kérdéséről szólva,, 
megállapította, hogy ezen a téren 
rendkívül sok a tennivaló Kérte, hogy 
az egyetemeken as orvosi karon ve-
zessék be a numerus nullust 

A zsidóság tér foglalásáról beszélt 
ezután a kereskedelem, az ipar és a 
művészet terén, majd hangoztatta, 
hogy a zsidóságot államalkotó törek-
véseiben a legmesszebbmenően támo-
gatni kell. A győzelem fogja majd 
meghozni a zsidóság önálló nemzeti 
államát is. 

Vitéz Meskó Zoltán ezután Szeged j 

és a szegedi egyetem időszerű és meg. 
oldásra várd kérdéseivel foglalkozott. 
Kiemelte, hogy a tiszaparti város 
egyeteméért minden áldozatot megho-
zott Hisz abban, hogy a kultuszkor-
mányzat megadja a városnak a jogi 
fakultást és hogy mielőbb sor kerül 
az elme- és idegklinika épitkezésének 
megindulására. Szóvátette a szegedi 
szinházkérdést la ós elismeréssel szólt 
vitéz Bánky Róbert társulatának mü-
ködéséről. • város igen jelentős anya-
gi áldozatot vállal a szinház fenntar-
tásáért, de szükséges, hogy az állam 
is szubvencionálja az orszftg második 
városának színházát. 

Foglalkozott ezután az orvosi nyug-
díj kérdésével és államérdeknek mond-
ta, hogy a munkaképtelenné vált ma-
gyar orvostársadalom nyugdíjban ré-
szesüljön. Közellátási kérdésekről 
beszélt, majd a zsirellátás visszássá-
gait tette szóvá. Azt Javasolta, hogy 
a 600.000 főt kitevő rituálisan élő ma-
gyar zsidótól vegyék el a zsirjegyet. 
Kérte, hogy 40 éven aluli cseléd csak 
keresztény családoknál szolgálhasson. 

K á l l a y Miklós miniszterelnök 
ezután beterjesztette az 1042. évi XXI. 
tc. 8. §-a alapján a visszacsatolt kár-
pátaljai területről három felsőházi 
tag és három felsőházi póttag behívá-
sára vonatkozó indítványát s kérte a 
felsőház napirendiére tűzését. 

. l ó k a v T b * « r Miklós kftíélelnie-
,'ési ké-dósvi; m! ix szélt, A fcöltsécve-
lé;? elfogadta 

Szünet után báró R a d v á u s z f e y 

Albert elnök 4 órakor nyitotta meg 0 
ülést. Z i m m e r m a n n Ágostonegyfr 

temi tanár a természettudományi ok-
tatás hiányosságairól beszélt. 

H a r s á n y i Pál hangoztatta * 
felekezeti béke és a lelki egység meg) 
teremtésének szükségességét B i r 0 

Zoltán árpolitikai kérdésekkel foglal-
kozott. S z é c h e n y i Viktor helye/ 
nek tartaná, ha a közellátásügyi m'-1 

nisztérium megszűnne és a földműve-
lésügyi minisztériumba olvadna be'0 

Kikelt a filmszínházak, éttermek 
szállodák idegen nevei ellen, majd * 
jazz-zenének a cigányzene rovására 
történő térhódítását tette szóvá. / 
köztisztviselők részéről jobb bánásmó-
dot sürgetett a nagyközönséggel szem-
ben. 

H a t a s s y-N a g y József főkért 
kultúrpolitikával foglalkozott. Hangoz-
tatta, hogy már a háború idején *** 
szülnünk kell kultúrpolitikánkkal " 
békére. Ifjúságunk tanítása és nevelé-
se ma kétszeres törődést követel 
idősebb generációtól. Széles népréte-
gek szellemi és erkölcsi felemelése « s 

sokkal fontosabb, mint bármikor volt 
Ezen a téren még nagyon sok a tenni-
való. Az egyetemek nagy nevelő ere-
jéről beszélt ezután, majd tolmácsolta 
Szeged város kérését, hogy Állítsák 
vissza a csonka saegedl egyetem jog* 
karát. Szeged városa igen sokat áldo-
zott egyeteméért ós áldozatkészségéi 
illetően a város teljesítménye páratla-
nul áll. Szeged az ország egyik legna-
gyobb iskolavárosa, irodalmi és mű-
vészeti élete is eleven. A jogi karr* 
okvetlenül szükség van és a váron 
ujabb áldozatokra Is kész ennek érde-
kében. Szóvátette a szegedi egyetemi 
épitkezések szünetelését. Kifogásolta, 
hogy nincs központi épület és méd 
mindig nem indnlt meg wt elme- «® 
idegklinikai éDÍtkezés. 

A vita ntolsö szónoka Pocz® 1 

Árpád volt, aki főleg M igazságügy 
tárcát érintő kérdésekkel foglalkozott 

A vitát szerdán délelőtt 10 órakrí 

Uí kormányrendeletek 
Budapest, december 15. A hivatta 

lós lap szerdái száma több- kor-

mányrendeletet közöl. Ezek közőt* 

szerepel a minisztérium rendelet* 

amely a visszafoglalt délvidéki tta 

rületen kibocsátott betétállományod 

megjelöléséről szóié korábbi kor-

mányrendeletben megállapított Ha-

táridőt 1943 január 15-ig bezárólrá 

meghosszabbítja. 

A földművelésügyi miniszter ren-

deletileg intézkedik a visszacsatol' 

keleti és erdélyi területen a gazda-

sági akadémiai, va lamint közép- & 

alsófoku gazdasági szakoktató 

igazgatói és tanári állásokra kin®] 

vezettek szolgálati idejének meg*1' 

lapitásáról. 

A közellátásügyi miniszter a »»» 

gánfogyasztás Béljéra történő 

tésvágások engedélyezésével a k « f 

ellátási kormánybiztosokat, ille]0] 

leg Budapest székesfőváros polg8]] 

mseterét bizta meg. Ezt az eng/ 

délyt azoknak kell kéraiök, 

egyszerre legalább hat darab 

tést hizlalnak magánfogyasztó* W 

jára történő BertónvájEámra. ÍMTM 


