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— 'A kurszki térségben harcoló 
német elhárító csapotok továbbra 
is urai a helyzetnek. A szovjet csa-

patok' a város széle ellen észak felől 

intézett nagy támadásaik ösz-

szeroppanása Után keddep. az 

óssws rendelkezésre álló páncélos 

erők bevezetésével keleti irányból tá-

madtak. de a német állásokat nem 

tudták áttörni. A bolsevisták minden 
támadását visszavertük. Az ellenség-
nek embérben és anyagban a legsúlyo-
sabb veszteséget okoztuk. A csataté-
ré® amelyet elborítottak az elörehaj-
szolt bolsevisták holttestei, rengeteg 
páncélos maradt szétlőtt, vngy kiégett 
állapotban Február 10-én a reggeli 

| órákban egv erős német páneélos kö-
telék erőteljes előretörése erőteljes 
előretöréssel oldalba támadta a város 
ellen inditott bolsevista erőket *• ( n«-
gvobh részüket megsemmisítői. >. 

(MTIt 

Gandhi hatodik éhségsztrájkja 
Csak végleges szabadonbocsátása esetén hajlandó abba' 

hagyni a fcö töiést 

Nem csökken a téli csata hevessége 
Berlin, február 10. Az Interinf je-

lenti: A harcok súlypontja kedden 

a Donee középső folyásánál volt — 

mondják berlini katonai körökben. 

F.aen a szakaszon, amelyekért elke-

seredett harcok folynak, a téli csata 

hevessége csökken. Az ellenség 

támadásait, különösen azokat, 

amelyek a Donec-arevonal északi 

szakasza ellen irányultak, vissza-

vertük, éppen ugy. mint a Donec 

alsó folyása mentén folytatott erős 

szovjet támadásokat. A Kubán alsó 

folyásánál ellenséges készenléti ál-

lások szétrombolásával nagyobb 

támadásokat akadályoztunk meg. 

Novorosszijszk körül megismételt 

elkeseredett harcokra került, sor az 

erősödő ellenséges csapatokkal. 

(MTI) 

A Wilhelmstrasse 
a szovjet háboruutáni céljairól 

Amszterdam, február 10. A NEME! 
TI jelenti: Az angol hírszolgálat jelen-
tése szerint Poonában közölték, hogy 
Gandhi 21 napig böjtölni akar. Gandhit, 
akit Aga khán palotájában tartanak 

'fogságban Poouába® 75 éves. Gandhi 
szerdán reggel utasította vissza első 
izben az ételt. Kijelentette, hogy három 
hétig semmit sem akar enni. Ez Gan-
dhi hatodik éhségsztrájkja. / 

Amszterdam, február 10. A Német 
TI jelenti: Az angol hírszolgálat új-
delhii jelentése szerint Gandhi éhség 
sztrájkját hosszú levelezés előzte meg 

I Gandhi és alkirály között Gnndhi visz-
szantasitotta azt n vádat, hogy a kon-

(gresszus az előfordult tönieggvllkos. 
ságokért felelős, valamint sok vonat 
kisiklatásáért és az anyagi károkért. 
Gandhi mindezekért a felelősséget a 
kormányra hárította. Gandhi levelezé-
sét az alkirállyal kedden egy kísérő 
nyilatkozattal nyilvánosságra hozták. 

Berlin, február 10. A Német TI 

jelenti; Illetékéé német helyről tá-

jékoztatásul a következőket közlik: 

A moszkvai Pravda állítását, 

hogy a Szovjetunió háborús célja 

uem^ idegen területek" hatalomba vé-

tele, még kevésbé idegen népek le-

igázás® valamint a londoni Times 

hasonló megállapítását a Wilhelm-

strasse felfogása szerint as egész 

•Európa annak értékeli, ami, neve-

zetesen időszakonként visszatérő 

szovjet kisérletnek, magát ártatlan-

nak tüntesse fel, mintán előzőleg 

már nagyon is sokat elárult igazi 

szándékaiból. Mértékadó rémet kö-

yökben hivatkoztak ezzel kapcso-

latban a Szovjetunio és a balti or-

szágok közötti szerződésekre, ame-

lyek értelmében — mint ismeretes 

— a Szovjetunio biztosította az ap-

ró balti államok önálló nemzeti lé-

tét. a valóságban azonban ezeknek 

a szerződéseknek nem volt több ér-

tékük. mint egy darab papírosnak. 

A mngáritnlajdnn megszüntetése és 

az intelligencia kiirtása a szovjet 

által főképpen a fnrmaszerinti 

szerződésok védelme alatt megszállt 

országokban nagyou is világosan 

beszélnek, semhogy Európában még 

bárki is léprevezettetné magát az 

ellenséges nyilatkozatok álszent 

hangjától. (MTI) 

Németországban megsz aoritották 
a háborús bűnözők büntetését 

Berlin, február 10. A totális há-

borúra való áttéréssel egyidejűleg 

megszigorították a háborús bűnö-

zök büntetését is. Rendeleteket hoz-

tak. amelyek az eddigieknél szigo-

rúbban büntetik a szabotdzst, a 

munkakerülést, a háborús visza-

éiésehet és üzérkedést. valamint a 

megvesztegetést, A könnyítés® sza-

kaszt esak a legritkább esetekben 

ezabad alkalmazni. A háborús gaz-

dálkodási rend elleni bűntetteket, 

mint a tiltott őrlést és állatvágást, 

általában a fekete kereskedelmet és 

a cserekereskedelmet ugyancsak az 

eddiginél is szigorúbban büntetik. 

Súlyosabb esetekben halálbüntetést 

kell kiszabni. Igen súlyos megíté-

lés alá esnek a légitámadások alatt 

' vagy pedig ntán elkövetett lopások, 

| továbbá a lopások súlyosabb esté-

Itében ezekért is halálbüntetés jár. 

Százával támadnak a nesztelenül suhanó 
német tengeralattjárók 

Berlin, február 10. A LavOro 

Fascista berlini berlini jelentése 

szerint, a német haditengerészet 

egyre nagyobb tömegekben veti 

harcokba a tengeralattjárókat az 

ellenséges hajózás ellen. Immár 

nincv olyan nagyobb vállalkozás, 

amelyben legalább 100 német ten-

geralattjáró ne venne részt. A ten-

geralattjárók számának emelkedése 

mellett terhni/caflag állandóan tö-

kéletesítik ezt a fegyvernemet. Igy 

például az ellenség hajói nemrég 

még hangfelfogó készülékekkel tud-

ták megállapítani a német tenger-

alattjárók jelenlétét. A német ten-

geralattjárókat most olyan készü 

lékekkel látták el, amelyek a mo-

torzugást rendkívül letompítják és 

a tengeralattjárók jelenlétének fel-

ismertcsét rendkívül megneheiztik. 

(MTI) 

Buna és Guadalcanar kiür tése 
Tokió, február 10. A Nmn/.etközt 

Sajtó Tudósító jelenti: A japán 

császári főhadiszállás közölte, hogy 

a japán csapatokat feladatuk elvég-

zése után kivonták Buna vjguincai 

kikötővárosból és Guadalcanar szi-

getéről. 

A közlemény rámutat arra, hogy 

az őrös utóvédek alkalmazásának 

hála, az ellenséges támadásokat ál-

landóan visszaverték és igy sike-

rült erös támaszpontokat létesíteni 

díj-Guinea Múgetón ée a Salamon-

.szigeteken, amelyek mostantól 

(kezdve uj hadászati lehetőségeket 

nyújtanak. E cél elérése után ja-

nuár végén Buna kikötőt kiürítet-

ték. A Guadalcanar szigetén állo-

másozó japán Csapatok, amelyek a 

mult év augusztusa óta az ott part-

raszállt nagy ellenséges erők táma-

dásait hárították el, február else-

jén, feladatuk végrehajtás ntán 

szintén elhagyták a szigetet és más 
helyre szállították 6kgt. (MTI1 

Az indiai kormány ebben a nyilat-
kozatban megállapítja, Gandhinak tu-
domására hozták, hogy böjtje céljából 
és annak tartamára szabadon engedi® 
A nyilatkozat egyébként a kővetkező-
képpen szól: •.«"••; 

_ Gandhi közölte, hogy végleg®* 
Hzabadonbucsátnsn esetén kész lemon-
dani a tervezett éhségsztrájkról, ellent-
kező esetben a fogságban éhségsztrájk 
kot kezd. Most már világos, hogy Gan-

d h i csak feltétlen szabadpnbocsátá&a 
esetén lép vissza az éhségsztrájktól. 
Az indiai kormány azonban nem haj® 

i Inndó Gandhit szabadonbocsátani, ha-
: nem megmarad eredeti álláspontjánál, 
j hogy csak a böjt idejére engedi szaba-
don. A nyilatkozat végül megállapítja, 

j hogy az indiai kormány egyáltalán 
nem hajlandó ettől az éhségsztrájktól 
magát befolvásoMntni és politikáját 
megváltoztatni. (MTI) 

H délvifVélci s z e r b é n hüséanyílatkozata 
„Szeretnénk uqy élni, mint 25 évvel ezelfttt" 

Zsablya, február 10. Az 1942 ja-

nuári események következtében a 

magyar hatóságok megszigorították 

a szerblakta délvidéki területek el-

lenőrzését. E hatósági intézkedé-

seknek megvolt az oka, mert az u j 

helyzettel meg nem békült elemek 

kisebb csoportja elvétve romboló 

tevékenységhez is folyamodott a 

határokon tuli szabotőr tevékeny-

ségek hatása alatt-

Az elmúlt év folyamán tett kor-

mánynyilatkozatok. sajtóbangok és 

egyéb megnyilatkozások, amelyek a 

megbékülós elvét hirdették, rendkí-

vül kedvező hatást keltettek a szerb 

lakosság körében. Ebhez még hoz-

zájárult az is, bogy a magyar bo-

tóságok igyekeznek mindenkor a 

szentistváni eszme jegyében mű-

ködni s egyenlő bánásmódban ré-

szesiteté kazokat, akik minden te-

kintetben betartották a törvény 

előírásait és magatartásukkal kife-

jezésre juttatták lojal i tásukat 

Aa elmúlt héten a hétharmadrósz-

ben szerb lakosságú Zsablya község 

főjegyzőjét, a pravoszláv egyház-

község elnöke vezetésével hnszonöt-

Előljárósáqi ülés 
az ipartestüle ben 

(A Délmagyarország munkatársá-

tól) Az ipartestület elöljárósága 

szerdán délután 6 órakor az ipar-

testületi székház emeleti üléstermé-

ben tartotta meg februári rendes 

ülését Rainer Ferenfi elnök vezeté-

sével. 

Veres Károly jegyző felolvasta a 

január havi pénztári jelentést, majd 

Rainer Ferenc elnök megköszönte 

as elöljáróságnak eddigi munkás-

ságát Az elöljáróságnak ez volt a 

tisztújító közgyűlés előtti ntolsó 

ülés® 

Utána iparos-anyagellátási ügyek 

kerültek megbeszélésre. Bálint Béla 

a fodrászok szappanellátásával 

kapcsolatban szólalt fel. Takács 

Béla alelnök ismertette az I P O K 

január 30-i szaküléséu , tárgyalt ba-

noncntáupótlás kérdését. Rámuta-

tott a nehézségekre és a megoldási 

lehetőségekre. Bejelentette, hogy 

iohbnok látná, ba a tanoncutánpó' 

|lás kérdés qem a vallás- és közök-' 

tatÁsügyi minisztérium hatáskörébe 

tagu szerb küldöttség kereste feT én 

őszinte megnyilatkozásukban kife-

jezésre juttatták azt a kívánságu-

kat, hogy „ismét a világbáborn-

előtti viszony alakuljon ki a bács-

kai szerbség és a magyar hatósá-

gok között." 

— Szeretnénk ugy élni, — mon-

dotta a küldöttség veze; ije —, miv 

huszonöt évvel ezelőtt. Leghőbb kí-

vánságunk, hogy Ismét. lielvreHí-

jon a legteljesebb béke fajtestvő-

reink kőzött Hangsúlyozni kíván-

juk, hogy mindent elkövetünk a 

fajtestvérek között kelet® xő leg-

csekélyebb mozgolódás me árló 

ra. Ne tessék azt hinni, hogy mi a 

zovjet győzelmét k ívánj :® Ha » 

bolsevisták és a kommonist tc 

győznek, akkor mi is elveretünk. 

Vanna® akik ezt nem tu-'ják és ta-

lán éppen ezek köréből kerülnek ki 

azo® akik a megbékülós ellen dol-

goznak. Mi leszünk az elsők, akik 

még a wiagyar hatóságok beavatko-

zása előtt is elfojtjuk a lázítók te-

vékenységét Elsősorban a mi ér-

dekünk, hogy a szerbség esetleges 

lázitóit ártalmatlanná tegyük. 

(MTI) 

tartozna, hanem as iparügyi mi-

nisztérium hatáskörébe, mivel oti 

jobban ismerik a kérdést. Javasol-

ta továbbá, hogy adókönnyítést 

szavazzanak meg a tanonctartó 

mestereknek. 

Ezután az elöljáróság véglegesí-

tette tisztségében Veres Károly 

jegyzőt Veres Károly megköszönte 

jegyzői állásában való véglegesíté-

sét Rainer Ferenc bejelentette, 

hogy az ipartestület földet vásárolt 

aa öreg iparosok otthona lakóinak 

ellátása biztosítására. Rainer Fe-

renc elnök bejelentette, hogy ez 

ipartestület által rendezett „Néma-

bál" 2500 pengőt jövedelmezett a 

bonvédcsaládoknak, az ipartestület 

pedig ezenfelül 300 pengőt adomá-

nyozott az akcié javára. 

A szárított tészta árának 

megállapítása 
Budapest, február, 10. A közellátási 

miniszter újra megállapította a szárí-
tott tészta legmagasabb árát. A ren-
delet a Budapesti Közlöny csütörtöki 
számába* jelenik meg. (MTD 

l 


