
Német hadijelentés 
Berlin, jutiu* Ifi. A német véderő 

főparancsnoksága közli, hogy az idő-
járási viszonyok rosszabbodása ellené-
re a Milyos harcok a keleti arcvonalon 
tovább tartanak. Bjelgorod térségé-
hen egy másik ellenséges harci cso-
port összpontosított támadását vertük 
viasza és njból nagy erőkkel megindí-
tott támadásait, mint az előző napok-
ban, Milyos veszteségeket okozva, ve-
tettük vissza. 

— Őreitől keletre és északra az el-
lenség szerdán is tovább folytatta 
páncélosokkal és csatarepülőkkel in-
tézett támadásait A Szovjetnek azo-
kat a kísérleteit, bogy a német állá-
sokat áttörjék, véres orosz vesztesé-
gek mellett meghiúsítottuk. Az azon-
nal megindított ellentámadások ered-
ményesen baladnak előre. A nagy csa-
ta valamennyi arcvonalán szerdán 330 
szovjet páncélost semmisítettünk meg, 
a légi erő pedig 70 ellenséges repülő-
gépet lőtt le. 

j|v _ A délszlciliai harcok változatlan 
hevességgel folynak. Az ellenséges 
páncélosok támadásait több helyen 
visszavetettük és a német-olasz vona-
lak mögött leszállt ellenséges ejtőer-
nyős vad ászegységeket megsemmisí-
tettük. A német-olasz légi erők érzé-
keny veszteséget okoztak az ellenség-
nek hajókban. Több hadi- és szállító-
hajót elsüllyesztettünk vagy megron-
gáltunk. 

Nagy ellenséges kötelékek szer-
dán délben Párist és Északnyugatfran-
ciaország egyes helységeit támadták. 
A lakosságnak veszteségeik voltak 
Heves légiharcokban és a légvédelem 
által 22 ellenséges repülőgépet lőttünk 
le, közöttük 14 északamerikai nehéz 
bombázót, ö t német repülőgép elve-
szett. 

— A coütörtökre virradó éjszaka 

egyes brit repülőgépek zavaró táma-

dást intézlek északnéroet terület ellen. 

Bombáikat tervszerűtlenül dobták le. 

(MTI) 

Német ellentémaciétok 
Bjelgorodnál 

Berlin, ju l ius 15. A Német Táv-

irati Iroda értesülése szerint a né-

met páucélos hadosztályok jul ius 

14-én Bjelgorod terében erős ellen-

séges páncélos esoportokat vetettek 

vissza északkeleti irányban. Egy 

másik ponton egy bolsevista erő-

csoportot szórtak szét összefogott 

támadásban. A bolsevisták az előző 

napokbau végrehajtott táraadások-

nál kisebb erővel ismételték meg 

támadásaikat a német támadó ék 

északi éle ellen. Ezeket a kísérlete-

ket azonban a bolsevisták súlyos 

veszteségei közepette verték visza a 

német csoportok. A német támadó 

ék mélyebb szárnya ellen az ellen 

ség már nem ismételte meg ujabb 

támadását, ezzel szemben Őreitől 

északra és keletre erős páncélos tá-

mogatással folytatták egész napon 

át tartó tehermentesítésre irányuló 

támadásaikat, amelyeket « német 

csapatok kemény harcokban vissza-

vertek. Egyes betörési helyek ellen 

a német ellentámadások eredmé 

nyesen folynak. Bjelgorod harci te-

rében jul ius 14-én összesen 336 szov-

jet páncélos pusztult eL (MTI) 

A berlini sajtó megcáfol ja 
a Rommel haláláról terjesztett híreket 

Bettin, ju l ius 15. A német lapok 

[lágyrésze megemlékezik arról ax 

angolszász híresztelésről, amely sze-

rint a Royal A ir Foroe által lelőtt 

repülőgép lezuhanása alkalmával 

Rommel vezértábornagy és más 

atogas vezető tisztek meghaltak. A 

Botnmei haláláról terjesztett hí-

resztelést főleg a svéd sajtó re-

gisztrálta, amivel szemben illetékes 

berlini helyen a leghatározottabb 

cáfolatot adják ki és megállapít ják, 

hogy ennek hirnek forrása bizo-

nyára csak .valamilyen „fekete 

rádió-hic" 

Miért vonták vissza a német tengeralatt-
járókat ? 

Pó * is i német illetékes körök magyarázata egy angel 
t a l á l m á n y r ó l 

Párig, julius 15. A Petii Párisién 
•gyík cakkeben legutóbb utalas történt 
arra! hogy a német hadvezetőség a 
tengeralattjárók túlnyomó részét visz-
szu vonta. Ezzel kapcsolatban tbizaj 
mas értesülések' és suttogások utján 
mindenféle hirek terjedtek eL Az an-
golbarátok a legelképesztőbb követ 
keztetéseket fűzték a dologhoz és ugy 
beszéljek róla, mintha a háborúnak ez 
volna a legdöntőbb, legközpontibb kér-
dése, mindennél fontosabb fordulata, 
sőt a vége. 

A lap munkatársának alkalma volt 
« legillctekesohh német tényezőkhöz 
fordulni as egyre szélesebb körben 
terjedő híresztelése* ellenőrzésére. A 
következő tájékoztatást kaptuk: 

— Mindössze annyi igaz, bogy el-
lenségeinknek sikerült felfedezni vala. 
mit, ami a mérhetetlen veszteségeket 
okozó tengeralattjáróink kai szemben 
lehetővé teszi a védekezést. Természe-
tesen csak átmenetileg. Arról van szó, 
hogy felfedeztek egy műszert, amely-
nek segítségével 250 kilométeres kör-
zetben meg tudják allapítani tenger-
alattjáróink Jelenlétét. Az angolok fel-
fedeztek égy tengeralattjáró ellen 
használható magnetikus aknát is, 
amelynek működése a tengeralattjáró 
acéltómegének vonzására van alapit-! 
va. Minthogy igy a tengeri offenzíva 
folytatásával Járó eredmény nem áll-
na arányban * bekövetkező veszteség-
gel, hajóink Jelentékeny részét vissza-
rendeltük. Es as oka annak, hogy né-

hány hete az ellenség tonnaveszlesége 
re vonatkozó Jelentéseinkben repülő 
gépek és nem tengeralattjárók szere-
pelnek. 

— A dologban tulajdonképpn nincs 
semmi meglepő folytatta iuformá 
torunk. — Kfyp háborús tapasztalat, 
hogy minden uj támadó eszköz felfe-
dezését egy idő múlva megfelelő vé-
dőeszközök felfedezése követi. A há-
ború elején mi óriási veszteségeket 
okoztunk az angoloknak újszerű mag-
netikus aknáinkkal. Egy idő múlva, 
mint köztudomasu, az angolok megta-
lálták a módját, hogy magnetikus ak-
náinkat semlegesítsék. Az okozott 
veszteségeket azonban ezzel nem lehe-
tett pótolni. Ezután következett az a 
szakasz, amikor ujfipusu, uj fegyverek-
kei ellátott tengeralattjáróink millió 
és millió tonna hajótérveszteséget 
okoztak az angolszász hadi és keres-
kedelmi teiigerészefnek. Előrelátható 
volt, hogy ha elkésetten is, de egy idő 
tnulva találnak valami védekezésre al-> 
kalmas fegyvert vagy módszeri Ez a 
fordulat természetesen csak addig 
tarl, amig mi ujabb fegyvert nem do-
bunk harcba. Nem kétséges, hogy a 
legmagasabb színvonalon álló német 
ipar és haditechnika már a közeljövő 
ben ezen a téren is ujabb kinos meg-
lepetést fog okozni az ellenségnek. A 
kísérletek már folynak. A tengeralatt-
járó offenzívában beállt szünet csak 
rövidebb-hosszabb ideig tartó átmenet, 
amely semmiképpen sem alkalmas ar-

ra, itogf i ÜMiéilf f í j f s í VI roéhefeTél 
befolyásolja, vagy éppen eldöntse — 
fejezte be érdekes nyilatkozatát a pá-
risi német Propaggmdastafel kitűnővé-
zetője. 

Churchill rádíóűzanate 
a langyalakhaz 

T/mdon, Julius 15. A Nemzetkőzi 
Sajtó Tudósitó jelenti: Churchill mi-
niszterelnök szerdán rádióüzenetet In-
tézett a lengyelekhez és közölte velük, 
hogy a szerencsétlenül járt Sikorski 
tábornok holtteste Angliába érkezett. 
A miniszterelnök részvétéit tolmácsol-
ta a lengyeleknek és azt hangoztatta. 

Kogy SOTorsH mint Igazi katona tidf 
meg. 

Merénylet egy francia mtmd 
Icáslap szerkesztője ellen 
Párir, julius 15. Az Iníertnf. J * 

lenti: Mint a Paría Soire jelenti, Chunx 
perriben merényletet követtek el Lat* 
Bertin, az Aa Travafl szakszerveseti 

' lap szerkesztője ellen, amidőn Berfiu 
j a lap épületébe akart menni, revol* 
'vérből több lövést adtak le rá. Az uj* 
ságjró megsebesült és kórházba száte 
litotfák. Állapota nagyon súlyos. 

(MT1J 

Partraszállási kisárlet Uj Geo rg i a szigetén 
Tokfó. julius 15. A Német TI je-

lenti: Uj-Georgia szigetén japán csa-
patok julius 14-én visszavertek egy 
amerikai partraszállási kísérletet. Az 
amerikai csapatok Mnndától keletre 
a Babiana szigetről próbáltak áfkelni. 
A harcok során busz partraszállásra 

Eltemették 
dr. Keszthelyi Béla 

táblai birát 
(A Délmagyarország munkatársá-

tól) Csütörtökön délután hat óra-

ko helyezték örök nyugalomra éle-

te virágjában elhunyt dr. Keszthe-

lyi Béla ítélőtáblai birót kartársai 

és a város közönségének nagy rész-

vétele mellett A belvárosi, temető 

kupolacsarnoka előtt felállított ra-

vatalhoz vezető utat kétoldalt hosz-

szan elnyúló koszoruerdő szegélyez-

te beszédes bizonyságaként annak, 

milyen közszeretet övezte Keszthe-

lyi Bélát életében és milyen általá-

nos részvét kíséri korai sírjába. 

Az egyházi szertartást Sopsich 

János prelátns-kanonok végezte Lé-

lek Gábor börtönlelkész segédleté-

vel, utána dr. Liszkay Lóránd táb-

lai biró mondott a szegedi ítélő-

tábla és az egész birói kar nevében 

megható búcsúbeszédet- Ezután a 

koporsót átvitték a református te-

metőbe, amelynek kapujánál utolsó 

Imát mondott Sopsich prelátus, 

majd a koporsót a fájdalomtól mé-

lyen lesújtott Családtagok és nagy-

számú gyászoló gyülekezet jelenlé-

tében a református temetőben levő 

családi sírboltban, egy tujafa ár-

nyékában helyezték őrök nyugovóra. 

Dr. Keszthelyi Béla temetésén 

megjelent a tábla, törvényszéki és 

járásbíróság birói kara dr. Falkay 

Gyula Paraszkay Gyula és vitéz 

dr. Gárdonyi Gyula vezetésével, a , 

királyi főügyészség és ügyészség 

tagjai dr. Horánszky Miklós fö-

flgyészhclyettes és dr. Lllyés Tiva-

dar királyi ügyész vezetésével. Kül-

döttségekkel képviseltette magát a 

szentesi járásbíróság és a szabad-

kai törvényszék le. Dr. Ráoz Andor 

törvényszéki elnök a szabadkai, dr. 

Szeles János járásblró pedig a 

szentesi járásbíróságot képviselte a 

temeté-erv 

szolgáló naszádot semmisítettek meg 
a többi ellenséges jármüvet vlsszavo* 

nulásra kényszeritették. Ugyanakkofi 
visszavertek egy másik fámadó osös 
portot is, amely az előbb emlifett pon-í 
ton kísérelt meg partraszállást. (MTIJ 

Kormányrendelet a mozik 
helyárának felemeléséről 

Budapest, julius 15. A hivatalod 

lap csütörtöki számában belügymi* 

nisztefi rendelet jelent meg, ameljf 

pontosan előírja, hogyan kell vég* 

rebajtani a budapesti és vidéki intx 

zik helyárainak felemelését. A rerr4 

delet értelmében alaphelyárakat á t l 

lapítanak meg, ezenfelül as enge<UM 

lyesek kötelesek Horthy Miklóst 

Nemzeti Alapra fizetett hozsájárrM 

lás összegét és as adókat külön be4 

szedni áe kezelni. A mozik pénrtáU 

rainál táblázatos árjegyzéket kel j 

kifüggeszteni, amely a hely m i n * 

müsége szerint feltünteti a jegyelf 

alaphelyárát, külön rovatban kte 

mutat ja a 35 százaléknyi adó össze* 

gét, végül összegezve aa egészet) 

feltűnő módon tartalmazza a köf 

zönség által fizetendő teljes öeazeK 

ge t 

A Sstyárt. síelés alapja as 1943 junj 

nius 30-án érvényben volt hely* 

árakkal számított teltház bevétele* 

Az emelés mértéke az emlitell telte 

ház bevételének 10 százaléka, ennetil 

keretében azonban az egyes jegye 

ceopoTtok árai legfeljebb 25 száza* 

lekkal emelhetők. Községekben wtl 

engedélyesek a repülőalapnak fizó* 

téridő hozzájárulás összegét is ma* 

gában foglaló nyers helyárakaÜ 

olyan mértékbon emelhetik, hogy) 

egy teltház bevétele az régihez kó* 

pest 40 százalékos többletet eredmé* 

nyezzen. viszont az emelés a jegy* 

csoportok egyikénél sem baldhatja 

meg az 50 százalékot 

K imond ja a rendelet azt Is, hosrvf 

a fenti százalékoknál kisebb mórvt* 

helyáremeléat végrehajtani f i loo 

Az n j árakat augusztus l-ig kell 

megállapítani, annak életbeléptéié* 

sét végrehajtás előtt 24 órával a* 

illetékes rendőrhatóságnál írásba* 

kell bejeleutonL 

Uj rendeletek. A Budapesti Kóziöny 
pénteki száma közli a közellátási mi-
niszter rendeletét a vidéki panziók és 
fizető vendéglátó házak árainak ujabb 
szabálvozása tárgyában. — A közellá-
tási miniszter ugyancsak szabálvoz'a 
a vidéken előállított szikviz gyári és 
fogyasztói árát. — A közellátási mi-
niszter rendeletet adott ki a szállók 
és fogadók árainak szabályozása tár-
gvában fMTD 

B é l m e l U r ^ 
Béiye-kereskedés 

vécéig magas 
veszem meg. 

Fogadalmi 'emulommal 
Telefon 3948 

szemben. — 
IBS 

A tej termelői ára 
Budapest, julius 15. A Budapesti 

Közlöny pénteki száma közli 8 föld-
müvelésügyi miniszter rendeletét « 
tej legkisebb termelői árának megál-
lapításáról. A rendelet a tejlerméto 
gyártó üzemek telephelyén történő át-
vételét állapítja meg és pedig Buda* 
pesten literenkint 52 fillérben, a vidé-
ken pedig 3.06 százalék zsírtartalmú 
tejnél 45 fillérben, 32 százalékos zsír-
tartalmú tejszínnél kilónkint 323 pen-
gőben. Ebből az árból a termelés he-
lyétől (istállótól) az átvevő üzem te-
lephelyéig felmerülő gyűjtési és srál-
litisi költségek levonhatók. (MTD 


